
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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..“. ὌΝΟΝ “-.-- - ΡΝ οέΕΨνΨσοΨοΕοΕννσοεοΕἔἘἔἘΕὁἕἜΨι“οὁ - - “δὰ -..- «΄- - -“ πιο“ πὴ “ΟΡ. ΙΝ ἜΣ - - .“.-. 

ΕΝ ν΄“ τ. τῷᾳἘώωω στὸ “-ἶνν- - -ῸΦχῳ. ὡκὉ. .--α “ὦ -- Ὁ ““ὩὦὩΨΦ0ΦΦὋρ ὕϑ...΄.΄ὕβ... ..ὕς.ϑ. ....- .... 5 ν΄’... πτΠὋᾳὦΨὋΨΨΦὋοσπ τ τὰ ουΠἘΠ -.«ὕ... 
» ὧω “ “οὐ τ ΦΦΘΦΝΝ ΡΨ ἡ  ψ  φ  Ν Ὁ - ὌΠ οι ΨΦΦ. ΦΨΦΘ {ᾳᾳῳν συ .ΨΨΨ ΝΟ ΘΟ “55. .......-.-..-.. - ........«..-. 

“τ τὦ. σαν ΨΥ. σφ΄ Ψ ΟΝ ΟΣ ΗΨΨψΕοὁὌΨνσἔοσοΨΕοςἝἜὌοὌὍρᾳρἕὝἝΨοι ἔοι πε ὦ - «ἀν νι, ον Ὁ" σαν πὰ ἀπ ππρ“«Φ«ΦἍΤΔἂἘΕ, -, “π᾿ 
--“-“.... ψανννν ν τ᾿ ἥμ- ὦ ἂν- “σ΄ παν ον σον -- --. - το. .΄.΄ τς «Ὁ π΄ ἀῶΠΠ΄΄πΠ0ῦὕὔϑὌ0ὕἷΞ7᾽΄᾽.. «0 Ψ0 ΟΝ “ᾳ  οΟ ςοὰ 

κὰν αι... «πώ -. »..οὖὦ ἀσν- πα“ πᾳ“  ΉΝΝΝ ΨἌἝΕ Δ ΞΩ υοουρπρρρ ΞΞ᾿ ΟΞ ΟΞ Ξ ΞΞΞἙΔῸῈΟΎἘῸὉΞΞΠῸ ΎτΦ τ οροοὁΨοέἕἔουω 
“ὦ «αν ΟΣ πο, ΄ἀν.0“Δ«.Χὦ0... τ... οὖὐὔτἅὸὠΥἃ,, Ὁ. «ΦτΦτ|}Ὰὦ2.ὲσδ]᾽΄ ὅσο  ρΠ ΠὌᾳΦὌΠΤΟΘέΕ|Γ Ὁ οπΠ ρὰρδ ο΄. Ὁ«Ὸ.ΠᾷφππὌὠὀ ἑπτὰ, πω 

-᾿“......-ὕ.΄..- ...... ...-.. τ ΄’΄..-.νϑ|Ὰι- ““-.π7οὰο ο΄ -»-.-Ὁ0ὕ.΄ Ὅ0ὃὖ0ΟἘρ΄ρΔρΠι- -Ξ- ὡς «ὙὦὖὩὸ ..-ἕ . -.....- ..θ...΄...΄ .. -.,.»..-- - 

““Φ“.Άὖἦὁὐὦ παν  ᾳᾳᾳ ΝΥΝ πος τὰ πω ον ΠΠΈΠΘ  πἄἔἘΕΠὁἜἐΠἕΠὺΠὺΡᾳἔοη κου τ ρπὦὦὋὃἘρο«ι «ὉΠ τ“ τ΄. “πΠἘὌὭὡωῆνῆΠ πφΠΨο αν ὩψφΦ“πΠΦ πρὸ. ΠΤ αὐτὸ π΄ Α ᾿ 
“ἂ παι σα σι ΨΨΨΦΨῬΝΣ φῇ Φ0Γ{Φ{ῳὌᾳΦΦ “σφ ον 5 - ΚΣ ΕΣ - ὩΣ πιπω ἄπποὺὶᾳΨ τ τ Ὡν“ΦπΦ“ππ σι ρποΠΠπΠΠ..... 4 

ΣΝ πὰ ὦ πὰ ἔἐο[Ποα Β .- ΨΦυν"ν, .ὕ... ππτπτοοποἔοὸ «τι ὩὩἙἜἝρὩρ-ῸτΦρΡρπΦο'υ τ.-ὦ. α΄. “ἀὡῳοὰπ ὉέόοὔὐΠ-πινττ΄ΦὋἘὀρῳᾷῴ ὦ. ας ὦ. -ἕ “76. «πὩΦΨψΨτανἍ τϑΔΔ'ΠσΠπΠπΕΠΡ τ πρέπἂἔρῤύ| πὰ. ἱ 

πα, π-π-πᾳΠἔκ ὀ σι. ὸὕῳνΠ ́ Ὡωψ«ερο΄Φ....ϑ ..-....νϑ ὍὉἕὸὕὄρὸδτ.ο0ϑῦῦ δέου... »ϑ,(ὃ ων. --““.». .ὕβ.- --. α΄ πὦΦ«ΦψΦ « ΡΨ οὐ ὩΣ ΑτροἔἐΕἜΨσι ὦ ΗΝ Νέον 
-΄- ."- - Ἐὼ.“......»......... .,͵,.΄΄΄ΦΦἘ«0ὦὖὦ΄ τς ρφφψΞω .»κπἘΠ τὰ πὶ τπΠΠ.  σορΠρὁἕΦΨΦΨΦΨΈΨΦσοἔΕῆνι ἀρ πΠῇ΄ πα χα ἐοἕἔμμμ» “αὐ τ αωρ,..-. ᾿“ωὦρΠὃ}ν ΔΦΔῶἂἐνψι“σ«ᾳὌρΠοού͵͵ “πίρ ὰὰτπὦΨΠ'ΠΠΨα ὦ ( 

νὰ» - - ΡΟ πῆ  οροοοΠΕέΨΜΨροορορς Ν Ν ἐἔἐοἔοὁΨπεορα ὦ ΝῊ ΝΥΝ ον ον ἔν ΝΟ ΓΞ Ξ- "τ -“αἱἦσο πῶ τ ἀραπρΠῇπῇΠππΦΡ ὩππΠπΠπΦι|..-- “-ῸΦ»Ὁ ] 

. Ὁ πὰρΠοΠρᾳ[8ἕἝΨἕρῦ“ιυ-Ὸ  -.- ἀπ τ αἕἐἔρ....... “ν᾿ γα περ πέὼρ ̓ς ῸᾷϑᾷὖὯὉ«ζὸὃΝ. .“....ᾷϑ-..-᾿ .-- -. “0... σρ“«ᾳ«ψ«ΦΨῸΦσρ«ΦψοΠλ, “Ὡ-Π“ππΨὙἀᾷΠἘποΠ ΠΡ ἘΕέἌἔΕἌἔΠΕΠΙῚΤρΕο;͵υ ῚῚ πῇτοΠοπΦοΠ’ὖ τ π΄ ασοὸὰασ' -“-.-.» 90 πὶ ΠπΕὲΕὲ2ὸ  “πΦΠῸ ρα μν»"Ἕ ὦ 
-»».......  .. - ----ὖ““ “σὰ πΦΦΠ| Ὅ9πΠ4.Ὁ ΝΞ οοιο πῶ ὗἶ ἘΨΕΨΕοΨἔὁἕΨονςνς«οιὦιὄιῳ ὩΣ ΧΑ Ὅπου πο έν τς ϑπἀπἶππσ ποΦοὲὁἘἔοΨ΄ΦἕψοᾶΨο“ονοννἔἐροοωοΕΨΕἔΕουοροο Γ 

ΘΑ ΝΣ ρος ποὌὍἐἐψσπν ϑοοϑφἔο[ὃΠώπν ον δ ὰἐ οοον. ὦ “παν εοιΕὁοΘσυοὍὁοὁΕοσςν.ἔὁἐοοἔὌὁἔοοὍὌΨοειουουοὁΕέΕΨ,ἔοΕΨνσὍοὌὁΕΠνὍὁοὁΨε7ε)ιϑ ἡ πὸ “ἔπ μα δα πἐοῶἔοοο πον ' 
ΡΜ ΨΌΨΈ ΟΝ ἐν δ ὦ ΔΝ ον ὌὠτἔρἔἐἔἜὍσοἕΕἕΨεοἕΕὁΕἜΨνσοεἔοΕοσἔοΨὍἔες ΣΝ αὐ πα ἮΝ πο, δ Ν ααδ  οὍοὁἔΕνσνι. ἔΕέΨσἔορυ ὦ Ὁ, ὦ απ , αὐ τ πο, δ. 
ρυΨυοορυοοροΕέΨονΨἔέευςνἕἔοΕρροἕΕσἕεοῆυς. ΔΕ Ως Ν ὠὡππαᾶέοοοο.σο ΡΣ αὐ πα σα πω, σαν πὴ Ὡπῇῷῶἔἴἶπανανν πῶὦ παν Ὁ ὦὍὦὋἔὁο ὦ ποὍἔοΕὸὲο πᾷ πο ουοὁοΨἔνςἔὁοὁ στ πἔἀμὌἐὁἐέἔὌΨἔονἝσνΨἔΕες, κ ΠΟΎΣ 

πο ΡρΨἍἝΨΕΨΨΨΨΡΨΉΉ ΡΜ πῇ π΄ ς το Ν α σ ππὐῷ νον ππαπὐα ὩὦὁΨὥΣὦΦοὁᾳὁοὥἕωπ ππμΨΨΕΒοέἘοσΨσνι, ρἕρἕρᾶἕρὌρᾳψεροᾶΨἕοωωοι  Ν  ὩὩϑὐἰν πππ  πἶὩἶὦ πἔροἔοέὁΨσποω 
-ὔὖ΄-- τ  ὧτὔτιὖὧὖὖὐὐ ὔδ}0ὁᾷόίᾶό ,  .“““““ὐ.... . ..-ὕ. ..{.-.-..“ὕΦ.....σδὔνὖὐοὖοὖὦὃὸ7ἦἥ δ.’ .ν. 0ἷ ὍπὌτΦἕὋἘο πΠο΄Ρ6ΘἙοΕΠΕυάόἍσἍσ τ’ ἔλρ σπαὦἃΨἔὁ τ ορρ.- τ ὰππΦοΦ’ΨἘρῦΨροἔοἘΕ| οι πππΨειο πΠἘΠσσπορορἷἝἘοΦ[οΕο,. -ὩτὦὁῸῦὅΞ. ὦ τ“πΦι,5ρᾳφΦ.’ . ὉΠ.πΦ1 πᾳ... ῸτροΨΠΠΓΨἘΠΡ τ ρα ναὸ ͵ 
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ἨΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΟΥ 

ΤῊΝ ΟΙ0ὴ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊ, 

ΝΠ 

Α ΝΕῊ ΤἈΑΝΘΙΑΤΙΟΝ 

ΒΥ 

Μ. ΚΑΠΊΒΟΗ, Ρηπ,. θοο,, ΜΑΑ. 

Θμεριοῦ 

“ΠΡ --Ε ΧΟ. 

ΤΟΝΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΕΟΥΝ, ΟΒΕΕΝ ΑΝ ΠΟΝΟΜΑΝΞ. 

185ὅ. 



ΣΟΝΘΌΟΝ: 

ΡῬΕΙΝΤΕΡ ΒΥ 7. ἩΚΒΊΎΠΕΙΜΕΚΝ ΑΝῸ (Ο., 

ΟἸβοῦθδ ΚΑΘ ΡΙΚΒΟΒΥ οἴκου. ἡ 



ΡΒΕΕΑΟΘΕ. 

-«--..... -....... --.... ες... 

ΑΥΜΌΒΤ ΤΑΑΡ Ὁ ]οὰΒ 18 ἴΠ6 ὈΓΟΡΤΟ88 συ β]οἢ 6 ΒΙΡ1104] 
Βαίθῃηοα8 ἢανθ Πη84 6 Β'η66 (86 Ὀαρ]ηηΐηρ οὗὁἩ {8 σοηΐατΥ ; 
10 διπουηΐβ ἰο 8 ἰοΐδὶ τϑρϑηθγαίΐοῃ, 8 ἃ σοΙ ΡΥ 868 πβκὺ δι 
8411 Ὀγαποῖοβ οὗἨ βδογβα ]Ἰογαΐασο Τῇ Κποσνίθαρα οὗ ἐδ 
ΠΟΙ͂ ἰοηρὰθ ἢα8 ὈθΘη τηδίο δ} ῥτοιηοίθα Ὀγ {μ6 ῥτο- 
ἰουμπἀοδὺ ρσγδυλγηδίϊοαὶ δηα ἸΘΧῚ ΟρΡΎΘΡὮ]1041] ΓΟΒΟΑΙΌΠ68; [Π6 
γἱρούοῦβ βίυαγ οὗ ΒΙΌ]10Ὰ1 βίου ᾽88 ἔδοὶ αἰθὰ ΟΌΓ 
1Ἰηδισμῦ Ἰηἴο 6 ογρϑηΐο οοῃηθούϊοῃ οὗ πο αἰ δσθηΐ ὈΟΟΚΒ : 
150 086 οΥἰἐ1ο81 ΔΏΑΙγ 818 οὗὨἨ ὈΠΙνΘΥΒα] ἸΒΙΟΤΥ μα8 ἀ15- 
οἰοβοα {π6 παύιταὶ τοϊϑίοη οὗ 6 Ῥθορὶδθ οὗἨ [βγϑδθὶ τι {6 
οὗμδὺ παίϊομϑ οὗ δηθαῦυ νυ; ἃ Ὠοβύ οὗ οιαϊμθηύ ὑχαυς] 6 ΓΒ 
ἢανο Θχρ]ογθα ὑῃ8 ρθορυδρῆν οὗ {πὸ Εδϑῦ; ἤπᾶνθ τηϑᾶβ ὰ5 
[ΔΥᾺ1]18ν πὶ (06 ουδβίοϊῃηϑ οὗ ὑμ6 ΟτΥἹθηΐαὶ πα οηβ: δῃαᾶ 
αν ἀθβου θα ΤΩΔῊΥ ι138968 δηα ᾿ηδυϊ}010}8, ΤὨ]ΟὮ 6η8}}]6 
Ὁ8 ΘΟΥΓΘΟΙΥ ἰο υηαογβίδηα Πυ͵ΔΘΓΟΙΒ Οὔβοῦγο ΒΙΌ]168] ρμδ8- 
ΒαΡ 5. Δηα 8]. 810}8. 

ΟΥ̓́ΘΥΘΙ, 411 πο86 οἰἴογτίβ αν ἰ μβοῦίο γοιαδὶηρα 
Ἰϑο]δίβα ; πο αὐϊοπιρύ ἢδ8 Ὀδθη τηδάθ ἴο ὑπϊίθ ἐῃθιη ἱἢ ΟΠ 6 
ἔοουβ, δηα ἰο Ὀτηρ ὑῆθπι ᾿πΐο ἱτητηραϊαΐθ Δρρ]οϑίϊοη οἢ 
6 δχροβιίίοη οὗ (δ βδογθὰ ἤοοκβ; {πὸ Ἵχίϑί!πρ ΕΠρΡΊΒῃ 
ΟοἸληλθηΐαυῖθβ ΔΙῸ ΤῊΟΒΟΪΥ Ὑϊποαὺ {86 τογοϑῃϊηρ δηὰ 
Δηϊπλα ηρ Ὀγοδι ἢ οὗἨ τη ΓῺ βοίθμο6; ΠΟΥ͂ 8Γ6 Θββ6ῃ{18}}} 
οοΙηροβοα οὗ δηξ,αυδίθα τηδίθυα]8; ὑμθῦ οϑηποὺ Θη γον 
ΒΒ ΟΙΒΕΥ ὑπὸ οαἀποαίθα οΥ [6 ἸοΑΥΠΘα ΤΟΔάοΡ, ἴῸΓ {Π6 βρὶ τὶ οὗ 
ΟἿΓ {{ππὴ6 15 ὑπαὺ οὗὨ ΡΓΟΡΤΟΒ5 δηα Ὠϊδίοσιςαὶ ἀἰδαυ δι οη. [10 
18 86 δἴτη οὗ {Π6 ργοβθηὺ του ἴο αὐξοτηρύ ὑμαὺ διηδι σαυλδίϊοη 
οὗ Ἰλοά ἢ ΘΠΑΌΙΓΙ6Β; [ἢ {ἢ6 Βἰτηρ]οβῦ ρΟβ81 016 ἔοστῃ σὰ ἤδνβ 
οηἀθανουτγοα ἰο 1] υβίχαία 6 βαογϑὰ ἰθχὺ ἴῃ 18 ναυϊουβ 
το Ἰα ϊοηΒ, ἀπα ὑπ 8 βυβίβθιηδι 8} ν ὕο ὑγθραῦα {Π6 ΨΑΥ [ῸΓ ἃ 
ΙΏΟΓΘ ΟΟΙΏΡΓΙΘ ΘΠΒΙνο ρϑηοίγαϊϊοη ἰηΐο ὑπ6 βρὶτιὺ οὗ {ῃ6 
ΒΙΊΡ]ΪοΑ] τοοογάβ. 

Τμδὺ βοἢῃ ὑπαογίβκιηρ᾽ 18 ΓΘ] 8Ὲ ἀγροηΐ ἀοϑἰἀογαΐατη, 
158. ΘΟ στηθα Ὀγ {Π6 [Ο]]ονγηρ᾽ τοιηδγ 8 οὗ Π6 ον. 5. θαν]ά- 
Β0η (ἴῃ Αἰ 0᾽8 Ογοϊορβαϊα οἵ ΒΙΡΙΪοΑ] [1ὐογαύίατο, 1. Ρ. 458), 



ΡΗΒΕΕΑΟΕ. ἷν 

ὙΠΟ, Βροδκίηρ οὗ “{πο086 ΕΠρ]Βἢ) ΟΟΙσηθηΐαυῖοβ  ΠΊΟἢ 8ΤῸ 
Τηοϑί ΟυΓηῦ ΔΠΊΟΠΡ 8,᾽) ΟὔΒΟΙαΒ: “ΒΥ 8. 86001685 οἵ 
ΔΡΡΟΠαθΘα ΤΟΙ ΔΒ, ρ] αἰ βίαίοηθηΐβ 8Γ6 δσρδηάοά: Ὀαΐ 
ὙΠΟΓΟΥΟΥ {ΠΟΙ 18 ἃ ΤῸ] Ρδγρ  οχιύυ, ᾿ῦ 18 ρ]οζβα ονοῦ ὙΠ 
ΤΩΔΙΎΘΙ]ΙΟΒ. ΒΌΡΟΓΒΟΙΑ γ. [Ὁ τηὰνὺ 6 (Πδὺ τηυοῦ 18 8814 
αδοιιέ τἴ, Ὀυΐ γοὺ ὑποῖθ 18 ΠοῸ ρϑῃοίγαϊϊοη Ὀθηθαίῃ {ΠῸ 
ΒιιΓίδοο ; 8δηα ψΏΘὴ {Π6 ΤΟΔΘΡ 8818 ἢ Πλ861 τ θδΐ 15. (ῃ6 
{γτῦθ ᾿πηροτί, μα ΗΠ 48 ὨϊταΒ6 1 ἴῃ {6 β8ηι6 βίαία οὗ ἸφΏΟΣΥΒΠΟΘ 
85 ὙΏΘη [6 ἢγβὺ ἰοοῖκ ἊΡ {π6 (ΟΠ ΠΙΘ ΑΤῪ ἴῃ αμοδβίϊοη. 
ῖοιιδ γοβοοίοηβ, δα περ μα τγιοιιβ ἡ Ὁ ΘΉ668 ΘΗ ΟΡ ἸΔΥΡΘΙῪ 
ἰηΐο ΟἿΤ ῬΟΡυΪαΡ ὈΟΟΚΒ οὗ Ἔχροβιίΐοῃ. Τῇον ϑρ γι μιαϊἧξο, 
Ραΐ {ΠΥ "- ποῦ θοῳῬροιπά. ΤΏΘΥ 867 ΠΟ 26 ὍΡΟΙ ἃ ὈΟΟΚ, 
θυὺ ὑΠ6γ ἀο πού οαἰοἢ 108 Βρ1Υ]1ῦ, ΟΥ ΘΟ ρτΘ ΘΠ 108 τηϑδηϊηρ. 
ΑἹ] 0818 18 ουΐ οἵ ρἰδοθ'ι Α ρηραολίησ, 8ριγι αἰ ζίπφ Οοτὰ- 
ΤῊΘΠἰΔΙΎ ἀο068 ποῦ ἄββϑῦνα {86 Δρρϑὶ]δίΐζομ οὗ Οὐπιρηθηΐανῳ 
αὖ 411... . ΟΥὟὐΥ ρορυϊαν Θοταπηθηἑδίουβ Ρ᾽ οι ΒΥ ἀθβοδπὺ οἡ 
ταῦ 18 γ776}} Κηόνγῃ, Ἰοανίηρ (86 ταδά δ᾽ ἴῃ ἀδΥΚηθ688, ΤΠ Γα 
δ τηοβῦ πρϑάβ δβϑίβίβῃιοβ." Τῇθ 1π 6 ]]Πρθηῦ βίυἀθηῦ τηᾶν 
ἀοοϊάο, 1 σὰ αν βυσοοοαθα ἴῃ δνοϊαϊηρ ἃ βἰτη δῦ 
ΘΟΘΩΒΌΓΟ. 

Βαυΐῦ τροᾶοτ ΟΥ̓ Οἰοἴβιη 8180 88 1058 ἀείβοίβ; 11 δυοΥν 
ὩΘΥ ὈΥΙΠΟἾρΙ6, 1 ἢα8 Ῥθθὴ ῥυγβαθα ὙΠ ΟΠ 6-81Δ6α χίρουτ; 
1Π6 αδβῖγο οἵ δοῃβιϑίθῃου ἢδ88 ἰοὰ ἰο δχίτοιωθβευ Τἢθ 
ἘΥΘΑΒΌΓΕΒ οὗ {Π6 οἷ, οβρθοΐδ!]ν {86 «618 ΘοΙατη ἢ δίουβ, 
γγοῦα πορ]θοίοα; {ῃ6 ρΡοβιύῖνα Ὀδ818 ννὰ8 ἀδθβεγίβα ; δυο 
δ α 1008] οΟΠοορίοη γ88 τοὐθοίθα 88 ἃ ργοὐιαϊοθ δηα δ 
1]Πυϑῖίοθη. 6 βϑουθα σϑοοῦβ 6 ΓῈ αἰβιθη ογοά, ὑγ8η8- 
ΡοΒοά, [Ἀ]β:ῆ6α ; {Π6 τηοβὺ δου] δοπ͵θούυοβ 6 ΓῸ ἔγαπιθᾶ; 
8η6 {86 ΡΑ]τὰ νγγ88 αινράθα ἴο ἴποβθ, γῆο Ὄχοο]]ϑα {Π6 χαϑύ ἴῃ 
ῬοΪάπ658 δῃά ἔδποὶ] ὑΠποουῖθβ. [πβίοϑα οὗ ροποίγαίηρ ᾿ἰπίο 
{Π6 ποίϊοηβ οὗ πε ΒΙΌ]6, {Π686 οΥγ 108 ἑοτοθα ὑροῃ 1ὑ ἰά688 
ΨΠΊΟΝ ποῦ ποι πίηρ Ὀαΐ {86 Θῃλδηδύϊοηβ οὗ {ποὶν Ἰπαϊν! ἄπ] 
ῬΓΘΟΟΠΟΟΡρίοηΒ; δηα ἰηβίθδα οὐ οοϊητηθηϊηρ ὙΠῸ ΟΔΙτα 
ΘΧΔΙ] Πδίϊοη, ν᾽ ΐθηοθ δηα ἀοβίγιοίϊοη γογ6 (6 1} σοηδβίδης 
ὙΘΆΡΟΏΒ. Ἕδῃ ἰΐ οδυδα δϑίοηιϑῃτηθηΐ, ὑμδῇ πΠάΟΥ βυοὴ 
8ηα8 {88 βρὶ γὴν οὗ {π6 ον ὈΟΟΚΒ νδῃϊβηθα, δηά ὑμαὺ 1Π6 
τηοϑὲ ψθη 8 Ὁ]6 ἀοουτηθηΐϑ ποτα ἀαρταάρα ἴο δ ἀρρτερδίθ 
οὗἩ σομίγϑαϊ οἴ 8, δηϊρτηδϑ, δηα β' ΠρΊ ]ΥὉ1687ὴ) [Ὁ ἢὰ8 Ὀδθῃ 
οἷν σατο οηάοανοιν ἰο ανοϊὰ (686 Ὄβχίθῃ68; γὯ)᾿ὶ'ὴ ἢδγνθ 
ἀϊθγοραγάθα ἤοη6 οὗὨ {Π6 Τοῦ ᾿πηρογίδηϊ Δποϊθηΐ ΘΟΙΏΠΏΘΠ- 
ἰαΐοτϑθ; ψὰ πανο ὑτὶθα ἴο ῥγοάμοθ δΔῃ δα} ] τη Ἐπὶ 
ὑπὸ δι ἢ οὗἩ ΦΌΓΙΩΟΥ δρεβ δπα ὕδῃε βοίθηρε οὗ οὔν οθηΐυτσν ; 
τ δανα δχϑιηϊηθα πϊτπουῦ Ῥγοροββοβϑίοη ; δηα ἤδυθ ῥΓθ- 



ν ῬΡΕΕΕΑΟΕ. 

ΒΟΥνϑα ψηδίονον βοοιηθα εὐ ἴο οοηίπὶθαία ἰο (ῃ6 ἔγαα 
οἰποϊαφίϊοη οὗὨ {ἢ βαδογβά νγογα, 

Ηδθηοδ Ό]]ονγ8 ἃ ὑπιγὰ ἔδαΐαγο οὐὗἨ ΟἿ σοπητηθατγ. Α8 
ὑγυ ἢ 15 108 ΟὨΪ]Υ δἰπὶ, δπα ᾿πιραυ 4] ΕΥ̓ 118 ΟὨΪΥ συΐϊάα; 1 15 
ΡΟΥΘΟΟΪΥ υπβοοίατιδῃ; ἰὑ ἀοθ8 ποὺ ἰδθουγ ἴο ἀοίθπά {μα 
ἀοούγ 68 ΟὗὨ ΔΩΥ͂ ΡαΡΟΙΟΌΪΔΡ ογεεα; (η6 ΠοΙν (οχὺ 18 118 6χ- 
οἰαϑῖνα 8818, δηα {Π6 τιοϑὺ ργοῦδ Ὁ ]6 τηθϑηϊηρ' οὗ 18 οΘοηίοη 8 
8. 8016 οὈ]οοὶ. Τῇ δαύποῦ 888 βύγίνθη, ἴο ὑπ6 αὐπιχοδί οὗ 
ἢ5. Ῥουγοῦ, ἴο Κααρ Π1ΠΊ86 1 ἀρονα ὑπ ρατίϊθϑ, ἱτυργθββοα 
τ (Π6 σοην! οὔσῃ ὑπαὺ {18 18 {π6 ΟΠΪῪ 88:8 τηθΠοά οὗ 
ον 5 ΤΟΟΟΠΟΙΠΠρ' {Π6 ἐΓ ΠΡ ΤΟΤΕ ΟΡΪΠΙΟΠΒ, 8ηἀ οὗὨ ῥτο- 
Ἰηοὔ πρὶ ΠΔΥΤΏΟΩΥ 8Πη6Ὰ ὑγὰθ ὈΓΟΥΠΟΥΪΥ ἴον διηοηρ {Π6 αἿ- 
ξογοηΐ βϑοίβ οὗ βοοϊθοίγ᾽γ. Ηδθ {γυϑίβ ἰο πᾶν οχοϊαἀθα πὸ 
οἾἶ455 οὗ τοδάϑυβ: οἰ υΡὙΤΉΘη ἀρ ὁ κα ἡριν, βίυ ἀοη8 οὗὨ Ὠἰϑύογυ 
δῃηἃ ρῥίουβ τϑδάθιβ, 6 Πορββϑ, Μ1 ὁοηβα] π6 ὈοΟΚ ποῖ 
ψπουΐ ᾿ηὐογοβῦ δπα δαἀνδηΐδρα. 

᾿ς Βαΐῦ ἰπ ογάδῃ ἴο βθουσθ ὑμ18 δηὰ Ὑι ἢ ργθαῦου σου! ὐΥ, 
6 88 Ὀαβθα ἢΐ5 Θοτητηθηίδτυ, ποῦ ΡΟ 80 οχί βϑίϊηρ' [Ὑ8η5- 
Ιαϊίομ, θα ου ὑμ6 Ηρῦγονν ὑδχὺ 10861{; ἢ6 88 ρόπϑ ὕδοκ ὕο 
[86 Βοιυτοο, δπὰ οὐ ων ἘΠΟΙΘΌΥ ἰο Βανο δνοϊ ἀθα υμηθΓΟυ 8 
Θυτγθηῦ ΟΥΡΟΙΒ. ΟΥΟΡΥΡΟΟΥ Μ]]ΠΠΡῚΥ δοκηονοάροβ {6 
ΘΧΟΘ]]Θης168 οὗὨ ὑμ6 δυϊμογβοα ἘΩρΠεΝ νΓΒίοη ; Ὀυΐ 80 ναϑί 
18. Π6 Ῥτορτθ88 οὗ Ηθργθνν ΡΒΙ]ΟΪΟΡῪ βίποθ {88 {{π|6 οὗἁὨ 18 
Ρτοραγδίίοη, ὑμαὺ ἃ ὑπογουρὶ ΤΟΥΊΒΊΟη ἢ88 ὈΘοοΙη6 δἰ πγοϑῦ 
ἸΠΔΙΒΡΘΉΒΔΌΪΟ; δηα 80 ἀθθρὶν ξε] 18 [ῃ18 τϑαυϊτοτηθηΐ, ἐπαὶ 
Βοοίοιϊοβ. ἕδνα Ὀθθη ἔουτηθα ἴο τηθοὺῦ 10. γα ἢδνο, ὑπϑγὸ- 
ἔογϑ, ἀθειηθα Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ὕο 84 ἃ ἴο ΟἿΓ ΘΟΙΩΤΩΘΗΓΑΡΥῪ 8. ΠΟΥ, 
ὑγδηβἰαἰΐοη, νῖοἢ ομλ οα ο8 ὑΠπ6 τϑϑυ] 8 οὗἨ οὔ δηαυ γθβ, 
δηἃ ὑροὴ ΠΟ ἢ γα πᾶν Ὀοβίονοα ἃ ἀι6 βῆδγε οὗ αἰΐβθη- 
ἰἶΐοῃ. ΤΒΟΒα το ουηρΒ οἵ ἢ6 ΕΠρΊ]8ῃ Υ᾽ δυβίοη, ψῃΐϊοῆ τὸ 
ΘΟ ΒΘ Γ᾽ 88 ΘΥΤΟΠΘΟΌΒ ΘΟΠΟΘΡ ΟΠ, ἤν ὈΘΘη Ὡοϊοα δὐ {Π6 
οοὐὺ οὗ οὐγ ὑγδηβίαίΐοη. Βαὺ 1ὑ 18 δαἀτχηϊ6α, 1 δαυδὶ] 
πηϑηϊτηϊΐν, ὑμαὺ ὑῃ6 Ιαησυδαρα οὗ ὑῃ6 ΕἸ ρ] 88} Ὑογβίοη 18 
ἰγααυθηῦν οὐϑοϊθίθ, δηα ποὺ 86] ἄοση οὔβου τα δηῃα τηϊη- 
(6}ΠἸΠρ]0]6 ; τὸ ἴανὸ δἰΐογοα βιασῆ Ῥαββαρθβ, ψἱπουΐ, ΠΟΎΤΟνΘΡ, 
ἀοβίτουϊηρ' ὑπ6 ο]α γϑηθγϑΌ]α ἢπ6; 16 ἤᾶνα ἀ 651: 6 ]Υ ̓ Γο- 
Βαυνϑα ἃ οο]ουτίπρ' οὗ δπιαυϊύγ. 

Τ,ΑΒΌγ, ἴῃ ογάθν ἰο ἐδο]] αΐα {Π6 ΠΟΥ οὗ π6 ΠΟΙΥ ᾿δη- 
ρα, γι πουΐ τ Ὠ]οἢ ἃ ἀθορ υπάἀογβίδπαϊηρ οὗ {Π6 βαογοά 

Ὅπετ 158. ᾿ΠΊρΡΟΘ51016, γα ἤδνθ ποὺ οἡἱγὺ δα θα 6 Ηδθῦγονν 
(οχΐ ἴῃ ἃ οογγϑοῦ ἕοστῃ, δαῦ ἤδνο ρτδιητη Ο8}}} ΔηΔΙ γΖοά ἐἰ 
ἴη 41} ἀΠΠ ου]0 ραββαρθθ, τι ἃ οοηϑίϑηῦ τοραγα ἴο {ἢ οἰγ- 
Ἰηο]ορίοαὶ ἀογϊναίοη οὗἉ ὑπ γγογαάϑ. 



ῬΈΕΕΑΟΕ. ΥἹ 

ΕὸΡ ὕβοβα γψῆο 8.6 ποὺ δοαυδὶηἰοα ὙΠ 186 δοχαϊο δμὰ 
ΟἸαβϑῖοαὶ ᾿δηριιδρθ5, χα παν ρα] 18η6α ἃ 5114116} δαϊτοη, 
γΠ]οἢ, ῬΘΒ᾽ 468 ὑπ8 ΠδῸ ὑγϑῃβ Δ 0, Θομὐϑ] ἢ8 δὲ ΔΟγιροά 
ΠΟΙ ΘηὐΔΥΥ, ΟΥ̓ Ἰηρ οὐουυὑηρ σοῦ τηϊρὺ 6 
ἀδοιηθα βυροσῆυουβ ὈΥῪ {Π6 ρσϑμογαὶ τϑδᾶθσ. Βαΐ, ἔὸσ 
Π6 τηϑδὴ οἵ βοίθηοθ, θυθῇ 1 ἢθ οὐ ϊγαΐθϑ οὐ ὈΓΆΠΟΙ6Β 
ὑμδη Οτθηΐβὶ ᾿ἰὐθγαίαγθ, νγα ΒΠου]α Τδοοτητηθηα ὑ}18 ἸΑΥΡῈῸΣ 
δα! τοη, ἴῃ ΠΟ ἢ6 Μ11 ἢπα {Π6 ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ΤΟ ΓΘΠΟ65 δηά 
ἃ βία οιμθηΐ οὗ {6 ΒΟΙΓΤΌΟΘΒ. 

γε ανβ οοϊησηθηοθα στ {86 Ρυ ]:οαύϊοη οὗ ὑμ6 δοοοπά 
ΒοοΟΚ οὗ ὑπ6 Ῥεηϊαίθαςῃ, Ῥαδοδαβα 1ὖ ἔοσηβ {86 οθηΐσο οὗ 
Ὀινίηθ τϑνυοϊδύϊοη, δμα Ὀθοδιβα 1 18. Ὀοβὺ οδ]ου δία ἰο σοη- 
ΥΘΥ͂ ἃ οογγοού 1468 οὗ ὑῃ6 Βρ᾽γιῦ δηα θά ΠΟΥ οὗ ουὐγ Οοτη- 
ΤΠΘὨἑΔΙῪ ; Ὅ[͵ἵ ἢδνα ἰγοαΐοα {86 οΘχρίδηδίϊοῃ οὗ {86 Μοβαὶο 
Ιατνβ ὙΠ ΤΩΟΤῸ ΘΟΡΙΟΙΒΏΘΒΒ ὑΠ8Ὴ 18 ὕΠπΠ6 ο886 ἴῃ 86 οχἰϑί- 
ἴῃ ΟΟμτηΘη Δ 7168; [ῸΡ 1ὑ 18 ΒΥ 108 1Ἰατνὺ8 ὑπαῦ {86 ῬΘΟρ]θ οὗ 
βτᾺ 6] γγὰϑ αἰϑιϊηρ βηθα ἔγοιη 811 ὑμ6 ΟἿ ΒΘΥ ὩδύϊοηΒ; ὉΥ 108 
ὑΠΘΟ]ΟΡΎ 10 Ὀδοδιηθ {δ6 ΠοΙγ, ὑἢ8 Οἤοβθῃ ΡθΟρ]6:; ψβ}]βύ Ὀγ 1[8 
ΤΊΔΏΠΘΙΒ Δα Ουδβίοχῃηβ 1ὑ 18 ΟὨΪΥ͂ ἃ ΤΟΙ 6. 1π {86 ΘΟΙΩΙΊΟΙ 
[ἌΤΑΙΥ οὗ ὑπ Ογϊθηΐδὶ παίϊομϑ (866 ὈρΡ. ΥἹ]. νυ). ΤΘ 
ΘΟΙΔΙΙΘΠ ΔΙῪ ΟἹ (ἀθηθβὶ8 011] {Ὁ]]Ο ποχί, δηα ὑμθη {86 
οἴπου ὈΟΟΚΒ ἴῃ ἀπ ΟΓΘΡ. 
ΤῊ δυῦδμον, ὈΥ Οὔβουνιηρ, ἴῃ δοπο]ιβίοη, ἐμαῦ ἢ6 ἢ88 6ῃ- 

ἀρανουδα ἴο βυχζη ὕρ, 88 1 “σ6Γ6, ὑΠ6 ῬΥΘΥΙΟΙΒ ΓΟΒΘΔΓΌΠ68, ἴῃ 
ΟΥΘΡ ἰο Ῥγοπηοῦθ, ΒΟΥΤΘΥΘΡ τη α Θβίϊυ, ὑμ6 ΒΙΡ]10Α] ΘΧΘρ 6815, 
ὌΥ οδἷπὶ δηᾶ πραγ ϊ81] ΘΟΙὈ ΠΔΙΙΟΏΒ, 88, δ΄ ὑπ 6 βδ1ὴ6 
{1π|6 Θβϑ Ὁ] 86 α ἢ]8 ο]δ:τλ ἰο {Π6 ᾿πἀυ]ροηῦ ΟΧδι] δέοι οὗ 
{86 Ἰοασμ6α ΡυὉ]1ο; ἢ6 88 υπαογίακοη {86 δγάμποιβ ΜΟΥΚ, 
βίγαηρ ῃοηθα ὈΥ̓͂ Ὠ18 Ιονα [ῸΓ [Π6 Βδογϑα δῃηὰ θυ οϑῦ ΒΟΌΓΟΘΒ 
οἵ Βυμηδη οἱ ]Ζϑύϊοη ; δηα . ἢ6 ΜΠΠΠῊΡΊΥ οομῆάο8β 10 ἴο (ῃ6 
Ὀοπίσῃ ῥγοϊθοίίοῃ οὗ  ῖνιηθ ρ,δοθ. 

Μ. ΚΑΙΧΒΟΗ. 

Ζομάον, ὕωπε ἰεί., 1855. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

8 1.--ἰΜΡΟΒΤΑΝΟΕ, ΝΑΜΕ, ΟΟΝΤΕΝΤΘ, ὈΙΨΊΒΙΟΝ, ΑΝῸ 

ὈΝΙΤΥ ΟΕ ἘΧΟΌΌΒ. 

1. ΤΠΒ ΒΙβίουυ οἵ βϑγϑθὶ, δῃηὰ {π6 ῥγόρῖοβθ οὗ Ὀινὶπο 
Βονοϊαίϊϊοη ἐο ἴϑγαοὶ δῃὰ ἴο τῃϑῃκιηά, σοηβίαϊα {6 ἔνγο 
οαΓα]Πη4] ροϊμΐϑ οὗἨ ἰπίογοαν ἴῃ {ῃ6 τϑοορὰβ οὗ πὸ ΟἹ]ὰ 
Ταοβίδιηθης. ῬΓΟΡΏΘΟΥ 1086] 18 θαῦ ἃ σοηρουπά οὗ ὑμοβα 
ὕπνο δ]θτηθηΐβ, ἴῸΓ 1ὖ 18 οἰ ΠΟ ῬΓΟΒρθοῦννα δπα δηςοιραύϊννα 
ἢΠΙΒΙΟΥΥ, ΟΥ 8 δχβογίδίινα οοιηηθηῦ Οἡ {86 8ρὶυἱῦ οὗἩ ἐξα 
Ὀινίπο [νν. Βαΐ ἴῃ πὸ ραχὺ οὗ {86 ϑεογθὰ γοϊαπιθ ἃγὸ 
ὑῃο86 ὕνγγο ἱπρυθαϊθηΐβ 80 ΟὈ]Ο ΒΥ δηα 80 σοι ρ]οε] Υ οοια- 
ὈΙποα 88 πη 6 δοοοῃα Βοοῖκ οὗ (86 Ῥεηΐαΐθυῃομβ. ΕῸΓ 
γ 1]ϑὺ (ΘΠ 6818 γθαΐβ οὐ {Π6 Ἰῖνοβ οὗ {μ6 Ηδῦγον ραϊγίαγοῪδ, 
Εχοάυβ παγγαΐθϑ {6 [δΐθβ οὗὔὐ {16 Ηθῦσον παδοπ; ἰῃ6 
ἔοσιη6Ρ οοηΐαί 8 ΟὨ]ΘΗ͂Υ δίοφγ αρλῖθ8, ὑμ6 Ἰαὐίαν ᾿ῤϑίονῳ; 1ῃε 
ΟΠ6 ἢ88 πο 6 8η αγολοαοίοσιοαϊ, {π6 ΟἿ ΠΟΙ ἃ ΡΌΓΕΙΥ λιϑέογ σας 
Ἰηἰογοϑῦ; ὑῃ8 Οη68 18 {6 ργοπιῖϑθ, ἴμ6 οὔδον ὑμ6 ιβέπιοηι. 1 
θῃοβὶβ δ88 ἰῃ ΘΥΘΥΥ τοβρϑοῦ {Π6 ομαγδοίθυ οὗ δὴ ἐπέγοάμο- 
ἕοπ; ἰδ ἰθᾶςῆθβ {86 οχιϑίθῃοθ, [ἢ6 οἵηπὶροίθποθ οὗ αοα, 
Ὀαΐ ἀϊβοίοβοβ ποὺ Η8 θββϑῆσοθ, ἀθῆποβ ποΐ Ηἰβ ᾿ῃίογ8] 
ΠδαίυΓΟ 1ἢ (8 Δρδίγδοίοη; [ἰ ΡΓΟΟΪαἤτη8, αὖ Ἰοαϑύ 1πα!γθού]ν, 
1π6 απηἰΐν οὗ Οαοά, Ὀυΐ ΟΠ]Υ 1ῃ 80 [ὯΓ 8ἃ8 Ηβ ἰ8 μ6 [ογὰ 
8η4 Βυΐοῦ οὗ Ναΐυγα; 1Ὁ 1Π1Ρ]168 ΙΏΔΠΥ ὈΓΪΠΟΙΡ]68 οὗ 
ΙΩΟΓΔΙΥ 8ηα πυμμδῃ δηα αϊνίπα σἱραύ, Ὀυΐ ἱῦ ἄοοβ ποί 
ΘΟΙΊΡΙΖΘ ὑπθπὶ ἴῃ ἃ ϑυϑίθῃι, ΟΥ ΘΟ β] 6" ὑἤδτη ἴγτοῖλ ΟἿ 6 
ΘΟΙΏΙΊΟ 8ηα ἰά64] φοϊηύ οὗ νἱϑῦ ; 10 σοῃΐϑιηβϑ {Π6 σΟΠΟ]ὰ- 
βίοη οὗ ἃ σονοῃπαηῦ, Ὀαὺ [8 Β]|ρὴῃ) δῃα βΒυ1η00] 18 τηγϑίθγ!ου 8 
Δηἃ οχύίργῃδ]; 10 ὑμογοίοτα φηνθραγθβ 8 ἴὉΡ {πΠ6 ΒΒ] 1π|6 
ΠΟύΪΟη8 οὗἨ ϑβδηοῦγ, δηα το] σιουβ 116, Ὀαΐ 1 ἀοοβ ποῖ 
ἀονοῖορ {βοτὰ ἴῃ ὑπαὶ ΘΠ ΠΟΌ]Ἰρ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘΒ, 1Ὁ ἀο68 ποῖ 
ΘΩΒΌΆΓΕ ὑπο ὶν ῥγδούοδὶ οἴδοῦ ἀροὴ {86 οοηάποῦ οὗὨ τϑδῃ ὈΥ͂ 
οὗ ῦ δηα πιο 6 ΟΥ̓ Πσδοϊουβ ᾿ηδύϊ αὐ] 05; 1 ΓΘΟΟΡΒ ΤονοΪδ- 
ἰομθ, θαὺ ὑβοὺ ἃΓ6 γοβίσιοίθα ἴο πα !ν]  118----(Π 6 Υ τοίου ἴο 

1. Οο». ἀδρῃ. χν. 18---16, δα Εχοᾶ, ΧΙ, 40, 



ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΊΙΟΝ. ψ}}} 

{μ6 ἔμΐυτα ταύπονῦ ὑμδῃ ὑἢ6 ργεβθηΐ:; ὉΠΟΥ͂ 86 ΤροτῈ δΟτγαυρί 
8.Πἃ ἀφϑ ΟΥῪ τηδη δ βίδ! 8 ἰἤδη ἃ ροττηδηθηΐ, ΟΥ̓ΟΡ ΤΈΔΑΥ, 

γίδοῦ σοι] 0; {ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ΙΔΟΤΘ ἱτηρογίδηὐ [ῸΡ εἶς 
ΟΡ68 δῃὰ ρτοϑρϑοίβ νοῦ ὑπ Ὺ ρθη ὑμδη ἴου {86 ἱτητθ- 

αἸαῦα Ὁ]1858 ὑΠΟ6Ὺ σΟΠΐΘΓ; ὑΠ6Υ 86 ἃ γ6}} ἱῃτουρὰ σι μϊοῖ {86 
βγβὲ οὐ] 168 οὐὨ ὑπμ6 “νου 8 ΒΙΒίΟΥΥ 8.ὰ αἰ] ἀἰβοογη }]6. 
ὐθμθβὶβ 1θδ 5 {Π6 ὑμγοδα οὗ παυσαίΐοη ἴο ὑμαὺ νϑῪ ροὶπῦ 
ψΒΘΓῈ Π6 ῥιηιῳ Ὀσσίη8 ἴο δβϑατηθ {6 ᾿ἱπηρογΐίϑηςθ, ποὺ οὗ 
8 ἐγδο, Ὀαὺ οὗὨ ἃ ρθορῖίθ; διὰ ΕἸΧοάπ8 οαΥΓΊ68 οη ὑπ δοοουῃῦ 
ὉΒτουρΡ 86 ΠΆΠΠΟΥ ἀπά γουῃ οὗὨ {Π8 ΠΕῪ παίίοη ; ὑβγουρἢ 
86 ἱρποιηίην οὗ Εργρύϊδη βοενϊυἀθ, δπα (ἢ0 φΊΟΥΥ οὗ 
Βοδνθη-τουρῃύὺ τοαἀοδιηρύϊοπ ; ὑμγουρὰ ὑμθ ἀδυκηθβ8 οὗ 
ἸΔο]αίγουβ δρογγαίίοη, δῃὰ πο ᾿ρῃὺ οἱ τουθαὶθα σας; ὑ86 
1βγδ 6] 1068, ΡΠ ΒΊΟΥ ἀηα τηθηΐβ]ν τοὶθαβθα, ἀγ ὑγαθα 
ἴον {16 ἀΙ ΒΒ] ου] Ὁ γαγαγα δραὶϊηϑί Τρροβίῃρ' πα ]Οη8, 8μα ἴου 
8 ὮΔΡΡΥ͂ Ρο] 0168] οχίβίθποα ἴῃ {861} οὐσῃ Θοπαμυογοα ἰδπα. 
Βαὺ {86 μοί σαί ρονεογππιομύ οὗ βγϑθὶ 18 Ὀαβϑθὰ οῃ, οὐ 18 
ΡΑΒΟΡ ἱπαθηίοαὶ τι, 108 γοϊσίοδ ΟΥ̓ΡΔΙΙΖαϊοη; ἰὖ 18 ἃ 
ἐῤόοοσγαον,. ὑπο Γοίο6 ΟΡ ΒΟΟΪΚ ΘΟ 8118 8180 8 11} οὐὐ]1πὸ οὗ 
[Π6 ἸΠΟΓᾺ] ἰανγϑ ἡ] Οἢ τηδῃ ΟΥ̓́ΘΒ ἰο (οὐ δῃηὰ ἴο [18 ἔθ]]ονν- 
ογθδίυγοθ; δηα 80 δΔα:η1ΓᾺ}}]6 18 ὑΠ6 1} Ρυγρογὺ δηα 80 8γ5- 
ἰοηχαίϊο0 81 ὑπο ν δυταηροιηθηῦ, ὑμαῦ ὉΠΘΥ ἔοσια ὑπ δἴθυηδὶ 
Θηα [Π[4]}10]6 βίδηἀαγα οἵ ἢυτμμαπ οοπάυοί,Σ ΤὨα θοδ- 
Ἰορὰθ δηὰ ὑπ “Βοοῖς οὗ {π6 Οὐονοηδηΐ," οι ροαϊοα 1ὰ 
Επχοάυ8, τοπάθν 1ὑ τι τοϑροοὺ ἰο  ᾽νὶπθ στονοϊδίϊομ, ὑμ6 
τιοϑύ ηρογίδηῦ νο]απια ΒΟ 6 Ὠυπλδη ΓΆΟΘ ῬΟΒ868868. 

2. [18 Κπονῃ ὑμαὺ ὑΠ6 παι ἀοάμβ ("Εξοδος, αδραγίιγο, 
ν]Ζ., ἔγοτα Εργρῦ) νγαὰβ ρίνθη ἴο οὔὐῦ Ῥοοῖ Ὀγ {με Ηδ]]θηϊβίδβ, 
ἴσοι {86 οδιοῖ ογϑηΐ {που παεγαίθα, ἢ 1]8ὺ ῃ6 68 
ἀεβίσπαῖο ἰὺ Ὀγ {πὸ το Ηρῦγον ψογὰβ τὶ πολ [ὐ 
ΘΟΙΏΤΩΘΉΟΘΒ γὴδφ σχῇ ( Ἡ 6-οἰοὴ, λοπιοί.) οὐ βιρῪ 
Τὴ (ϑλοηιοιλ). 

ὃ. Τα οοηΐθηίβ οὗ (86. δοοοπα Βοοκ οὗ Μοβοϑ, μι ἢ 16 
ᾶνα οομβίδη]Υ ἀονοὶοροα πὰ ὑπ διπλιηδτῖοβ θοίοσα οὶ 
ΟΠδΡύΘ - Οὐ βϑοίίοῃ, ἰποΐοϑθ 8ὴ δχύγθογα! ΠΑΙῪ νατιοῖν οὗ 
τηδίζο", δῃηὰ γἱθ]α ἴο [86 ἐπαυϊ]Ὼρ' ΤΩ]Πα 8η ἈΠ.88.8] οχίθης 
οὗ Ἰηϊοσιηδίίοη. Τῇ πανγδίίοη οἵ (δ ἔβύεθβ οὗ [βγδ8] γί] 8 
ΔΙΏΡΪΕ δηα οορίουβ τοβ 18 [ῸΓ Ὠἰϑύουοαὶ δηα ἢ γοποϊορίοδὶ 
ΤΟΒΘΕΩΓΟΓΘΒ; {(Π6 ἔθη Ρ]ΑρΊ6Β, [ὉΓ {Ππ6 πδίαγαὶ Ρῃθηοιηθηδ οἵ 
{πΠ6 Εαθύ; {Π6 ἬΕΙ Δ (86 Ἰοῦγπουϑ οὗ {ῃ6 ἩΘΌγον, 
ἴὉΓ σϑοργαρ νοι! οηαυΐϊγίθβ; ὑμ6 ροδίοραθ, δθα (ἢ6 ᾿δννβ 

1. 5.6.6 ῃοΐδ οἡ χῖχ. 6. 
9 ὅ66 ποῖθ8 Οῃ Χχ. 1--14, «πὰ Ργοίδ ΟΣ τϑιμδικβ ίο χχ. 19, 20. 



ἾΧ ᾿ ΙΝΤΒΟΡΌΟΈΙΟΝ. 

οὗ ὑπο Βοοκ οὗ ἴπ6 Οονοηδηΐ, Ὁ ὑπ τηοδβὺ [δγ116 ΡΒ1]ο80- 
ῬΒ1ΟΔ] δηα ]Ἰερ]β]αίοῦ4] ᾿ηνθβύϊσαίίοηθ; δὰ μα ΘΟηΒύΓΙΟ- 
το οὗὨἩ [ῃ6 δοὶν ΤἌΡΘΓΠδΟΪθ, δηα ἰμ6 βαογθά υὔϑῃβι]β, ποῖ 
ΟΠΪΥ ἴον [786 ἰδίου οὗ αῦῦ δῃὰ τρθομδηῖοαὶ 5111}, θαύὺ δἷβο 
ἔὼΣ ὉπΠ6 ἱπποιυτηοδῦ ομδγδοίασ οἵ ῃε το ρίουβ 146ὰ8 οἵ 
Μοϑαίβιαβ. ΤὨϊβ ὈοΟΚ 18, ὑπο ἴΟσΘ, 88 1ἰη ΘΓ ΒΌηρ' [Ὁ {Πα 
αἰνουβιῦγ, 848 1ὖ 18 ἱπιροσΐδηῦ [Ὁ ὑῃ6 βυ] ϊῖγ, οὗ [18 
οοῃίθηΐϑ. , 

4, ἘΧοάιιΒ ΤΊΔΥ ΘΟΠΥΘΏΪΘΗΥ θα αἰν!αρα Ἰηΐο ἔνγο σῃϊοῦ 
ῬΟΥΓΙΟὨΒ ε--- 

Ι. Το Ηβίονϊοαί Ῥατῖ: 1.--χὶ. ([8186] ἴῃ Εσγρῦ); Χίϊ. 
21... 42.581. (Εχοάθ); Χ11]. 17---χῖχ. 25, (Φουγ- 
ΠΘΥΒ 8ηα ἮΝ Δἀπαδυϊηρϑ ο Μουῃύ δ᾽ηδὶ); Χχχ. 18--- 18. 
(θινίηθ Βονοϊαιοη); χχῖν. (Οονοπδηῦ οοποϊυααοα 
Ὀαύνθοη ἀοα δηὰ 8γ86]); ΧΧΧΙ!---χ]. (Τ08 νἹοϊαύϊοῃ 
Ὀγ {86 ψουβὶρ οὗ ὑπὸ ροϊάθῃ οδ]ῇ δπὰ 118 σβῆθνναὶ ; 
{86 ογθοίΐζοη οἵ ὑμ6 ΤΆ ΘΓ 8016 δηα [Π6 ἸπαιρΓΑ ΟΠ 
οὗ Αδγοῃ δῃηά [18 8008). 

11. ΤΙς 7οσιδίαίυο Ῥατί : ΧΊΙ. 1.---20, 48.---δ06, (ΑὈΙῸ 
ΔΡΡοϊπίβα 88 [δ Ετβῦ το ; ῬΆΒΒΟνΟΥ) ; ΧΙ, 1---16. 
(ἰδαεξ ποίσῃ οὗ {86 ΕἸ βύθογῃ δά πο υα ἐδν τος 
ΧΧ.]---14, (Βοοδίοραθ); Χχ. 19. ἴο χχῖ!. 88. (6 
Βοοκ οὗ {μ6 Οονθηδῃῦ); χχν.-χχχὶ. (ΤᾺ στ 80]6 
δηα δεαοοσάοῖδὶ Βορο8). 

0 ΜῈ] 6 βοὴ {μα 186 ἢἤσχσβί μετ οἵ Εἔχοάιβ 18 ὑγὸ- 
ἀοταϊ δῦ βίου ο8] ; [Π6 Βθοοηα βϑϑθῃ δ! }ν Ἰ6 ΡΒ] γα ΟΥ 
ἀορτηδίϊοαὶ ; Ὀαὺ γοὺ ὑΠ8 ΦΌΓΙΩΘΡ οομ δ! 8 ὑἤγεα ἰτηρογίδηϊς 
ἐαιῦϑ; δὰ ἐδ Ἰαίίον, {Ππ6 λιϑέογῳ οἵ ἃ Πδσγαηῦ Ὀγθδοῖ, οἡ 
1Π6 ραγί οὐ βγϑοὶ, οὗ [70:6 ῬΓΌΊΏ1868 τηδθ Θοποθγηΐηρ {Π6 
[ΑἸ 0Π{Ὁ ΟΌΒογναηοο οὗ {86 ἴμανν, ὑπ6 δγθοίϊίΐοῃ οὗ ὑπ6 ΠοΙῪ 
ΤΑΡΘΓΏ8ΟΪ6, δπὰ (86 σοηβοοσγαίύίϊοη οὗ ΑΔΙΌΏ δηαὰ [18 ἀ6- 
ΒοΘηἀδηΐϑ. 

ὅ. Τπο δυνμθηιοἰίν οὐ Εἰχοάμβ [88 Ῥβθὴ 1688 Θχροβεά ἴο 
{86 αὐἰΐδοκθ οὗ οὐ σιβα ὕμδη μα οὗ ὑμ6 οὐμοῦ Ὀοοκβ οὗ 
1π6 Ῥοηϊαίθαοι,, Ἔοβρθοῖα]ν αθηθβὶθ, Ἐνθη [868 τηοβύ γϑα]ο 8] 
βοθρύϊοβ αν δαπητίοα ἰ(παΐ ἃ πἰδβίογιοδ! ΚΟΡΏ6] 1168 δὲ {86 
Ὀοίϊΐομη οὗὁἩ ἰδ6 δοοουμίβ οοποοηΐηρ ἴ86 Εχοαθ, δπὰ ἐδὰΐ 
Μοβεβ 18 ὑ88 δυΐῦθοῦῃ αὖ Ἰϑαϑὲ οἵ {86 ᾿θεοαίορῃθ. [Ὁ 18 
ΘΘΏΘΓΑΙΠΥ δαιη64, ἰμαῦ Ῥούμ ὑμ6 ἀοία1158 οἵ {πΠ6ὸ Εσγρίμδη 
ΡΙαριθβ ἀπά (8 ᾿οιγηοΥΒ οἵ ἰβγϑ8] πηβηϊξοδῦ ὑπ6 πχοβῦ 
δοουγαίθ βοαυδιηΐθηοθ τ ὑΠ6 ΡῬΠΘΠοΙΘη8 ἀπα ]Οοδ 168 
ἀεβουῖὶροα. Απά ὑδμαῦ γὰγα πϑηϊτη Τμακο8 ἀραὶ (85 
ῬοοΚ ομθ οἵ- {πὸ τηοϑῦ Ἰηξδγοβύϊηρ ραγίβ οὔ ὑμ8 ΒΟΙῪ τβοογάϑ. 



ἹΝΤΠΟΘΌΟΤΙΟΝ. Χ 

Βυΐ 118 απίν Β88 ὕθθη αμοϑβηϊοηθά, ποῦ ΟὨ]Υ ὈῪ ὑπαὺ Β6ῃ00] 
οὗ ΒΙΡΙ1οΑ] οτιῦϊοβ τ β]οἢ ἀἰϑιηθη θ γ8 ἴΠ6 Βαουθα νυ Πρ, 
αὐ 88 ΔΥΡΙΓΓΑΡΙΥ ἂηὰ ὈΠΙΠΑΪΥ 88 ΤΠΔΗΥ͂ ΠΥΡΟΓΟΥ 16 Α] 
ΡὨΠΟΙορΙϑι8 οὗ ὑπῸ Ἰαϑῦ θη αἰβϑοοίθα Ηοτηοῦ ΒΒ 8008 
Ἰηἴο ἱποοβογθηΐ ἔγδρτηθηίβ; ἤω ΘΟ ΤΠ]ΟἿ6 πηοάογδίθ 
ἸΠ ογργούθυβ Ὀ6] ον ὑμαὺ οὐν ὈΟΟΚ 18 ἀἰβῆριταοα ὈΥ͂ Βρυτίοιι8 
Ἰηἰογροϊαῦομβ. ὃ α ἴᾶνα ἰῇ 41] 800}. Ῥαββαρθθ ὑγϊϑα ἴο 
γοίαῦα 0818 γΈΓῪ αυθβίίοῃδ]6 ορ᾽ ΐοη. ἤ76 866 (ἠδ οοπιρίφἰθδὲ 
δαγγιοην τη αἰΐ ρανγίϑ Γ᾽ Εποάτι8 ; 106 δΟη 8116)" ἐξ α8 α ρον 70 
εσλοῖο, ρογυααοα ἐλγομσλοιέ ὃψ οη6 8ρῖγ1 απὰ ἐδ ϑαηιθ ΩΣ 
ἰάδαϑ8. ΑΒ ἴῦ 18 οη6 οὗ {δ οἢ]οῦ οὐ] θοίβ οὐ (118 σοχῃτηθηΐατν 
ἴο ῥγονα ὑπδαὺ ὑηϊγ, ΝᾺ οοηΐθηῦ ΟὔΥΒΟΪν6 8. ἤθτο τὶ τα- 
οΥρ᾽, ΘΙΠΟΠΡ' ΟΥΠΘΥ ῬΑΒΘαΡΈΒ, [0 ΟΌΓ ποΐβϑ οἡ νυ]. ἴ0, 26.: 
χὶ. 1.; χὶὶ. 1.; χνὶ. 88, 36.; χχὶν. 1. Βιυΐῦ ἴο ΒΠ0ΓΝ ον 
ΡΓθοδτίουβ δηα Πυοίυδίηρ᾽ Βυοἢ αἰβιμθι ροσιηθηῦ 18, γγα Μ}}}} 
ΟἾΪΥ 811π46 ἴο ὁΠη6 τοοθηὺ ᾿ηβύϑηοθ. 

(ΔΘ 611} Βαρροδοϑ ὑμθ Ρρηϊαίθιοῃ. ἴο οοηΐϊδίη ὑπο 
ἀϊδοτγοηΐ Ἰορ ϑ]αίϊοηβ, οομηροβοα αὖ αἰἴδγθηΐ (ἰηθ8 δηθὰ. 
Ὀγ αἰδεγοηῦ δυύῃοῦθ, δπμα δββογίβ :--- 8. ὙΤμαῦ ἰπ6 ΟἿΘ 
Ἰερ ϑαίίοη σοπίγϑαϊοίβ ὑῃ6 οὐδοῦ; δπᾶ, 2π4ᾶ, {μδὺ {ΠῸ 
ΡἈΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ἴῃ Ὀοίἢ ἰ8Β αἰ δγθηΐ. Α8 ἰο [86 ἢγβί ροϊηί, 
6 ΙΤΟΙΌΓ, Ὀοβίἀθβ ῆ6 ποῖΐθβ αὔονθ αυοΐίθα, ἴο οὐῦ 
ΓΟΙΊΔΓΚΒ ΟἹ ΧΙ. 2. (ἀρουΐ {π6 ΒΥΒΙθΟΓΏ), δια χχίὶ. 7---11. 
(αρουΐ ἔδιηδὶβ 5140 68), ΠΕΙΘ 6 ἤδνα τϑοοηοῖ θα {ῃ6 
ΘΡΡαγϑηῦ οοηὐγδαϊουϊ οη8; δα 88 ἴο ἴῃ6 βοοοηά οὈ]θοίζοη, 10 
18 βυ δ] οἰοπέ ἰο τηθηίίοι ὑμαὺῦ ϑύδθθ]]η ΘΟΠΒΙ ΘΒ {86 86 οἵ 
ἽἼ ἰπϑίοδα οὗ ὮΝ", οὗ ΡΠ Ὁ, οἱ ΒΝ 3, οἵ “Δ 
δα ΓΝ 88. σοποϊαβῖνο οὐἱζουῖα οἵ ὑπ6 ἢγβὺ Ἰθρ βίο ; 

Δῃα {86 Δρρ]ϊοδίίοπ οἵ ὑπὸ ᾿πβηϊῖνα δοβοϊυίο, οὗ “ ἼΝΡΟ, 
οὗἩ {86 Ρἤγαβϑο8 “ ονίηρ τὶ ἢ ταῦ Κ δηὰ Πομου," δηα “{Π6 
βύτοηρ; μπᾶ οὗ Οἀοά," 88 ὑπε ἀἰβυϊ ρα Βῃϊηρ οπαγϑοίου βύϊοβ 
οὗ ὑπ6 ββοοῃᾷ ]ορ᾽β]αίίοη. 70 18 Βα ρου ου8 ἴο ροϊηΐ ἰο {Π6 
αὐΐοι" σΤοΟ Δ ]6ΒΒη 688 οὗὨ βιοἢ Ῥτοοίβ, 88 4}} {Π6 886 ῬὮΓΆΒΟΒ 
μανα ΠΟ Ρῥθοῦ Δ᾽ ομαγδοῖον ΘΡΡ] 68.016 ΘΧΟΙ] υϑιν ΘΙ Ὁ ὑο 9Π6 
{ἰπ16 ΟΥ Οη6 ἱπαϊν! 8]. 
1 ὙΟΔΠῪ ον Ὅοοϊς βῃου]ᾶ, ἴπ βοὴθ ρᾳγίϑ, ἴᾶνθ ἃ 

ἐραρτηθη  Ὺ οπαγδοίον, {818 σου] Ὀ6 [ὯΓ ἔγοτλ νύν ἂ 
Ἰ.ΓΆ ΠΥ οὗ δυΐδβουβ; [Ὁ 18, οὐ ὍΠ6 σοηύγασυ, 1ὼ ρογίθοῦ 
βοάφες ψῖ (86 παίΐυτα οὗ ἃ ᾿ιἰβίύουϊοδὶ ποτ, (ἢ 6 βἰπρ]θ 
δνθηίβ οὗ ψῆϊο ἀγα τϑοογάθα ὈΥ 8. ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΓΑΙΎ ὙΤΊΪΟΡ 
᾿ητηοαἰαίοΥ δον ὑπ γ᾽ Οσσύτοηοθ. [Ι|ἢ ϑιιοἢ ΟΆ868 6 

1 Κρι(ἰβοῖιε Ἰσηιονδιολιηφοι δον ἄοη Ῥεπίαίοιοῖι,, οὑς.Ρ. 27. 



χὶ ἹΝΤΕΟΣΌΟσΤΊΟΝ. 

οϑηηοῦ οχρθϑοῦ ἃ ργδρτηδίϊοδὶ αἱροβϑὺ οἵ (6 ὨἸϑύου!οα] ἔαοῖδβ; 
Θη4 ὑμαὺ ρου νῦν τ ]οὴ ἢΔ8 ὈΘΘη ἀοβοι θα 88 ἃ ἀείδει 
ἴῃ βύγ]8 δηα οοϊηροβιίοιῃ, οοηϑβύϊ 068 σΟΟΥ ΘΙ ὨΪΥ ἃ ΒΙΓΟΙΡ 
Ρῥτοοί οὗ {86 τυ ἢ δηά δυνποηίϊοιῦν οὗ ὑΠ6 δνθηΐϑ ἤγγαίθα. 

δ 2, ΤῊΕ ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ ΟΕ ΕΧΟΘΌΞ. 

ΤῊΒ ΟΠ ΤΟΠΟΪΟρΡΎ οὗ {Π6 ρογοα οοιπργβαα ᾿π Εχοάαβ, 15, πΚὸ 
αἰπηοϑῦ 411 οὔ θροὺῖβ οἵ Β᾽θ]1οαὶ δἰβύοσν, Ἰηνοϊνοά ἴῃ ἴπ- 
{Υἰσαῖο δηα οι θαγγαββίηρ' ἀΠΠΟΪ]γ ; δηὰ 1ὖ 18 Ὁγ {Π6 πηοϑὲ 
Ρδβονουῖηρ ρθη ΟὨΪΥ ὑπαῦ τγα πιρῃῦ αὖ ἰαϑύ βυσσθοα 
ἴο Ὀτηρ ὑπ6 ανθηΐβ σοαΐθα ἴῃ οὐν Ὀοοΐκ 'ῃ ΠαηοηΥ ὈΟΪΕ 
ὙΠῸ} ΘΔ ἢ ΟἴμοΡ δηᾶ ὙΠ ῬΥΟΐΆΠ6 ὨΙΒίΟΓΣΥ. 

1, ΒΟΕΝ ΟΕ ΤῊΝ ΙΒΒΑΒΙΙΤΕΒ ΙΝ ἘΟΥΡΤ. 

1. Το οαγαΐηλὶ ροϊηΐ οἵ {π|8 Ἰπηροτίδηῦ αὐοδίϊοῃ 18: 
ον ἰοηρ᾽ ἀϊᾶ (Π6 ΙΒγβ86] 1065 βίαν ἴῃ Εργρὺν Οὗ, ΠΟΥ͂ Ἰϑην 
λέων οἰαρβοᾶ ἔγοπιὶ {η6 ἱτητηϊσταύϊΐοη οὗ Ὅδοοῦ ἴο {Π6 
χοᾶὰβ υηᾶονῦ ὑΠμ6 ἸΟΔα ΓΒ. οὗ Μοβοϑὺ [ἢ πο ἴΉ]]ον {86 

οἷραν ΒΙΌ]1ο41 τοργοβοηϊδίοη, γγ πὰ ὑμαῦ {Π6 ρογὶοα 15 
»τορλοίοαϊ ἤχοα αὖ 400 γεϑδῖ8 (άβη. χν. 18), δπὰ λέϑβέο- 
γιοαϊϊν δἰαῖοα, ἴῃ ΤΟΤΕ δοουτγαΐθ ργοθ, αὖ 480 ὙΘΑΓΒ 
(Εχοά. χιϊ. 40). Βυΐ ἐμαῦ ΒΙΌ]1ο41 βίδῥθιηθηῦ 18 Β07- 
τουπᾶθα τὶν ρογρίοχίηρ ἀἰ ου 68. ον, 18. Κοῆϑί 
([86 βοῃ οὗ 1,601), τγῆο νγ88 8]ΓΌδαῪ Ὀοτη δὖ ἴΠ6 ραογϊοα οὗ 
086 ᾿πηπϊρσταίοη ((δη. ΧΙν]. 8, 11), ᾿ἰνεα 188 γροαῦβ (Εχοά. 
νἹἱ. 18); Ατηγϑη, ἢΪ8 80η, αὐαϊποα {8 ἂρ οὗ 187 γϑδγβ 
(νι. 20); Μοβοβ νγὰϑ 80 γϑαῦβ οἱ δἱ [μ6 ὑϊπι6 οὗἨ {ῃ6 
Εχοάυβ (ν1ϊ. 7). Νοῦν 411 {μ686 Ὡυτοῦβ δα ρα (188 Ὁ 
187 -- 80) ρσῖνα ΟὨΪΥ ὑπὸ ϑὺπὶ οὗ 350 γραῦϑ, τ ΒΊΟΝ τηυδὶὺ 
Β.}}} Ὀ6 ΘΟΠΒΙ ΘΡΔΌΪΥ βῃμοτίθηθα ὈΥ ἀράἀποίίηρ ἴΠ6 ἀρὰ οὗ 
Κομβδαίῃ Ὀδΐοσα ὑμθ ἱπιγαῖργαίοη δηα ἔμ6 ΘΟΠΘΙΩΡΟΓΑΓΥ 
Υ̓Θ 818 οὗ {Π6 ἐλ Π6Υ8 δῃηὰ (86 Βοη8. 2πη4. [,6Υ]Ἱ αἰοα αὖ [Π6 ΡῈ 
οὗ 187 γοδγβ; αὖ {16 Ὦπλο οὗ ὑπ6 ἱτητηϊσταίίοη ἰηίο Εργρί 
[6 τηυϑῦ πᾶν Ὀθθῃ Ὀούνοοη 40 δηὰ 850 γϑαγβ οἱὰ 
(δοοογαϊηρ ἴο ΑΡΑΥθΆΠ6] οὐ ἰϊ. 1--44 γο878); δ Ἰϊνβά, 
ὑμογαΐοσθ, 80} 98 τρᾶῦγβ ἰῃ Εργρί (187 -- 44 -- 93): 
ϑοοβοροα ταῖρῃῦ αν θθθ ῬοΟΤΏ ἰοὸ δίχα ἴῃ ἢΪ8 δἀνδηοοὰ 
806, ΒΥ 80 γϑδῦβ αἴΐου ὑπ ᾿ἰπημχϊσγϑύϊοῃ ; δηἃ 88 Νοβεβ 
γγ88 80 γρδγβ δὖ ὑδβ ϊπη6 οὗ {π6 Εἰχοάυβ, Φοοβορθα βογε 
᾿ῖπὶ δ ὑΠ6 δρθ οὗ 270 υϑαγβὶ ἴοῦ 480 -- (80 -- 80) -Ξ 270, 
ὮΙΟΩ του] ἸΠΡΙΥ 80 δοβυγαάιὺν.--- Το σοῖηουα {8686 ἀῆ- 

1. ὅθε ηἠοίᾳ ΟἹ 1. ὅ. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΝ. χὶϊ 

ου]ιῖ68, σ΄ Πϊοῖ να ΑΙ ν Ὀθθη ἔθ]ῦ αὖ 8 ὙΘΡῪ ΘΑ ΥΪΎ ροτγϊοά 
οὗ ΒΙΡ]1641 οχθραβίβ, 1 μ88 Ὀθθὴ δββογίθα, ὈῪ δἰπηοβὺ 8]} 
ΒΔΡΌΌΙΠΪο4] Ἰη ορργοίουβ, ὑμαῦ (ῃ6 430 γϑαῦβ ἱποϊμθ {ῃ6 
{1πὶ6 ἔγοπῃ [86 γτενοϊδίίοη οὗ ἀοάἂ ἴο, δηὰ ΗΪ8 οονοπδηὺ ΣΉ, 
ΑὈγΒ 8Πι, 88 Τοϊδῖθα ᾿π (ἀθηθϑὶβ Χχυ., δῃὰ ὑμοὶρ οοτηραϊαιϊοη 
18. 88 [Ὁ]10Υ08 :---δούνγοθη ὑπαῦ τονϑδύϊοη (ον [6 ἀδθραγίυγο 
οὗ ΑὈγαδδπὶ ἔσοτα Ο81468), δπᾶ (86 Ὀἰσί οὗ 1βαδὸ 1168 ἃ 

τἱοα οὗἉ 25 γεβγβ (σοπιραγα θη. ΧΙϊ. 4. ἀπα χνὶϊ. 1, 21); 
μι γγ88 60 γοαῦβ οἷα γῇ 6 «8000 ψγχὰ8 θοσῃ (θη. ΧΧΥ. 
26); Φδοοῦ Βαὰ δἰἰαϊπορὰ 8 1800} γϑὰρ ἤθη 6 ἱπηπιὶ- 
δταίεα ἰηΐο Εργρὲὶ (αδῃ. χΧΙνΙ. 3); 8ο {παῖ {686 δχίγουηθ 
Ροϊηΐβ τη8Κα ἃ ρεγὶοα οὗ 215 γϑϑσβ (25 - 60 1 180); διά 
16 Βο]ΟΌ ΓΤ ἴῃ Βργρὺῦ 4180 18 ᾿ἰτηϊ θα ἰο 215 γϑᾶγβ (480 -- 
215). δα Βδβὴι οἡ ἀθῃ. χν. 18, δπὰ Εχοά. χὶϊ. 40. 'ΓμΪΒ 
ἀονίοθ 88 ΔΙΡοδαῪ δαορίεα ὈΥ {μ6 δερυθδρίηῦ ναγβίοη 
(Οοαοχ γαίϊοβδηυ8), ὑ]οἢ τη άουβ Εχοά. χὶϊ. 40. (ῃπ8 : 
Ἢ δὲ παροίκησις τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἣν παρῴκησαν ἐν γῇ Αὐγύπτῳ 
καὶ ἐν γῇ Χαναὰν, ἔτη τετρακόσια τριάκοντα, “ Βαὺ {π6 5ο- 
)7οαγηΐηρ οὗ [86 Ομ] άτϑη οὗ Ιϑγϑδὶ, ἀισίηρ τ βῖοἢ ὑπο Ὺ ἅνοὶώ 
ἴῃ Εργρὺ απά ἴπ ἰδ ἰαπά οΓ Οαπααπ να 480 γεϑαγβ." Τῇδ 
ΘαΠΔΥ Δ Π ἰοχῦ ΘΧΡΡΘΒΒ68 {Π18 Β6ΏΒ86 80}}} Ἰηοτὰ ἀἰβυϊ οὐ] : 
“ὁ Δηα [Π6 5ο]ου τη οὗ [Π6 ΟΠ] άγΘη οὗὨ [8Γ86] αηα ο7 ἐλοῦ" Κα λιθγ8 
(ΛΝ) ὑπ ἐλ6 ἰαπά οΓ Οαπαση ἀπά ἴῃ ἴῃ8 ἰαπὰ οἵ Ἐργρύ, 
νγὰ8 480 γοαγβ;" δηᾶ {818 γϑϑδαϊηρ' 18 1Ἰ ΓΘ ΓΆΠΥ ἀὐοροῖ ἴῃ 
{886 ΑἸοχαηάγίδη οοάοχ οὗ {πὸ δερίυδριηί. Απά 80 {δαὶ 
γΘΓΒΘ 8 ρΑΤΒΡΓΑΒΘα ΕΥ̓͂ Τατραπι δοπαίῃδῃ 8180: “δηά {86 
ἄδγβ ψμιοῖ ὑμ6 ΟὨ] ἀνθ οὗὨ ΙβΓΆΘ] βίαγθα ἴῃ Εργρύ νγδτθ 
ἘΒΙΓΟΥ ὑϊπ|68 ΒΟΥ ἢ ὙΘΑΓΒ {ἸῚ ̓ ΌΣΣ ΓΘ), (δῇ 18, 210 
γοαΙΒ; Ὀιυὺ 480 γοαῦβ δα δἰαρβθα ἔγτοτη ὑπ ὑΐπιθ, θη 
(οά Ββροῖα ἰο ΑὈγδαβδπι, οῃ {δε 1δ.(}} ἀδν οἵ Νίβδη, θθύνθθῃ 
186 ἀἸϑβοοίβα ρατίβ οἵ {6 δῃΐπ)815 " (θη. χυ. 10-- 14). 

Νον, δραϊηβῦ Π686 αἰναγαύϊοηβ οἵ {6 ϑαπιδυιίδη δηὰ 
ϑορίπαρι ηὐ νου βίοηϑ, ἡγΏ1Οἢ ἤαΥ6, πο ἀουθύ, 06 ϑαπιθ 8οιμΓῸ6, 

1 ὅθε δἷϑο Οαἰδῖ. 111. 17; Αὐρυϑη, Ουϑῖ. 1ῃ Εἰχοά. χὶὶ. 40: ΠΟΥ] πρ, 
Οὔ 588. ἱ. Ρ. 69; ΕΌπ Εἔζτβ, Βδβῆρδηι, Νδοβτηδηάθβ, Κϑηπίοοῦς, ΟἸΑσΚα δηὰ 
ΠΙΔΏΥ οἴμοτϑ αὐ ἰοσ. Ημαθ (ΟἌγοι. 11. 1. 200) 4115 [8686 1ῃβΒ 05 
“ ΘΟΒΟΙαὐΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο δι )ιδὺ [π6 ΘΠΤΟΠΟΙΪΟΡΎ οὗ (818 ρευ]οά." Φοθθρῃυβ 
οοταραΐα8, ἰῃ 016 ραθϑαρθ (Απῦᾳ.11. χν. 9), [86 480 γ6818 ἔγσοτα [86 οζωϊστδίζοι 
οὔ ΑὈσδμαπὶ ἰηΐο δπδβϑῃ, Δβδιρηΐηρ 215 γ6δΓ8 ἴο ἴΠ| Βο] οΌγη οὗ [π6 [ΒΓΔ 6]- 
ἴϊ68 ἰπ Ἐμγρῖ, τ Ἐ1]δὺ ἐπ ἔτγο ΟἿΟΣ ράδβαροβ (᾿Απίᾳ. 1. ἰχ. 1; δπὰ Β6Ι]. ψυά. 

Μ Ἶχ. 4) ̓  βαγ8 ἀἰβε ῃοῦΥ, παῦ 186 δυβογίπρβ οὔ [86 Ἡεῦγονβ ἴῃ Εργρὶ 
Ἰαϑιοὰ 400 γεδῖβ. Οἰδεσ νδγϊδίίομβ ἴῃ Ἠδῦγθν τρβηυβοτρίβ, 811 πατ {Π6 
Β81Ὼ6 ὁπ δηᾷ ἴο 8 Βἰ πὴ] οἴἶδοῖ, μβανο Ῥθθὴ θηυμλογαίθα ὈγῪ Κοηηϊοοίν; Ὀυΐ 
[ΠΟΥ ἀγα 8ο οὈνὶουὶ ἱπιθαυϊομαὶ σοσστο ροὨΒ οὗ ἴμ6 ἰοχί, [μαι 10 18 ἀπη6- 
ΘΟΒΘΑΓΎ ἴο ποίίς6 {86 πὶ. 



ΧΙΕῊΪ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

“6 οὔβοννο:--Ἰ. Ταῦ 6 οοηνοχύ ἴῃ {Π6 ἐν ἢ οἰ αρίοῦ 
οὔ Εχοάμϑ, ΒΘ ὑπ ΠΙΒΙΟΥΥ͂ οὗ {ῃ6 8ο]οιτη οὗ ἐδ6 
Ἰβυδϑ οθ ἴῃ Εργυρύ 8 οοποϊ παρά, δηα ὑποὶρ ἀδθραγίατο 
{Ποησ66 Ταϊαθα, οδῃ ἸορΊοαν ΟὨΪΥ δάμη οὗὨ ἃ ϑβἰδίθηβδῃηϊξ 
σοηοορηΐηρ {ποῖ βίαν πὶ ἐπα οομγῳ, ᾿στοβρθούϊνε οὗ {δὲν 
ῥτονίουβ βο]ουσηΐῃρ 'π ὕβμδδη. 2. Τπαῦ ἐπ6 οἹάεβῦ δῃὰ 
τηοϑὺ ϑαϊμδηΐὶο τη πβουὶρίβ οὗ {Π6 δορίπδσϊηῦ ἀο ποῦ οοη- 
ἰαῖη ἐδα δἀάϊϊΐοη οὗ [ῇῆ6 ψοΟΡΩΒ “ δηᾶὰ ἴῃ {86 ᾿ἰαπᾶὰ οὗ 
Οδηδϑδη.," 8. Ταῦ 1Ὁ 15 ποῦ ΟὨ]Ὺ δΡΌΙ ΓΑΤΎ, Ὀυὺ ΟΣ ΓΟ ΟΙΥῪ 
ΟὈ] οὐ οΠ 8016, ἰο ΒΌΡΡοΟΒῈ ἃ οογγαρίίοῃ οὗ ἴΠ6 βεογεὰ Ηδθ- 
Ὅγον ἰαχὺ ἰῃ ὕγο ῬαΒΒΑρΡῸΒ Οἢ ΒΟ 80 ἱπιηρογίδηἑ ροϊηΐ; 
8Π4 οβρϑοίδυ, 4. Ταῦ 16 να ονθὴ δαορύ ὑμαὺ ᾿πίθγρο]βἝ- 
(ἴοη, μα αἰ οὐ] 168 ΔΓῸ ΟἾΥ Ομδηροα, Ὀαὺ ποὺ Γαπχονθα οΥ 
Ἰοββθηθά. ΕῸΡ 86 ΟΡΡΓΌΒΒΙΥΘ ΤηΘΑΒΌΓΟΒ οὗ {6 Εργρίϊδῃ 
Κίηρ ἴον ομβθοκίηρ' {Π6 ΙΠΟΓΘᾶ86, δηα δηη ]αὐπρ' ὑπ6 ΘΠΘΓ- 
σ᾽68, οὗ {Π6 5Γ86}1068, τηυϑῦ Ὦδνα ΘΟΙΠΙΩΘΠΟΘα εὖ Ἰοαϑύ 100 
γΟΔΥΒ Ὀαΐογο {π6 Εχοάυβ, Ὀροδυβθ Μόβθβ 88 ἤθη 80 γ68γ8 
οἸά, δηα δἰ γθδαῦ ἃ ΘΟ ΒΙ 6 ΓΆΌ]6 {ϊπὴ6 Ὀοίογα ἢἷβ Ὀἰσίῃ, {6 
ΟΓ6] ΡΟ] ἸοΥ οὗ {6 Κιηρ δα Ὀδθη οδνεϊοα ᾿ηΐο οἤθοῖ. Νοῦν, 
18 ἰὖῦ 1 ΔῺΥ ὙΆΥ ΡὈΓΟΌΘΌΪΘ, ὑπαὺ 4 ἔἈτηΪν οὗ 69 ΡΘΥΒΟῚΒ 
Βῃου]α, ἴῃ ποῦ τλοτα ὑπ δουῦ 100 γϑϑῦβ, ἰἤογθαϑα ἰοὸ 8 
ΠΟ 80 ἤοντωϊἀδΐα 88 ἴο τηᾶκο 86 ροινθυα] Κίηρ οὗ 8 
βτθαῦ ἸΠΟΠΑΙΌΏΥ ἰγοι Ὁ] 6 αὖ {Π6 1ἅ684 οἵὗἨ ὑποὶγ Ῥροββϑὶ Ὁ]6 γϑ - 
βιϑίδβῃοοΪ Νοῖΐ 411] {Π6 ἀρργοραίθ οἰγουχωδίβῃοοθ ΘΠ ΤΩ6- 
Ταϊθα ἴῃ ΟὟΡ ποΐβθ οἡ χὶϊ. 40 δῖ βϑυη]οϊοηΐ ἴο δοοοαηῦ [ῸΓ 
ΒΆΟὮ 80) ὈΠΡΑΓΆΙ]6]6α Πυτμοτῖοα] δυρτησηίδί!οη. 

2. Τὴ ὑπ ]αββθα δηᾶ οαστὰ οτιτϊο, Μ}}1}}, ἴῃ {118 ἀΠ]Θτητηβ, 
ηοῦ [Ποϑίίαΐθ Ἰοηρ' 1ἢ ΔΡεϊνὶπρ' αὖ ἃ ἀοἰουταϊ θα σοπο βίοι ; 
ἢθ τημϑὺ ὨΘΟΘΒΒΑΤΪΥ ἀφο ἴῃ ἔδνουῦ οὗ 480 γρδγϑ, δ8 ἐδ 
Ροιοα οὗἨ {δ6 βίαν οὗἨ (ῆ6 βγβ}ι 68 ᾿η Εργρί, Ὀεοδυδβα {18 
ὨΌΤΩΡΟΡ 8 ΟἰΘΑΥΥ Δ ηα ὉΠ. ]ΒίΘΚΘΌΪΥ βἰαϊοα ᾿η {Π6 βδογορᾶ 
ἰεχί. Τῆαβ, ποὺ ουἱν ἢδα {6 γα 1068 ὑ1π|6 ὑο στον ἰηΐο 
ὃ Ὥδίοη, Ὀὰὺ τὴ6 ὑγ1068 οὗὨἨ Οδπβϑδη, αὖ ὑπ6 ἐΐπια οὐὗὨἨ Φδοοῦρ 
80}}} σθβκ, βοδιοσθα δηα 110{16 τη ΓοΟῦΒ, οου]α ὈδΟΟμη6 
ῬΟΥΘΡΙῸ], πι6}]-οὐρϑηζθα ἀπ ρορυΐουβ βίβίθβ. Βυῦ μον 
ΔΙῸ δε αἰ ΠΟΙ] 0168 αὐίσθπαϊηρ [818 βία οιηθηῦ ἴο Ὀ6 τεπηονοα ὃ 
ΤῊ οαδβιθϑῦ πηοῃμοά ἰο οθδοὺ [}]18, 18 ἴο ΒΌΡΡοβθ, ἐμαὺ ἴῃ {Π6 
Βομ ΑΙ ορίθβ οὗἩ ὑΠ6 ὑγρα οὗ [ον], 88 οὗ ἩΠ πες {1 68, ποῦ 
811 Β1Β ῬΓΟΡΈΠΥ 18. ἱπαϊ νἀ 8}}}7 ὁπυτηογαίβα, θα [μο86 ΟὨ]Υ͂ 
οὗ ἢΐ8 ἀδβοθηαδηΐβ ὯῸ Ὀθοϑῖηθ ΘΟΠΒΡΙΟἸΟΙΒ ΟΥ ἰτηροτίϑης 
ἴῃ {86 ϑιοοοροαϊηρ ονοηΐβ. ΕΤοσα (ἢ 18 Το οὗ ν]δνν, ΒΟΨΘΓΑΪ 
Ἰη οτηθαϊαΐβ ρϑπογαϊ οη8 ᾿οίσγοοη Κομαὶμβ δη4 Ατηγϑίη 

1 8606 ἤοθέηηι., Β08ο]. 1. 1ϊ. ρ. 9922. 



ΙΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ, ΧΙΡν 

Πᾶνα ὈΘΘη οἸμϊ 64; [Ὁ ἃ ΟΥῪ Θπαμηδγαίίοη οὗ {ποῖ ΤπΘ ΓΘ 
ΠΒΠΊΘβ, ον ἢ ΠΟΥ πδα ποῖ ΓἈ]|16ὴ. ἰηΐο ΟὈ]νίοη, οου]ά 
ἤν πὸ ἰηἰογεϑὺ ἔοῦ {Π6 ἰβίουδη οὐ (86 ρἜΘΠΘΡΑΙ Γοϑοσ, 
γε ἴακο, ὑμογοίοτο, Εἰχοά. 11. 1, ἴῃ δοοογάδῃοε τὺ [Π6 
ϑαρίπδριηῦ νουβῖοῇ :--- Απαᾶ {μ6 γα ττὰ8 ομδ οὗ {δ6 ἐγῖθο οὗ 
[μον], ψῆο ἴοοϊκ ὁπ ἔγοτα ὑπ ἀβδιρῃίουβ οὐ [ον] ἴο πῦῖ 
(δν δέ τις ἐκ τῆς φυλῆς Δευὶ, ὃς ἔλαβεν ἐκ τῶν θυγατέρων Λευῶ, 
οΥ τὶ {Π6 γυ]ραία: (ΕΡΤΟΒθαΒ οδὺ ροβϑὺ ἤδθο ΥἹΓ 46 ἄοτηο 
[ἐνὶ οὗ δοοϑρὶξ ὑχούθτα 8017} 18 8886); δηὰ [86 δοοουπί ἴῃ 
νἱ. 20, ὑμαῦὺ Φοομορθα νγὰϑ ὑπ6 δυπὶ οὗ Ατγαπὶ (Ἰ ὙΠ) 15 
ΠΘΥΘΌΥ ἴπ ΠΟ ΨΔΥ δἰἴαοοίθα, βϑοδιιβα θοὺῃ 6 ἀδυρηίον οὗ 
[μον], δῃα ΔΗΥ͂ ὁη6 οὗ ΠΕΡ ἀββοθηάδηῖ8, τηϊρἢῦ ἢανα Ὀογηρ {Π6 
Πδτη6 οὗ Φοσῃοροα; υιδὺ [16 ῥτοιηῖβὸ 'ἰῃ (ἀθη. χυ. 16, 
ἐπα τπ6 ὑρομγιἢ σοπθγαΐϊΐοη (Δ ) 58}4}} τούτη ἰο 
Οδηδδη,᾽"" 18 ἴο 6 υπαοτγβίοοά, [μα΄ {Π6 ΤΟΥ ἀθβοθηδηΐβ 
οὗ ἰῃοβ ψῆο ἱπημηϊσταίθα Ἰηΐο Εργρί, ψουἹὰ τούτη ἴο 
Ραϊοϑῦμο. Νον Κομδίθ νγὰθ Ὀοσῃ ἴο [οἱ ἴῃ δπδϑῃ 
αἰγοδάγν, δῃα ποίησ ργονθηΐϑ 08 τότ ϑι ρροβίηρ' ὑῃαΐὶ Π6 
ἢδα δ ἢϊ8 αὐτῖναὶ 'ῃ Εργρί δἰγοαν αἰαὶ πα {Π6 ΤΉΔΗ]Υ δρθ, 
δηα ὑπαὲ ἢ6 νγ8ϑ8 οοῃβι ἀθγϑα [ἰκθ ἢ18 6] ἀθὺ Ὀγούῃθν ἀβ}βῆοηῃ, 
48 ὑη6 Βοδὰ οὗ ἃ ΤΥ; 80 ὑμαῦ ἢ18 800 ΤΊΔΥ 6 οουηίοα 
848 {Π6 ἄγβϑὺ ρϑῃογαίοη οὗ “800}}᾽ 8 ἀαβοθῃἀδηῦΐϑ γῆ0 Ο8816 
[ο ργρί; πον, ἰἴ νὰ ἰδκα ὕνγο ρϑῃθγδίϊοηδβ Ὀθίνθθη 
Κοβαίῃ δα Ατηταπι, ]οἢ 8.6 ποὺ δϑηυτϊηρῦαῖθα, δηα δαά 
ὑπογοίο ἐπαὺ οὗ Μοβϑβ, γα ἤανα [π6 ἴθ} βΘΠΘΡΑΙΙΟΠΒ Π26ῃ- 
[]Ἰοηοα ἴῃ ἀδη. χν. 16. Βαῦ 50}}} τρόοῦα οὐυ]οῦϑ 18 ὑδ6 
οοπῃ͵θοΐαγο ἴο ἐακα “17, ἰῃ {Ππαῦ ραβϑαρθ ἴῃ ὑῃ6 βρη! Ποδίίοη 
οἵ οδηέμγῳ, κα {86 δόλον. αι ἔγοτη ὋἼ (ΞΣΠ) ἴο ρὸ 
Τουπα, ἰο ϑηοῖγοὶα (8. ρϑ) 1041, περίοδος), ἀπὰ ἴο ὑγδηβὶδί : 
“ ἤῃ, ἐΐθ ἐοιιγέλ οοπίωγῳ ΤΏΘΥ 88.841} τγϑίαστη ἰὸ Οδηδβϑῃ." 
ΘΙΤΑ ]ΔΥΪΥ ΘΧΡ αἰ ΟΒΡαΓΗ : “ [ἢ ὑῃ6 οουτβο οὗ {86 ἔουτίῃ 
ΘΠ ΤΘΠΘΊΘΙ ΟΥ̓ {86 ᾿ἰνϊηρ τοργοβοηἰαύννοβ οὗ ΑὈγϑῆδιη 
ὍΡΟΙ {86 οατίδ, {Π6Ὺ 888}} στούασηθ. Τη6 οχίγοιῃς 1ἰπ| οὗ 
186 οχρθοίαϊϊοη οὗ 16 τδοῃίηρ αὖ 0018 ἔθ 120 γϑϑῖβ 
(κῃ. νἱ. 8), 10 Ο]ονν8 ὑμαῦ {86 Τουχίῃ ραπογαύίοη δούμδ! 
τ 88 Ταργεβθηίθα ΟΥ̓ (8160 δπὰ 9οβῆαδ, ἤθη (Π6 ΒΓ 6] 1068 
βοϊασποα ἴἰο {μοὶν ἰαπα οἵ Ῥτοιηϊ86.) ΤῊ1Β ΒρΡοβι τ οη 
ΓΘΟΘΙΥ68 8ηὴ δἰτηοϑὺ ἱποοη ΓΟ  10]6 ΘΟΠβττηδίοη ἔγοια {ἢ 6 
βίαὐδιηθηύ ἴῃ ΝΌΠΙΌ. 11}. 28, μογο ὑπ6 Ἀπ ]γ οὗ Κομιδῇ 18 
Βα ἰο αν οομβιϑίβα, δίγοδαυ ἴῃ {6 (τὴ οὗ Μοβϑϑ, οἵ 
8,600 βοι]β; 80 ἐδεί, 1 ψὸ ἀϊνιθ {18 πυροῦ Ὀοΐνθθῃ 
{π6 ἴΌῸΡ βοη8 οἵ Κομαίῃ (Αἴήγδπι, [χἰιαγ, Ἠορτοπ, δπὰ 

1 Μοπυμποηίδὶ Η)βίοτυ οἵ Ἐργρί, 11. ». 208. 



Χν ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ, 

ὕ22161}, ἐς. ἤουβ6 οὔ Αγαγ, τῆ πὰ ΟἾΪΥῪ ὑνο 80Π8, 
ΜγΟυ] ἃ ΔΡΡΟαΡ ἰο ἤᾶνα ᾿ῃογθαβθα, ἴῃ πὸ σϑηθγαύοῃ, ἴο 
2,150 ρούβοῃβ, Μ ϊοἢ ΔΟΒαΓαΙΟΥ 10 18 ἈΠΏΘΟΘΒΒΑΤΎ [0 τοῖαζα. 
Απᾶ ἰμυβ, [Ὁ - 8668 ουἱάθηΐ, ὑπαῦ ποὺ 4}1} {π6 Ποϑαβ οὗ 
ξατ 1165, ἴῃ {πΠ6 αἰγοοὶ 11η6 ἔτοτη [μον ἰο Μοβϑβϑ, 86 τηθϑῃ- 
ἀϊἰοποά ἴῃ οὐὔῦ ἰοχί; ἔοῦ Κομδαίῃ οδη (σοηβιαουηρ {δεῖ 
ΡΑΒΒαρῈ ἴῃ ΝαπΠΡ.) ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΠ68Π8 Ὀ6 [ἢ6 στϑῃαϊαίμον οὗ 
Μοβοβϑ, ἕο ὙΒ]οἢ βού νγὰ δα, 88 δῃοῦῃον ννοῖσ Υ Ἔν] 6 Π66, 
{μαὺ ἔγοιῃ “Φοβθρὴ ἰο “οβῇπδ, [8:68 ΘΟὨ ΘΙ ΡΟΓΑΤῪ οὗ ΜίοΒβθβ, 
[θη θη !οη5 8.6 σϑοουαθα, ψἘ18ὺ ἔγοτη [μον] [ο Μοβ6ϑ 
ΟἸΪΥ ἰδγοα 8.6 τηθηὐοπρα (ν]. 16---.27); δηὰ ταὶ [ἢ6 
ΒΘΠΘΑΙΟΡῪ ἰη ἰμ6 βγβὺ Βοοὸῖκ οὗ ΟΒτοηο]68 (ν. 29---86) 
Θηυπογαΐθβ ἐουγίθοῃ ροῃθγαύϊοηϑ {τῸΠῚ ΑΔΡῸΠ ἰο ΑΖΑγδἢ, 
ἴῃ 086 ἐπι οὗ Βσυίῃ, ἴο ϑδοϊοιπομπ, ἀυτηρ ἃ ρογϊοά οἵ 480 
γοαΓα, ἡ οἢ ρῖνοβ δρουύ 35 γϑαῦβ ἴο δαοῇ ρϑ ΠΘΡδ ΙΟη. ἢ 

8. ὟὟὙε 51|4}} πον ρῖνο ἃ Ὀγὶοῖ δοοουηύ οὗ ὑῃ8 ὈγποΙραὶ 
οὗν οοτηρυΐϊαίϊοηβ οὗ {8 ροτῖοα. Τῇ ὑγβα! ]οη 8] 
ἨδΌτον οὨγοηοορν οὗ {π6 δροςὶ, ἔγοτα 6 διηϊρταίϊοι οὗ 
ΑΡγαμαπὶ οι (μα θα, ἰο {μ6 οχὶ ἔγοπι Ἐργρί, [88 
Δἰτοδαυν Ὀθθη βίδίθα δπα σοτηπλθηΐθα ὉΡΟΠ, δῃα ψγ ἤᾶνο, 
ἴῃ (18 Ἰηδβίδποορ, {ἢ 6 βίγδησθ ῬῃΘΠΟΙΊΘΠΟΙ, (παὺ ὑδ6 τηοϑί 
ἈΠΟΟΙΏΡΓΟΤΙ,ἰβίηρ' οὐ Ποάοχ δανοοαΐοβ οἵ ὑπ6 1106 ΓᾺ] δοοερίδ- 
[1οη οὗ [86 βδογρα ἰδχύ τεὐϊθοῖ ἤθρὸ 106 οἷἶθδαὺ δ8ηα ὑπραυϊ- 
γοολ] Β1Ρ] 168] βία οιιθηῦ. 

ΖυηΖ, ἴῃ [ῃ6 σὨΤΟΠΟΪΟρΡΊΟΔΙ ἰ80]6 δηποχϑά [ο δὶ5 [Υ8}8]8- 
ἰοη οὗ 6 Β10]6, ὕαϊκοβ (6 ἰηΐοσναὶ ἔγοτῃ ὑἢ8 ἱπλτρ ΑΘ α 
οὗ ὅδοοῦ ἱπίο Εἰμυρύ, ἰο {η6 ἔχοαιβ, αἱ 2δ5. γϑδγβ (ν]Ζ., 
ἔγοιῃι α. μ. 2288 ἰο 2498), νι ἢ 1]8ὺ πα ραῖβ ἀονγ {μ6 ρογϊοά 
ἔγουι {Π6 οογοηδηῦ θούνθοῃ οα δα ΑΡγϑμδῖ (866 ϑυρ γα) 
ἴο {86 Εἰχοάυδβ, αὖ 446 γϑδῦβ (ν!Ζ, ἔτοῃχ α.μ. 2047 ἴο 
2498), δΔῃὰ {6 πη Ὀαύννθοη ΑὈγδΠ τ 8 ἀδραγίαγο ἴγοιῃ 
Μεοβοροΐδιηϊα ἴο ἰῃ6 Εχοαυβ, αὖ 470 γϑαγβ, πόθο οὗ σοὶ 
ΠΌΤΑΘΥΒ 8:16 ἴῃ δοσογάδησο οἰὑΠ6Ρ ἢ ὑγδαϊ θη 8] σῃτου- 
ΟΙΪΟΡῪ οὐ στὰ ὑπ6 οοτηραϊείίοη οχρ διηθα ἀρονο, δπα Ῥαβοα 

᾿ς ὍΡΟΙ (6 ΟΙΘΑΙ ΒΟΥ Ρρ ΓΑΙ βίδυθταθηίβ. 
οβύξ δοκπον]θαραθβ ὑπ πα θον 430 88 (Π6 ρογὶοα οὗ ἐῃ8 

ΒΟ] ουτη οὗἩ [Π6 ᾿Βγδο 168 ἴθ Εργρί, ὈὰᾳΐΓ ΘΧρίδ] 8 ὑπ6 α1Β1- 
οὐ] γ ἴῃ {Π6 ρα Πρδ] ορίοδὶ ἰδ0]6 οἱ ὕχοα. νἱ. 14 δέ 864.,) ὈΥ͂ {86 

1 ΟΟμΙΡΑΓΘ δἷδβο ἵν. ]8----2]. ὅθε δεγίζοπίμβ, Οτῖρρ. Ζαγρί. 1. ῥ. 862; 
ΜΒεεν, Αποΐϊθας ΟἸΣΟΠΟΙΟΥ δηὰ Ἡ!βίοσυ, ἱ. Ρ.160, εἰ 864.; ἤοϑεππηι., ϑ.δο]. 
Ϊ... ». 226, 227, Ῥαίον, Ῥοηϊαϊ. 11. Ρ». 41---44, γδίηον, Β1Ὁ]. Ὁϊςοῖ, ἡ. 
Ρ.118: 22ὲ Ῥγείίθ, Ατοῆθοὶ, ὃ 21; Ζεπφονῖε, Κοπαδῃ, ὑ. 867, ἐἐ δόῳ. 

2. ΑἸΙρομηθῖπο (ἀοβοβιο 6 ἀ68 ϑγβθ! ἰβοίιθη Ὑ ΟἾΚΚα8 ἃ. Ρ. 100. 

β 



Γ[ΝΤΕΟΌΌΟσΤΙΟΝ. ΧΥΪ 

ΤΟΠοσίηρ Πυροίοβὶβ: “ἼΠ6 δποίθηῦ ρθηθαοσίθβ ἀθβοῦῖ θα 
οπίοῆγ {Ππ6 ἀεβοοπί οὗ μαπιῖῖθ8, ποὺ οὗ ἱπαϊυἱάμαϊθ, ΑἸΠΟΡΆ 
ὑΠ6 Υ ϑοτηθίϊμλθβ οομη πα Ὀοΐῃ. . . . Νον, {86 τηραπίπρ' οὗ 
τπαὖ ρσαμΘδΙορῪ ψου]ὰ Ρ6, [86 ἔΆτΩΙΥ οὗἉ [6 ΥἹ, 88 δύο, Ἰαϑίρα 
157 γϑαῦβ; δέϊευ {π6 δι μου ΒΒ ἀοαίῃ ἢ αἰνἀοα 1086] 1ηἴο 
{Ώγ66 Ἀγ 1]168, Πο86 οὗ σούβδοη, Κοδαίῃ, ἂδβὰ Μογαῦὶ. ΤΠΘ 
ἢγϑῦ ὈΓΘΏ ἢ οα οὐ ᾿ηΐο ἔνγο [Δ1|}}168, {6 βοοοῃά ᾿ηΐο ἔθου 
(αἴεν 188 γ68178), δῃᾷ {π6 (δϊτὰ ᾿ηΐο το. ΕἼΟΠῚ ΑἸΩγδΙη 'Β 
δυαῖϊγ, συ οἢ Πδα, αὖ (86 {ἰπη6 οὗ {π6 Εχοάι8, οχίβίθα 187 
ΥΘΑΓΒ, ϑΡΓΔΠρ; Μοβεβ δῃὰ Ἀδζοῆ. . . . Τῆθβα Ῥϑῦοαβ 
Βα 6α Ἵ 187-188 187) ρῖνε 407 γοαγβ." Βυΐ “οβὲ 
ΒῚπ]8617 ο41}8 {818 οοπ]οοίαγα “ογοθά, δθα 1ῦ σου] ᾿πάροα 
Ὀτΐηρ᾽ ἃ τηοβὺ Ῥαῦρὶ οχίηρ σοη βοὴ ἰηΐο 811 ΒΙὈ]10Α] 11818, 88 
γ6 8δῃοιϊὰ ΡῈ οΟὈ]ροα ἰο σι 688, ἴῃ ΘΥΘΥῪ ᾿ηαϊ ν᾽ 1.8] 6886, 
ΥΒοῦΠΟΓ ἃ ΠΑΙῚΘ ἰβ τηϑϑδηΐ ἴο ἀρβιρῃδῦθ Οὴ6 ῥθΥ͂ΒΟΏ, Οὐ ἴο 
Ταργθϑοηὺ 8 ἈΠΏΠΥ ; δηα ἐπ8 8 ΒβΒιι ]θοὐ 580 ΠΟ] ΘΠΕῪ ἀγάπιουβ 
δα ΟὈΒΟΌΓΟ ἴῃ 1.861, σου 6 δπουμπροσθα σι δὴ δααϊ- 
ἘἸΟΠδὶ αἱ ΠΟΥ ΤΏογα ΟΡ αττβϑβίηρ ὑθδη 811 (86 οΥΠΟΡ 
Ἰηὐγ]οδοῖθβ, δηαὰ ποῦ [86 1688 ἀβηρΌΓΟΙΒ ΤΌΤ (6 οἰΟΌΓΩ- 
βίδῃοο ὑπαὺ ἰῦ Του] οροθη ἃ ΠΟΥ δηα 6Πη61658 ΔΓΘἢδ ἴο {86 
Τηδηΐϑ οὗ γα ]ηρ' 86 γ18] ΘΟ") οὕ Γ6Β. β 

Ἐπ 414,1 το 6180 σοηβίουβ 480 848 (ἢ6 οογγϑοῖ ΠΌΙΩΌΟΣ, 
Βδηα οὐ διϑβϑουΐβ ὑπαῦ ἰδ 18 ΙΏΟΓῈ 8Δηα ΤηΟἿῸ ΘΟΠΗΤΙηΘα δἱ 
ΘΟΥ̓ΘΥΎ ΠΟῪ ἰηγοβύϊσαιοπ, Ὀοΐηρ οη6 οὗ {Π6 ἔδνν βαίβ Του πα 8- 
(Ἰ0η8 οὐ ψὶοῖ 1806 016 ΘΒΓΟΠΟΙΟΡΎ οὗ Ηθῦγανν ὨἰΒίοΥΥ 18 
Ὀαβοα, ὑτῖθ8 ἰο τϑίηοσα {μ6 αἱ ΠΟ ὮὈΥ {86 βιιρροβι το 
(Ρ. 614), (δαΐ 86 γϑαχβ οὔ {Π6 ᾿ἴνεβ οὗ [μεν], Κοδαὺ δηὰ 
ΑἸγαπη, μανα Ῥθθα οογταρίοα ΟΥ̓ ὑγϑαϊ !οη, δπα ὑπαὺ {Π0Ὺ 
ΤΒβοποΘ ἄο ποὲ οοἰποῖάθ πὶ (μοθ6 480 γϑαῦσβ. Βυΐ {Π18 
οοπ]θοΐατα ψου]ὰ οπ]ν ΡῈ οἰοϊοηῦ ἢ ψγὸ δα {πε} 117688 
“ΕἹ}] λίσιον (δὲ 187, 188 δῃὰ 137 γχεβρθοί νου ; δηὰ 
Ἐν α]ά, ἰο οσα ὑμι686 ΠΌΤΩ 618 ΔΙ ΓΟΔΑΥῪ ἈΡΡΘΑΡ ΤΥ ἢ ]108}}Υ 
δχαρρογαίοα, σου] Ὀ6 186 Ἰαϑὲ ἴο Δρρτους οὗἉ πα ἀδνΐςθ. 

ἰξτο,2 το Βογαρυ]ουθῖν δάσο ὕο {Π 6 ΘὨΤΟΠΟΙορίοΑΙ 
ΤΟΒΘΔΡΟΒ68 οὗ Ὦγν. Ηδ8]68 δηα ἢ1Β ΒΓΙΩΤΩΔΡῪ ΟΟΙΤΘΟΙΟΠ8. οὗ 
Φοβαρῆυβ, βοΐ ἄοντι ὑμ8 ᾿ηΐθσναὶ Ὀδίγθθη ὑῃ6 64]1 οὗ 
ΑΡγβδδια, δα {π6 Εχοάυϑ, αἱ 446 γδδγ8 (Υ]Ζ. Α.μ. 3818 ἰο 
8764), ἐῃ8 δἀορίϊηρ,, Δ8 ΠΘΑΥΙΥ͂ 88 ῬΟΒββ10]6 {Π6 Ῥτοῦ]θηηδ- 
168] αἰϊοταϊίοῃ οὐ {μ6 ϑαιηδυϊδη δηα δερίαδριηῦ ΘΟ ΓΒΙΟΉΒ, 
ΜΠ Οἢ τα μάνα Βμονῃ ἰὼ Ὀ6 ΘΥΤΌμθου8. [πἴο ψῇηδὺ αἱ Η- 
οὐ] 0168 (ηἷ8 οοπ͵]οοίατα 1688 [16 δυῦμοῦ ὑγ 8}.8}} ϑοὺὴ ἢδυθ 
8 5 ὙἸΚιηρ ᾿πβίϑποθ ἴο Ὠοί]ςΒ. 

1 (ἀεβοδίομίθ ἀθ8 Ψ ΟΪΚοβ ἴβγβοὶ 1. Ρ. 5805 8 Ἡΐϑι. οἵ Ῥαᾳϊοϑί. Ρ. 10. 



ΧΥΙΪ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὟΝ  δΔα6, τ ΓΟ ΪῪ ἴον [86 Β6Κ6 οὗ Θοτῃρ] οὔθ 688, [86 ΟΡ᾿Π’ΟΠ8 
οὗ Βυηβϑῃ :2 “" 0Π6 8ο]ουΓῃ οὗ ΒΓγ86] 'ῃη Εργρύ Ἰαβίοα 1440 
γΘΆΓΒ"; 8δηα οὗἉ [μορϑ᾽18 :2 “"ΟΠ]Ὺ δρουύ 90 γϑαγβ ἱπίοσνθηθα 
ἔγοιῃ {86 δηΐγσδησα οὗ Φδοοῦ ἴο ὑμ6 Εἰχοάυβ οὗ Μίοβοβ." 80 
ΒΡΘΑΟΥ αἰ ν ὕνγο οὗ (Π6 ταοβύ οιαϊποηύ Ερυρίοϊορ [8 ἴῃ 8 
Ροϊηῦ οὗ πο ΟΥΑΪΏΔΥΥ Ἰηίογοθῦ; δηα {818 ΟἸΡουϊηβίδησα 
οδηποῦ ᾿ἱπάμποθ ὰ8 ἴο Τοὐϊθοὺ {ῃ6 ΟἾθαν βιδίοιμηθηῦ οὗ {ῃ6 
Βδογοα το ἴῃ ἵδνουῦν οὗ τϑβϑυ] 8 ἀογνοα ἔγοση ΠΟ ΣΤ ΟΤΟ 
δαϊμοηίὶο βουχοθθ ἴῃ ΘΟη]θοία ταὶ οοτΩ ΙΔ ]0η8 δηα 1ηαὶ- 
γιά] {πο Υῖ68. 

Π. ΒΙΒΤῊ ΟΕ ΜΟΒΒΒ. 

ΤῊΘ ποχὺ ομγομῃοορίοδὶ αποβίίϊοη οὗ ᾿πίεγοδί 18, ὕο 866 1- 
ἰδὶῃ ΒΟ ἢ ἰηΐογναὶ 1168 θαΐσγθθη ὑπ6 ἀθαίῃ οὗὁἨ Φοβθρὴ δηά 
186 ΟΡ οὗ Μοβοϑ, οὐ θοΐσψθο, ἀβηῃ. ]. 26, δῃα Εχοά. 11. 2. 
Αἴ Βανηρ δηἀοανουγοα ἴο οϑίβ ]8ῃ ὑμα ἔδοί, ὑπαῦὺ {6 
Ἅ}016 Βοϊουτη οὗ {86 8Γ86}1065 1ῃ ἘΕΥΡΙ. οχίθηἀρά ἰο 480 
ΥΘΆ8, 6 αῦθ ραϊηθα 8 88:6 8818 10Γ ΟὟΥ̓ ἔα ΠΟΥ Θομλ- 
αἰαίϊϊοηβΒ. Φδοοῦ ψγὰ8 180 Ὕθαῦβ οἷα σ ἤθη Πα οατὴς ἴο 
δυρὺ (6ρη. ΧΙν], 9. 28). Ηδ Ἰνοὰ {μοῦ 17 γϑδτβϑ, δα 

ἀἸοα αὖ μ6 δρὲ οὗ 147 γβϑᾶῦγβ. «οβθρῇ ϑβιγυῖνθα ἢϊπὶ ὉΥ͂ 
αρουῦ ὅ4 γοαῦβ (ΖυῃΖ ; δοοοσαϊῃρ ἰο Ηἷοβ, 52 γβ875). 
Ατσϑῖη νγ88, αὖ {μ6 ὈΙΡῸ οὗἩ Μίοβεβ, τμϑγγὶθα δρουΐ 15 γθα 8 
(866 ποΐβ ἴο ἰΐϊ. 8); διὰ Νίοβεβ γγαϑ 80 ὑϑδὺβ ο]α δὖ 188 
(ἰτὴ6 οὗ {86 Εἰχοάμβ (νιϊ. 7); γα μανα, ὑπογοΐοσθ, ἔτοτῃ {6 
ἀθδί οὗ ϑοβθρᾷ ἰο ὑπ τῃηδυγαρα οὗ Ατηγδη 480 -- 17 Ὁ 
54 -: ]ὅ -- 80) ΞΞ 264 γοϑῖ8 ; οὐ ἰο ὑμ6 Ὀἰγίῃ οὗ Μοβοβ 279 
(204 - 15) γοᾶσβ.0 ἀπά ὑΐθβθ πυϊθογ8 ΠὨΘΥΙΠΟΉΪΖΘ 6Γ- 
βοῦν πῖνὰ 411 ὑῃς οἰγουτηβίδηοθβ οοππθοίθα σὴ] {86 
Ἐρσγρίίϊδη Ῥοπάεαρε δηὰ ἰΐ ἔχοάυβ οὗ {μ86 1βγδβ 68. 
Τηδὺῦ ρουϊοά τγὰ8 οχσίθβηἀθα δηουρᾷ ἰο 811ὁνγ [Π6 ἀεοβοθπά- 
ΔηΐβΒ οὗ ϑδοοῦ ἴο ἱποθβαβθ ἴο ἃ αἀδῃρ ΓΟ Υ ΠΕΠΊΘΙΟΙΒ 
ῬΘΟρΪθ, δἰψμβουρῇ 10 οουἹὰ ποῦ οτδαϊοαΐθ οὐ ουθὴ θα Κθῃ 
δηοηρ ὑπο ἰῆοβα ἱπάθροπάθηῦ δηα Ὀο]ά Πα 118 σϊοἢ 
οοηϑύϊαϊς {86 τηοϑῦ ῥγοιηϊηθηῦ οπδγδοίο  βι198 οὐὗἨ ποχηϑάϊο 
γῖρθ8, δηα σοῦ ὑμοῦ Ποὺ τυΐοῦθ, ὑμοιηβοῖνοβ οὨ]άτθη 
οὗ {π6 ἀδβοσγί, οοῃβιἀθγβα 10 {6 ἢγβύ αἱοίαίβ οὗ ρο]ου ἴο 
σἤροῖκ δπᾶ ἰο ϑυράμο, {π6 ΤΟΥ 80, 88 ἃ οογίαϊη ὑγδαϊ τ οη 
οὗ ὉΠ6 δυὐμοῦι ιν δη]ογθαὰ ὈΥῪ ὑμ 61" δησθβίοῦβ 'ἰὰ δηϑϑῃ 
᾿Ἰϊγοα οἰθαυγ ἴῃ ὑπο ὶν στθοο ]θούϊοη, δηα ϑυϊπιαϊαῦθα {Ποῖα ἴο 
τορϑίη ὑμαΐ δηοϊοηῦ ἰηῆσθηοθ, θυσίηρ ἰμαὺ ροτιοα, 10 18 

1 Ἐπγρί᾽β ΡΊδοα, 1. Ρ. 17]1--.ὄ] 78. 2 Ἑϊη]ο πη, Ρ. 816--588. 
ὃ 
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ἹΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ. χυ  Ε 

1 Κόν186 ῬΥΌΌΔΌΪα, ἰπαῦ (δ ΙΤΩΘΙΠΟΙΎῪ οὗ ἰῃ6 διϊποηΐ 
ΒΟΙΎΊΟ68 ΟὗἨ “ΦοΒορ Πδὰ ἔδαθα αὐγὰ ἴῃ Εργρί, δπα {παεΐ 
1Π6 ΒΓ86] 1068 δα Ὀδραη ἴο Ὀ6 τοραταθα τ] 8η ΠΥ] Ἰο5 
δα βυβρίοίουβ ογθἬ.0 ΝΟΥ Ὁγ. Πα]θ8 βοίβ ἄοσγῃ ὑΠ6 ἴη- 
ἴοσνδὶ Ὀούνψοοη ἰμθ ἀθαΐῃ οὗ «“΄οβορῇ δηὰ {μ6 Ὀιγία οὗ 
Μοβεβ δ 6ὅ γϑᾶῦγβ.0 ὃ 8 8841} βοδυοβὶΥ θὲ δχρϑοίβα, δ ὺ 
{Ππ ῬΓΘΟΘαϊηρ' ΤΟΠΊΆΡΚΒ, ἴο αἰξοτηρῦ ἃ ἀοιηοπδίγαίζοη οὗ {Π6 
ἱγΡΟΒΒΙ ΠΥ οὗἁὨ {818 Βαρροβιύϊΐοη. Τὴ6 Τορργοββίοῃ οὗ {6 
᾿βγδβ]165 ΘΟΙΩ ΘΠ ΟΘα ΒΟΙ.6 ὑϊτὴη6 ᾿γαίογα ἴπ6 Οἱ οἵ Μοβθϑϑ, 
Ῥθοδαβθ ἔθη {μ6 Βγδϑ 1068 δἰ γα αΥ ἤδα Ὀδοοτὴθ 80 Ὠυταθ- 
ΤΟΌΒ 88 0 οϑ86 ΔΡΡΓΙΘΏΘΗΒΙΟΗΒ ὧο {Π6 τυ]ηρ ἀΥ̓ΠΑΒίγ. 
Βυῦ οδῃ ὑ}18 δου ΠΟ ᾿ΠΟΓΘΆ86 [ῸΡ ἃ τηοϊηθηΐῦ Ὀδ6 οοη- 
ΒΙἀοτθα Ῥοββ1016 Ὑ}0}}}} ἃ Βρδοθ οὗ ἐϊπι6 οὗ δρουῦ 60 γϑδγβ 
δέον ὑπ ἀραίῃ οὗ Φοβορῃῦ Τῇ {δουρί 1] τοδᾶοῦ ψΜ1]] 
ΘΆΒΙΥ ΒΌΡΡΙΥ μ6 οἵποῦ οὐὈ]θούοη8 ἰο ὑπαὶ Ὠυροίοβίϑβ, 
ὙΠΟ 18, ΒΟΥΟΥΟΥ, ΟὨΪΥ ᾧἢ6 ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ οὗ 
(δύ Δυὐῃοῦ δ δυτόοηθουβ δηα δηϊὶ- Β1011641 οοτηραυίοίοη οὗ 
{86 βΒοουγη οὗ {δι ΙΒγϑβ 68. ἰπ Ἐρυρῖ, νἱΖ.: 21ὅ --(17Ὁ 
54 -- 80)--64. Ταῦ [6 ΠΟΙΥ ὙΤΙΟΥ Βαβίθῃηβ οὐὸσ {ῃδΐ 
Ρτγοὐγδοίβα ρεγϊοα οὗ 264 γϑδῖβ 1 ἃ ὙΟΙῪ ἔδυ ρδββίηρ' 
ψογάϑ, Μ11 θὲ ἰοαπα Ῥαΐ παύυγαϊ, 1 086 σὨ]οΥ ΘΠ Υδοίοῦ 
Δηα οπά οὗ ὑπ Ῥοιϊαίθι οι 18 ΘΟὨΒΙ ἀοΓοΘα, ν Ὠοἢ 18, ὑο ρὶνθ 
ἃ ΒΙΒίουοαὶ δοοοαηΐ οὗ {π6 ἔδοίβ δῃὰ οἰγουϊηβίδηοοβ ὃχ- 
Ὀἰαϊπἰηρ ον 5γ8 6] Ὀθοδηθ ἃ ρθορίβ, δηὰ δον 1 ὈΘΟΔΠῚΘ 
ἐδ6 ροορίο οΥ (ὐοα, οΥΥ οὗ Π]8 τονοϊδίϊουι δηα β8ρ6018] 
ῬτουΙάθποθ. Ἐνουυηρ, ὑμογοίοσα, ΒΟ ἢ88 ΠῸ τοΐου- 
ΘΠ66 ἴο {παὺ 6η6, 18 Βα! ου 5} ομἱ 6; ὑπ6 ψ8Ο]6 Ῥοηΐα- 
Του ἈΡΡΘΑΓΒ Ὀαύ ἃ παγρδίϊοη οὐ {6 ργδάμαὶ [0] Β]τηοηΐ οὗ 
1Π6 Ῥτου 868 ]οἢ αοα σανα ἰο Αὐγταῆαιη. ΤῊ]5 σῇ Ὀ6 
Βα δίδηὐαὐθα ὈΥ ΤΊΔΗΥ ᾿πϑίβποθϑ, ὁη6 οὗ ΝΟ νν}}} βυῆοο, 
ὩΔΙΊΘΙΥ, (86 116 οὗἨ Μοβοβ ργϑνυϊοῦβ ἴο ἢ18 δρρθδυίηρ ὈΘΙΟΤΘ 
ῬΒΑγδοῖ, 88 6 ΟΠ δΙΉΡΙΟΠ ἴῸΓ 8γ86}᾽8 ἀθἸ νοαηοθ. Ηἱ8 

᾿ς Θααποαίίοι, δηα 411 18 αίεβ δῃηΐεσῖοῦ ἴο ἢ18 ἢγβί δούϊνθ 

ἐ 
Ϊ 

, 

1ηὐογοϑύ [ῸΡ 15 Ὀγοίῃγθη, δπὰ ἢ18 Ηϊσῃύ ἴο ΜΙαΐδη, ἃ ρογϊοά 
οὗὨ αὖ Ἰοαβ 40 γϑαῦβ (866 ποθ οἡ 1]. 11), 8.6 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 
Δ] υἀ 64 ἰο; {Π6 ἐγαηβιοη ἔγότα 8 Ὀϊσὺ ἢ δηα οὨ]ἀΠοοά ἰο 
ὑμαῦ ονθηΐ, 18 ΤΊΘΓΟΙΥ ᾿πίσοάιορα πῖνῃ ἐπα ΟΣΒ: “ Απά 
Μοβεβ στοῦ, δῃὰ μ6 σψοηῦ ουαὖ ἴο 866 ἢΐ8 Ὀγοίτοη." Απάὰ 
80 ὑμ6 1τηΐογναὶ Ὀϑύνγθοῃ ἢ18 ΗΠ! ριῦ ἰο ΜΙάϊδη δηα 5 Το ΤΏ 
ἰο Ἐργρῦ, δῃ δροοῦ οὗ δρουὺ [Ππ6 βαῖηθ ἀιγαίίοη, 18 Ῥαββοά 
ΟΥ̓ΟΥ ΜΙ 5.16 ηο6, θθοδαβα ἃ ἀδίϑι]οα ΠΙΒΙΟΥΥ οὗὨ [Πο86 {}π|68 
σου] ἤᾶγνα ἐβτόνγῃ πὸ ᾿Ιρηῦ ροη {Π6 ΡΥΌΡΤΟΒΒ οὗἉ [5γ86] 88 
[86 σἤόβθῃ ρϑορὶθ, Βοίμ ὑπ Ῥοπάβδρβ οὗ ὕμς ΠΌΤΟΥ Β ἴῃ 



ΧΙΧ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ἐργρύ, {86 οἀποδίίοῃ απᾶ βοϊουστη οὗ Μοβθβθ ἴῃ Μ|άΐδη 
ὍΘΓΘ ἔϊτλ68 οὗ ργθρδγαίοη, 086 οὔθ Ὁ ουηρ᾽ ἃ ΡΘΟΡ]6 
ουῦ οὗὨἨἍ ἃ ἔἌγ,}]γ, {Π6 Οὐ ΠΟΡ ἔῸΓ πιδίατιηρ [86 ΟΠδΓβοίου' δηα 
Ἰη06]]6οῦ οὗ ὕπ6 οἤοόβθῃ ᾿ηβυγατηθηῦ οὗ ὑπ6 1} τηθηΐδ] δπα΄ 
ΡοΙ 104] οἰοναίΐίοη ; Ὀαΐ, 88 {τπὴ68 οὗ ργαραγδίοῃ, ἐποῪ 
Τοαυϊτθα πο βρϑοϊβοθα ἀδβουρίϊοη ; δηα ἴπ {118 τϑϑρθοῦ ἐδ 
Πἰϑύου στρ οὗ {πὸ ΒΙΡ]Ὶ6 18 ὑγὰ}]ν ῥτγϑρτηδίϊοαὶ δηᾶ 
[6] ο]ορίοδὶ, οοιηροβοα ὑπγουρπουαῦ τὶ ϑύτιοί τορασὰ ἴο 
ΤΏ68η8 8η4 Θη48, σϑ868 ἃπα οἴδοίβυ Απα ἴτστοιῃ ἐδ βαλθ 
τηοῦϊνο, πο ἀοιθῦ, Τὴν ἔδοΐβ, ουθῇ βιοἢ 88 ψου]ὰ πανα 
δἀάοα ἰο (86 ρἼοΥΥ οὐ βγδϑὶ, ἤανα Ὀθθηὴ οτηϊθ θα Ὀγ {π6 
Βδοροὰ τοῦ, Ὀθοδαϑα (Π6Υ σου]ὰ ἤᾶνα αἰδβιγαοίθα {6 
αἰζοπίΐοη ἔγοια {π6 δἷτπα οὗ {Π6 παγταῖῖνθο. ἀπά 1π {815 
ΒΘη86 76 8δ0ο6Ἃ6 ἰο Ενγα ΒΒ Τϑιραυβ' : “1 γ Ἰοοῖκ δἱ 
δχύθ 8] βυοοθβ8 8πα ΜΟΓΑΪΥ Βρίοπάοαν, τη6 οἴἴδοίβ οὐ ὑῃ6 
ἀεοάβ οὗ Μοβεβ 'ηῃ Εργρύὺ σοῦ υπαἀουρίθα]ν 501} σγθαῦου 
{πΠ8ὴ νγ δῇ οοηοΪαἀθ ἔγομλ 86 πδγταύινοβ οὐ {π6 ΟἹά 
Τεβίδιηθηῦ, σοῖς ΘΥΟΥΥΠΘΡΕ ἸΠΟΥΟΒ 80 Τῃ0ἢ 1η {6 
ΒΡΠΘΓΟ οὗ βρὶ ἰδ Ἰὑγ, ὑπαῇῷ ὑπ6 σπου]αϊν αἴ 8115 8πα ἰηὐογοθβῦβ 
δπιοϑὺ ἀἰβαρρθαῦ Ὀοΐοτο 1{.) Βαΐ ΟΥΠΘΥ ΓΘΆΒΟΠΒ οο-ορογαίθα 
ἴο ὁα.86 {παὺ Ἰοηρ' ρετϊοὰ οὗ 264 γϑαγβ ἴο ΡῈ Ὀαΐ βυμητμα- 
ΥΠΥ δανογίορα ἰο. [Ιζ 18 δὴ δοκπουθᾶρθα ὑγαΐβηι, {παῖ 
ΒΙαν βθ ἤδνθ ὯΟ ἢ ΒίοΓΥ ; [ΟΣ ὨἰΒίΟΥΥ Θοηβ᾽βίβ ἴῃ {886 ἀονθ]ορ- 
τησηὗ οὗὨ Ἰπάϊν!ἀυ18] [800] 0168 ΟΥ̓ Ρο] 104] ᾿πϑιλυα τ] οη8; Ὀαΐ 
τὺμβουῦ ΠΙΡΟΓΓΥ ὑπο δὰ Ὀ6 ΠῸ ΡὈΙΌρΡΤΕΒΒ.Ό. Τῇυβ 186 
Ὀοπαδρθ οὔἴἶδγθα ἢο βυ ] θοῦ ΟΥ̓ ταδύθυια]β [Ὁ [6 ΕἸβίοτΊ Δ, 
δα ΔἸ ΠΟΙΡἢ γα Βανθ ΒίγΟηρ' Τόβϑο 8 ἴο Ῥ6]θγα ὑμαύ ὑμ68 
ἩΘΡτονγβ τοιηϑίηθα ἀασηρ ἃ ΨΘΥΎ ΘΟΏΒΙΔΟΓΔΌ]6 ρογίοη οἱ 
ὑπαῦὺ ρῬϑυϊοα υπῃπηποϊοδίθα ὈΥ {π6 ΤΌ]ῈΥΒ δηα ὑπ Ῥθορὶθ οἵ 
Ῥεγρί, δα {δύ {ΠΥ οοηὐηαρα παϊβίαγ θα ὑμεῖν ποηλδαϊς 
δηα ΔρΥΙΟυΪ ΓΑ] ΡυΓϑυϊβ (866 ποΐθ ίο 1. 11), γοῦ {π18 
ὉΠΙΟΥΤΩΙΥ δηἀ ὄν τποποΐοην οὗ ὑποὶν οσουραίίοηϑ, Γ6- 
Ἰηον θα ἔοι ὑπ ΒΟ6Π68 οὗ ρο] 168] να Αγ6 ΟΥ̓ ΒΟΟ]Α] βί τα, 
Θχοϊα ρα {ποτὰ ἔγοπλ {86 8Πη4]8 οὗ Ὠἰβίοσυ. 8 οδῃ, οὶ ἐπ 
ψγΠοἷ6, ΟὨΪΥ ἀοβουῖρα {86 ΤΔΏΠΟΙΒ 8Πη4 ουδβίοτηϑ, ποῦ τσὶΐα 
86 διΙβίονυ, οὗ {6 Αγδθίδῃ Βοάουΐηβ, δἰ μου ρἢ (ΠΟῪ δ ΓΘ 
ΟΠ6 οὗ (ἢ τηοϑὺ δησίθηῦ ὑγῖθ68 οὗ {86 σοῦ. Βαυΐ, ον- 
ΕΥΘΡ ὁγρἼομῳ Οὐν ἰοχὺ 41|10468 το ὑμαὺ Ἰοηρ' ρογὶοα, 10 ἀο68 
πού ὑγοαῦ 10 αεγροίυοίψ ; ΜΘ πα πὸ ἔδαΐασαε νης ἴο 
ΤΟΡΓβθηῦ ἴο ΟὝΡΒΟΪν 8. ἃ σοι ρ]οία ρῥοίατα οὗ {μα Ἰηύουνα] : 
8. Β[Π}0]6 8. 0]6οὐ ται γο8 Ὀὰΐ ἃ ἴδ Ρο]4 11π68, δὰ [ἢ6 
αἰνίβίοη οὗ μ6 ὑνγο Βοοῖκβ ((ἀβθποϑῖϑ δῃᾷ Εχοάυβ), τ] ἢ 18 

1 Τωο. οἱϊ, 1ϊ, Ρ. 68. 
ὃ 2 
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ΤΘΡΚΟαΪν Ἰηαϊοαίοα Ὀγ {86 τοροιϊϊοη οὗ 8008 σΘΠΘΔΙΟΡΎ, 
ΟΔΥΤΊ65 [ἢ6 ΤΈΔΟΘΥ ΟΥ̓ΘΡ 6 ρᾺ οὗ οδηΐα ΓΙ 68. 

171. ΤῊΗΒ ἘΧΟΌΒ ΕΈΟΜ ἘΟΥΡΊΤ' ΕἸΧΕῺ ΔΕΤΕΒ ΥΕΑΗΒ ΟΝ ΤῊΣ 

ὙΟΒΙ ΑΝῸ ΟΕ ΤΗῈ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ἘΒΑ. 

γα παν δι μβουΐο ΟὨΪΥ δμἀθανουσοα ἴο ἀοίοσταϊης {6 
ῬΤΪΠΟΙΡαὶ ονθηΐβ οὗ ΟΡ δοοκ ΔΟΟΟΡϊηρ' ὑο ὑπ6 δοβοϊαΐθ 
βίαἰθπηθηΐβ οὗ πΠ6 Β10]6, ᾿γγεϑρθοίϊνε οὗ {86 σῃγοποϊορυ οὗ 
ὌΠΙΥΘΓΒΑΙ Ὠἰβίοτυ, ΜὙὨΪοἢ 18, ΠΟΥΨΟΥΘΥΙ͂, Πα ἸΒΡΘΉΒΑ]6 [ῸΓ ἃ 
ΟΙΘΑΓ ἀεπι τα φν δὰ οὗ {μεὺ ᾿πηρογτίδηὐ ρογιοα οἵ ΒΙ10]164] 
ΠΙΒΊΟΥΥ; [ὉΓ γ͵ἷι Οδη ΟὨ]Υ͂ ΘΟΙΏΡΓΘΒΟΠα δπα δρργθοϊδίο {Π6 
ΒΙσἜΠοΔηΟ6 οὗ 8 Ὠἰδίοτι θα] ἔδοῦ ὈΥ͂ οοῃβι ἀθυΐηρ 1 ἰῃ Θ0η- 
Προύίοη δηα χοϊαίϊοη σι ὑΠ6 Οὔ Θ᾽ ̓πηρογίδηῦ ΒΥΠΟΒΤΌΠΪΟΑ] 
οὐθηΐϑ. πο ροϊηΐβ 8.6 οῃθῆν ἰο Ὀ6 ΘΧΘΙΏ]Ώ6Ω :---]. Ιὴ 
ὙγΠαῦ γα οὗ 1Π6 ψοῦ]α, θα Ὀδίοσε {86 νυ]Ἱρδν ογα, {Π6 
Εχοάυβ οὗ {86 Ι5γ8611068 ἑοοῖκ ρἷδοθ; δῃά, 2. ὕπμπες ὙΠΊΘἢ 
Ἐπ σγρίίϊδη Κίηρ' {μδΐ ονθηΐ Βαρροπϑά. 

1..Χλψ8 ἰο {86 γϑῦ αποβίϊοη, γα ἀο πού ᾿ιαϑιἑαΐθ ἴο δάορῦ 
186 αϑὺ8Δ] ΗΘΌΤΘΝ δοοουηῖ, Δοοογαϊηρ ἴο σβῖομ (86 Ηγδὲ 
ΥΩ οὗ π6 ΟἸ τ βίη οσὰ 18 ὑμ6 δ7 ΘΟΓἢ γϑὰγ οὗ {π6 τ ον]ὰ 
(τορυαἱαύϊηρ ὑπαὶ; οὗἩ Φοβαρῆαβ, το σίνοβ ἃ τ᾿ ἢ ἸΑΓΡῸΣ 
ΠΏ 6 Γ). Ἴων Ὅ6 ΙΘΔΙ ἔοι 1 ΚΙηρβ νἱ. 1, ὑβαύ δο]ο- 
ΤΟ. Ὀορδη {Π6 Ὀυ]άϊηρ οὗ {86 ἰθιρὶθ 1ῃ {Π6 ἔουγ ἢ γὙΘΑΥ 
οὗ ἢ18. τορι, οὐ 480 γϑδῖβ δέν ὑμ6 Εἰχοάμβ; δηὰ 88, 80- 
οΟΥΐησ ἴο τηοἀ6 7 ΟΠΓΟΒΟΙΟΡΊΟΔΙ] ΤΘΒΘΑΓΌΠ68, ΘΟΪΟΙΏΟΙ 
τοϊσηοά ἔγοιη 1015 ἰο 978 8.0.. 1 (Ὁ]]ΟΥΒ :---(α} ὑπμαΐ {86 
Ἐχοάαϑ ἰοοκ ρμ͵δοα ἴῃ 149] 8.6. (ν1Ζ. 1011 480); οΥ, (δ) 
ἴῃ 2269 α,μ. (νϊ2Ζ. 8760 -- 1491), 1.6. δἀροαῦ ὑμ6 {1π|6 οὗ 
{8 Ἰτητηϊρταῦϊοη οὗἩ Πϑδηδὰβ δηᾶ Οδάτηιυβ ἱηίο ὅστθθοθ, τ ἢ 
ψΥΒΙΘἢ,, ἰηἀ 664, Ὠ᾽οάογυβ οὗ 5: ον, ὈσΙηρΒ ἴ86 Εἰχοάαβ οὗ {Π6 
8γ86}1168 ἰηΐο σοηποοίίοῃ.: ΝΟῊ Ὑ7Ὑὸὼ Ο8) ΘΑΒ,ΪΥ, τιῦῃ {16 
δἰα οὗ [Ππ6 Τοβ]08 οϑίδ 18ῃ6α 1 Π6 ρΓΘΟΘαΪηρ' ΓΘΠΊΑΓΚΒ, ΗΧ 
ὑΠ6 ΘΙΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗ {π6 ομϊοῦ ουθηΐθ παργαῖθα ἴῃ Οὐ ὈΟΟΚ, 
ΠΔΙΠΊΕΪν :--- 

Ι, ΠΉΒΕῚ 84 ὨΪ8 ἈΤΆΠ]Υ ἰτητηϊρταῖοα ᾿ηΐο Εργρὶ 1889 
Α.Μ. (νἷ2Ζ. 2209 -- 480) ον 1921 8.0. (νἷΖ. 149] - 480). 

2, ὅδοοῦ ἀϊοα 1850 Α.μ. (ν1Ζ. 1889-]17) οὐ 1904 8.0. 
(ν!Ζ. 1921 -- 17). 

ὃ. Φοβορῃ ἀϊεὰ 1910 Α.μ. (νῖΖ. 186θ-.54) οὐ 1880 8.0. 
(ν!Ζ. 1904 -- 54). 

4. οβεβ ψγὰβ Ὀοσὴ 2139 α.". (νῖζΖ. 2269 -- 80) οὐ 157] 
Β.ο. (νῖΖ. 149] -.80). 

1 866 ἰηΐχα, δὶ 8, τὶν 



χΧὶ ΙΝΤΠΟΌΓΟΤΙΟΝ. 

δ. ΤῊ6 Εχοάαβ ἰοοῖὶς ρ͵δοο 2268 α.Μμ., οὐ 149] Βα. 
6. Τα Βοοῖκ. οἵ Εἰχοάβ οοηΐδίηβ π6 ὨΙβίοσυ οὐ 360 

γΟΑΥΒ, Υ]Ζ. ἔτοαῃ 1910 ἴο 2270 ΑΜ. ΟΥ̓ ἴγτοια 1860 ἰο 
1490 Β.0.--- Τὴο πα ον 145 υὑϑυλ]ν βἰδίθα ἴον (818 ρϑσῖοά 
18. ὑΠΟΓΘΙΌΓΘ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ. 
γε ργεϑυχηβ, ὑπαῦ ὑμ686 Θογαρυ δ 08 Μ01}] θ6 Τουπὰ 5υῇ- 

οἰδηΐ 0} ΟὟΤ ΡΓΡΟΒΟ; δα Ὅ1ὸ 8..8}} ποὺ 6 Ἔαχσρϑοϊβα ἴο δβῃΐοῦ 
Ποτο ἰηΐο {Π6 τιυοἢ γαχϑα αυδβύϊοη σοποογηΐηρ ὑΠ6 ΒῃοΥίοῦ 
(ΗΠοῦτον), δπὰ Ἰομρον (Το Κ) σΠ ΤΟ ΠΟ]ορΊθβ, οὐ ὑπ6 το] οἢ 
Ὀαούτγθοθη [Π6 γϑαῦβ οὗ ἴῃ ουτ]α δηα ἴθοβα οὗ {π6 ΟΠ τι βιϊδῃ 
εἴα. ΤΤῇἢ6 51η091}6 ἔδοῦ, ἐμαὺ {Π6 ογθδίϊοη οὗ ἴῃς σου]α 15 ὈῪ 
ΒοΙὴθ χϑα αὖ 8760 γϑαὰαῦγβ θοΐοστε ΟἸγῖδὺ (νυ]ρὰρ ἩΘΌτονν 
Θοοου ἢ), ὙΠ1188 οἴ ΥΒ ρΡυΐ ᾿ὑ ἀοχῃ δἱ 5508 8.5. ()γ. 
Ηδ4168, δι ον οβθρῆι8), ὑππ8 Πιιοξαδίϊηρ' ὙΠ ΠῚ 8 ᾿πίογναὶ 
ΟΥ̓ ποῦ 1688 ἔπ8ὴ 1748 γρδγβ, [818 πα ἴαοὺ ν1}} βυ σε ἴο 
ΒΠΟΥ 6 ΘΧΟΤΘΙΩΘ ὉΠΟΟΙΔΙ ΠΥ Τοβρθούϊηρ' {18 ϑι0]6οῖ. 68 
ΤΩΔΥ͂, Πούγανοῦ, 80 ἃ, {παὺ (6 ΗΘΌΓΕΟΥ οοτηραυϊΐαίίοη, ἡ ὨΙΟΒ 
8 ὈαΒ6ἃ οὐ {π6 ΒΙὈ]1.41 βίδίομηθηΐβ, ἀθβοῦνοθ (6 Ῥγοΐδγ- 
6η06 βοΐογα {πΠ6 αιυθβίϊο Ὁ]6 8] δαί οηβ οἵ (6 ϑερίυαρίης 
8η4 Φοδορῆι8, δα ὑῃοβϑα σγῆο [Ό]]ονν ΤΠ τη.3 

2. Τἢε βοοοπα αποβίίοῃ, “ πηἀον τ Ίοἢ Κίηρ ἴΠ6 15γ86}1168 
Ἰοῦῖῦ τῆς Εργυρίϊδηῃ ἀοτηϊη!οη 8," 18, 1 ροββϑί 6, θηνθὶοροα 
ἴῃ 580}}} ἀθῆβοῦ οἱουβ; δῃηὰ 1ὑὉ ποιὰ Ὀ6 ἔτι 1685 ἴο δι ρα 
{Π6 τοδάθν ὉΥ͂ Ἰοδαϊησ πἷπὶ του ρἢ ὑῃ6 ἸΔΟΥτΙ ἢ οὗ οοη- 
Πιοιπρ ὑγδα! 008 δηα βἰαϊοιηθηΐϑ, οὐὗἨ οομ γα] ΟΥῪ ΠΔΠ]65 
δα ΙΤΡΘΟΟΠΟΙ]ΔΌΪ6 ΠΌΤ ΌΘΙΒ; [ῸΓ {π6ῦῈ ΓΘ ΒΟΒΘΙΌΘΙΥ ἴτο 
οοἰ ποϊαϊηρ' τοροτίβ οἡ {Π6 βαῖηθ 8) 6οἱ ἴῃ (6 ναϑὺ δῃηα ατῪ 
δοοουηίβ οὗ ἢ. Εσγρίϊδηῃ αγπδϑί168, δπά, δέ 411 Π6 {1π|6 
Βα οχουίϊοη βροηῦ οἡ {ῃ6 ἱηνοβεραίοη οὗ (18 βυ δ] οί, νγὸ 
ΔΥΤΙΥΟ, δὖὺ {86 Ὀοβύ, ΟἿΪΥῪ αὖ 8 βϑίθυ]α δηα Ὁηρτοῦ δ ]α πο- 
τηθηοϊαίατα, ΟΝ ἸΠΟΤΘΆ868 ὙΘΓΡῪ [{{016 [η6 οχίθηϊ οὗἉ ΟἿΓ 
ΒΙΡΙ]ῖο4] Κπονίοασθ. Ἧς τοΐγαϊη, ὑβογοῖογθ, ἔσοτα ταρϑδῦ- 
ἴηρ᾽ ἤ6ΓῈ ΟΌΓ ΘΧΘΙ Δ ΊΟΣ οὗὨ {Π6 γα ]ου 8 δηα ὙΟΤῪ αἰνογσὶησ 
ΘΟΠ]͵ οί ΓῈ8 ρΙῸροβϑοα ψ]ἢ τοραγὰ ἴο {Παῦὺ ΤΠΟΠΔΤΟΝ ; ἃπὰ 
ὉΠ] Κ 1 ὉΠ6 πηοβύ Δαν θα Ὁ]6 σουγ86 ἴο 1[0]]ονν {πδ΄ δοσουηΐ, 
σΠΙοἢ, ὈΥ 18 δηϑαΥ ἀπα ᾿ἰπίθ 8] ΡῬυΟ ΔΌΣ] 1ν, ἢ85. αἱ 
ῬΓαβοηῦ (ῃ8 στοαίεδϑὺ σοἰαἰνα οἰδίτηβ ἰο οἵ οοπϑβιἀδτγδίίοη. 

1 866 ΒΈΡΓΆ. 
3 ΤῊ6 Εχοάιι ἰοοῖς ρΪδοθ, δοοοσάϊῃρ ἰο ϑευγατγί, 1867 Βια.; Ἡοΐπηαπ, 

9996 Α.Μ.; αΐεβ8, 1048 Β.,), οΥὗ 8704 Α,μ.; Μαωπξ, 1600 Β.6.; οαοζϑοη, 
1598 Βι.ο.;:; ιαμγίαίν, 158 Β.ο.; είαυδιβ, 1081 Β.σ.; Θοαϊίφον, 1497 ΒΟ. 
ζελεν διὰ οἴβεσβ, 149] Β.0.; είυϊοιιδ ἀπαὰ ήαγϑῆαπι, 1488 Β.ο.; Ζορεὶιϑ 
δα οἴδογβ, 1814 8.0. 
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ϑοβαρῆυβ βἰαίθϑἱ οὐ ὑπ6 δυϊμουϊν οἵ Μαποίμο, ὑπαὶ {868 
Ιβνδ}}165 Ἰοῦ Εργρὺ ἀστὴρ Π6 τεῖρῃ οὗ {πὸ Κίηρ 
Βδυηβ68 Υ'., Αἰβοῖ μια ὙΠῸ νγὰ8 ἰἢθ αβϑύ οὗ π6 βϑἰχίθϑῃ 
ἸΩΟΠΒΙΌῸΝΒ. οὗ {Π6 οἱριύθοηίἢ (Π)]οϑρο] 8 η16) ἀγπαϑίν, δηά 
ὙΓΠ056 λἰϑοτίαπα αὖ {6 Ηρα ὅϑα τηϊρῃῦ μανὸ οαυβοα {π6 
[411 οὗ ἢ15 ἤου86θ. ΤῊ]8 βίαξοιηθηῦ ἀρΊΘ6 8 ἢ ΟἿΠΘΙ οἤἴγο- 
ΠΟΪορΊοΔ] ἀαύαθβ οοηχιθοίθα {πογονἢ. ΕῸΓ [Π6 [ὮΤθ6 ἀγη88- 
{168 Βιοοοοάϊηρ ὑπαῦ ππϊοῖ ὁπ τ] ΑἸΠΘΠΟΡὮΪ8, ΥἹΖ. 
[6 πἰποίθοητῃ, ὑσοηύεῖ δηὰ ὑνθηΐγ-ἢγβί, σοϊρηθά, 80- 
οογαϊηρ ἰο ἍΨυ]10.5 ΑΥ̓ΛΙοΔΏι8, τοροίθαν, ἀυσηρ 474, οΥ, 
ΔΟσοΡαΪηρ ἰο ΕΒοΙα8, ἀατίπρ' 496 γοαγβ, ΒΟ, ΘΠ ΙΒῃαΚ 
(1 Κιῃρβ χὶν. 25), 1.6. ϑδοβοῃοῆϊα, ὕπ6 ἔουμαον οὗ {86 
ὑπυθηὐυ-Βθοο μα ΟὙΠαΒβίΥ, ΟΥ ἰδαὺ οὗ ὑπ6 Βυβαβίϊθβ, ψῆο 
Τοὶρηθα 2] γϑΆ ΓΒ, Δ8οθηαρα {Π6 Εργρίϊδῃι ἐΠΤΌΠ6 1η ὑπ Ἰαβὺ 
Ῥατύ οὗ ϑοϊοιῃοῃβϑ ταῖρτι, σγῇο Ὀὰ1]1ὺ ὑΠ6 ἔθη ]6 ἴῃ ἴΠ6 ἔουγἢ 
ὙΘΔΡ δία ἢϊ8. δοο}βϑίοη, Οὐ 480 γρδτβ αἴζοῦ {ῃ6 Εχοάαβ.8 
ὙΠΟΓΡΟίΟΓα, ον  δοοουαἸηρ ἴο (ἢ6 ἹΑΡΡῸΡ οὗ [6 ὕνγο ἡυτη- 
Ῥ6Γ5 αρονο οἰἑοα (496), (6 ΕΧοάπΒ τηΔΥῪ [8]] ᾿πἴο ὑπ6 {τη 
οὗ Ατηθθορῆῖβ, πο τοϊρηθα 80. γϑαυβ, δοοογαϊηρ' ἰο “7086- 
Ρῇυβ (οἰ. 158), δπὰ 40 γϑδϑῦβ, δοοογάϊηρ ἰο ΕΒθρ υ8. 
ΟΠ ΔΙ ΡΟΙ]]οὴ αἶϑο υεῖνθα, Ὀγ {Π6 βίυαυ δηα σοι παίίοη οὗ 
1ῃ6 δηοϊοηῦ ᾿ΠΒΟΤΊ ΡΌΙΟΠΒ, δὖ {Π6 8Β81Πὴ6 ΓΒ]: ὁ 1,ἃ σαρύϊν!ό 
ἄυτα δυΐδηῦ αὰ6 ἴα ΧΥΠὀ ἀγμαϑίϊθ, οὐ οο ἤιῦ βοὰβ 
Ἠαδιμϑὲβ Υ. οὐ Ατηόῃορῖθ, δῖ οοτησηθηοοτηθηύ ἀὰὶ ΧΥ9 
Β᾽ὰ 916, ᾳαθ Μογβθ ἀέϊντα 1.8 Ηθῦτγουχ." Αὐὐποηίϊο δηά 

1. Ο(οηίγν. ΑΡ. 1. 26. 9. Οορασα Ομ δοσθλοῃ, 1014. 1. 82. 
5. 866 ϑργα, Ὁ. ΧΧ. 
4 ΤΏΘΓΘ 8.6 οἴδβοσ ορἱ βῖοῃβ: Ασὐίδρδημβ, ΕΠΒβο᾽.5 δηα ϑγηςθ]]8 Ὀδ]ΐονα, 

(αι 16 ΕἸΧΟΔῈΒ ἴοοῖκ ρίδοθ ὉΠΟΥ͂ ΑΠΟΠΘΠΟΆΘΙΕΒ ΟΥ ΟΠ ΘΠ οσεβ, [Π6 πἰ ἢ 
Κίηρ οὗ [86 οἰ ίθοη Ὠ]᾽οβρο δπῖο ἀγπδβίυ, ἴῃ [Π6 β᾽χίθθη!ἢ οὐ ἰαϑὺ γϑᾶγ οὗ 
Ἠΐϊ8 τεῖρῃ (ΣΕ υϑεῦ., ΟἼτοι. Αττη. 1, Ρ. 215); δοοογσαϊηρ ἴο 1 Ὑβισηδομ5, ὉΠΑ͂ΟΣ 
Κίηρ Βοςοδοσβ (ϑοϑερὴ., ΑΡ.}. 84; οοταραγα Ταοῖς.,) Η]δῦ. ν. 8), ψ ]1ο ἢ 18 
Ἰπά ΙΔ ΌΪΥ οστοηθοιβ, 88 ΒΟΟΟΠΟΙΊΒ 18, δἴϊοσ [ῃ6 βίαίεηθηΐ οὗ Ἐβο ΙΒ, ἃ 
ΠΟΙ ΘΠΙΡΟΙΆΓΥ οὗ Ῥδκαῖ, Κιηρ οὗὁὨ Ιβγϑ6] (8686 ἐπηύγα, ὑ. χχν1.); δοοοσάϊηρ ἴο 
Ῥιοϊοσγδοιιϑ Μοπάρϑιαβ, ΤἈΘορΡἢ]υ8 οὗἨ ΑΠπΒΠΟΟΒΐα, ΟἸδπηθηΒ οὐὗἩ ΑἸοχδηάτσία, 
Φυ δὴ δηὰ Το ]δη, ἀμᾶοσ Κὶηρ ΑἸΊΟΒ18; δοοοσάϊηρ ἴο Ῥοϊθιηο, ὑπο. 
Αρΐβ, βοῃ οὗ Ῥβοσομιβ (} ιϑεὃ., ῬτδΘΡ. ἔνδη. χ.10); δοοοσάϊηρ ἴὸ Ατσομῖ- 
ταληᾶοσ, ἀηοσ ΜομορΒίμα 1]1., [16 βιοοαββοῦ οὗ ϑεβοβίσῖβ. Οοιρασγο "οῇ- 
πιαπ, “ Τηΐοσ ψοῖομοῦ Ὀυμαβϑθ ΒαΌθη ἀϊ6 ϑγδο θη Αδργρύθῃ νϑυ] ββθὴ Ὁ" 
οϑροϊϊ πὶ, Μοπυτητα. ϑιοσιοὶ, 1. 29].----800 (0 τηθηοηθ Βδτηθ68 1Π]., 801- 
ὩδΙηοα Μαϊδυχυση, Δ ΘΆΓ]ΟΙ Κῖηρ οὗἩ [86 εἰρμύδοηϊῃ ἀγηδδίγ) ; Βοὲβ Αγηιό, 
ζὴ (86 ᾿έβοσριίου ἀθ 1 Ἐργρίβ, υἱῖ. Ρ.104 εἰ δέ.; Ειυαϊά, δ᾽. Ο650Ἐ. 1. 
Ῥ. 51 εἰ 86ᾳ., 1'. 66, 67; Ζιεηφονῖο, Ἰζθιβανι, 1. 864 δἰ ϑέᾳ ; 1)ὲ Ῥεϊί6, Ατ ἢ. 
ὃ 28, Ῥγίπον, ΒΡ]. Ὁϊοῖ, 11. Ρ.117:; Ἡιιβίηϑοη, Ἐργρὺ διὰ ΤΉΘΌΘβ, ρ. ὅ06, 
607, ἀπὰ Αποίθηϊ Εργρίίδῃϑ, 1. 76 (γο Ρ]δοθβ [86 ἀυτῖναὶ οὗἉ Φοβθρὰ ἴῃ 1ῃ8 
χεῖρτι οὗἨ Οβἰσίαβθ ]., ἔμ6 Ὀἰσι οὗ Μοβοθ ἴῃ παρ οὗ Ατηοβὶβ, “ [86 ΠῸῪ 



ΧΧΊΙΙ ἹΝΤΕΟΣΓΟΤΙΟΝ. 

γϑΙ Δ 0]6 ᾿πἰογτηδίϊοη. οὐ (818 δῃηαἃ ΤΩΔῺΥ οΟἾΠΟΡ ἱτηροτίδηΐ 
ΔΙΓΟΒΘΘΟ]ΟΡΊΟΔΙ Ῥοϊηΐβ ΤΏΔΥ ΤΟΑΒΟΠΔΌΪ Ὀ6 δχρθοίθα ἔτοῖα 
{Π6 βίυαν οὗ ὑπ6 δποϊθηῦ βοιυ]ρίυγθα τποηυτηθηῖβ, ἡ] ἢ 
ἤδνα ΔΙΤΘΔΟΥ Υἱθ] θα ΤηΔΠΥ ἀβοῖα} δπα ᾿πίθγθϑίϊηρ τοϑ} 08 
Ῥτορηδηΐ οὗ ρτϑδίθι ΡΥΟΙη 86. 

8. Θομοίυαθ ὈΥ͂ Βυϊητηϊηρ ὉΡ 6 τεβυϊὺϑ οὗ οὐν Το- 
ἸΩΑΤΚΘ: 

1, ΤὮδ βοϊουσῃ οὗ ὑπ βγδθ 168 ἰὰ Εργρὺ Ἰαϑίεα 480 
6818. 

Ἶ 2. Βτοῖὰ {δ ἀθαίῃ οἵ Φοβορᾷ ο {86 Ὀισὶὰ οὗ Μοβββ 
Θἰαρβθά ἃ ρουϊοα οὗ 279 γϑϑ8. 

ὃ. Το Εχοααϑβ ἰοοῖς ρίαος 2269 Δ. Μ. οὐ 149] 8.6. ; δπὰ 
4, ὕπαον Βδτηβεβ Υ., Ατμθπορΐβ, (86 ἰαϑὲ Κιηρ οὗ 186 

οἱ ὐθοηῃ ἀγηδβίγ. 

δ 8. ΔΑΟΟΟΥΟΝῚΞ ΟΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ῬΒΟΕΑΝῈ ΜΨΕΙΤΕΒΒΞ ΟΝ ΤΗΙ 
ἘΧΟΘΤΗ, 

ΤΊ ἔαία8 οὗ {π6 15γ86]1068, Θοηποοίθα 845 ὑΠῸΥ χοῦ ἢ 
{Π6 ὨἰΒίοΟΥΥ οὗὨ βθύθσαὶ ᾿ηρουίδηῦ παίϊοηβ οὗ δῃηϊαυϊ, ῈΓΘ 
ἴοο ΤΌΓΊΔΥΚΑΌΪ6 ἔγροτη ὑἢ6 οοπηηθποριηθηΐ, ποῦ ἰο αἰϊγδοῦ 
ΔΠα ἀγγοϑὲ {πΠ6 δἰὐθηϊίοη οὐ {Π6 δποίθην Ὠἰβίουδηβ. [10 18 
ἴσα, ἔδυ, 1 δηγν, οὗ (6 ο]α το 5 οῦα ΔῸ]6 ὕο ῬΘΙΌΘΙνΘ 
ἴῃ {π6 ἐπίογπαΐ Ἰ1ἴ6 οὗἨὨ {μΠ6 Βγδϑ 68, πα ἴῃ {π6 ΡΟΣ οὗ 

ΟἘΠ6ΙΡ ποῦν ἀοοίγ 68, ὑπ 6 ποι] ]80]6 ᾿Πἤποποο τ] ἢ ὙΠῸ Υ 
ΘΧΘΙΡΟΪΒΘα ΡΟῚ (δ6 οουγβα δἀπα ἀονοϊοριηθηῦ οὗὁὨ ὈΠΊΨΘΓΒΑΙ 
Βιϑίουυ ; Ὀαῦ δνθὴ {Π6 δα γδογα Πα ΥῪ ὀσίορηαἰ ΘΠδταοίον οὗ 
{Π6 ἀοδβύϊηϊοβ οὗ ἰῃ6 ἤουβο οὗ 860}, ψϑὶο ἢ ΡΟ .84 ἴδιν 
ΒΗ ΘΟΒίΟΥβ, ὈγΔΠΟΠΘα οὐ ᾿ῃΐο ἃ πυτηθγοιϑ παίΐοη, ρουγουία] 
ΘΠΟΙΠΡὮῺ ἰο οχυγραΐα οὐ ἰο βυδ)] ραία {ῃ6 ΤΡ ΟΥ {1068 οὗ 
δηδδῃ; δϑθὴ ῆθβα δνθηΐβ, ΘΟ 8] ἀθγοα 88 ἃ ἸὩ6 16 Θρ 806 
οὗ ὨΙβίουυ, 6 γ6 ΠΘΟΘΒΒΑΕΪΥ οἝ]ουϊαίοα ἴο 6χοὶίβ ὑπ Ἰηΐογαβί 
οὗ τεῆβούϊπρ τοῖπάβ, δπα ἴο δἰΐγσαοῦ ουθῇ {Π6 οὐ] ΟΒ1Υ οὗ 
[6 Τηοῦ ΒΌΡΘΡοἷαὶ οὔβοσνοσ. Απα {π8 ὙγὙὲ ῬΟΒ8688 ἃ 
γαυϊοίν οἵ δοοοιηΐβ ΤΉ Βμοα ΟΥ̓ ἀποίϊοπύ ἢ ἸΒ.ΟΥΔ 8 ΟΟη- 
σΟΓΏΪΠρ' [Π6 Βο)]οῦτη οὗ [Π6 1Βγ8611068 ἴῃ, ἀηα {πο} ἀδραγίαγα 
ἴγοΤΩ, ΠΝμῚ Βα [686 ΠΑΡΤΑΟΥΘΒ ΤῸ Τηοβῦϊν οὗ ἃ ὙΟΥ 
ΒΙΏΡΌΪΑΥ παΐυτο. [Ὁ 18 {π6 ρυῖνι]ορα οὗ ἱπάϊνιάιι4}8. νν]ὶ 

Κιηρ,," 1. 8; δηᾶ {86 Εἰχοάαβ ἴῃ ἰμδαὶ οὗ Ἰβοίμμοβ ΠΙ.); Ζονὰ Ῥγωάᾶδλοε, Ἰτι 
ὙΥἹΚΙηϑο Β ΜΔΏΠΕ618 1. 77 εἴ 864. (ΤΟ ἀδίοϑ (86 ΕἸΧοάμβ πρᾶοσ ΒΕ δι θπορῇ, 
δουῦ 200 γοδγβϑ βαυῦ]ογ ἤδη (Π6 ἀδίθβϑ ββί Ὁ 1856 Ὀγ ὙΠ ΚΙ πβο); Αὐο, 
Ηϊ80. οὗ Ῥαἰοϑίῃβ, 1. 184 ἐἐ 86. (ὙΠΟ δἰχίνοβϑ, ὈΥ ὈοΪὰ οοπ)͵θοίαγοβ, ἴο οοπ- 
Ὀῖη6 186 γαΘ}} 08 οὗἩ Ὁγ. ΗΠ δ] 6β᾽ δπαὰ ὙΥ ἘΠ ΚΙ ἤϑοπ᾿ Β ΣΘΘΘΆΤΟ68); Οϑδαγη, Μοπαυ- 
τηρηΐ4] Ἡϊβίοτυ, 1ϊ. Ρ. δ38---Θ606 (ηά6᾽ βθῖμοβ Π1.). 



ΙΝΤΠΟΡΌΟΤΊΙΟΧ. ΧΧΙΡ 

ΟΔΓΘΙΌΠ]ν οὐ] ναίοα ἀπά ἰγαϊπθα ἐπί}! ]θοίβ, ἐο ροποίγαϊθ 
ὙΥ ἢ 8 ὉΠΌΪΑΒΒ6 ἃ δηα πΩΡτο) υἀ]οοα γα ἰηΐο {6 οἰΤουτη- 
ΒίδῃοἝβ δηα ἢβ 18 οὗὁἨ οἴοῦβ, πόνγονοῦ αἰ δου ηρ ἔγοτη {πο ῖν 
ΟΥ̓́, ἴο ΘΒύϊπηδία {Π6 } ̓ πηρογΐδησα δηᾶ οἤδυβοΐαν, δηὰ ἴο 
ἴογιη δὴ δοουγαίο 8Δηα οδὶπὶ ἰαδρτηθηί. Τηΐδ ῬΟνῈΣ οὗ 
Θρβύνδ οι, οὐ οὐ)θοίτυϊέψ, γτ88 614 ἔγοτη τηοβὲ οἵ 186 
ϑηοϊοηῦ ΤΙΟΙΒ; ὉΠΟῪ ΘΘΏΘΓΆΙΥ Ἰαᾶρα οὐ  ρο 0168 ΑὔΟΡ 
ἴΠ6 ποίϊοῃβ ῥγδυδϊθηῦ ἰῃ {Π6 1} οὐ Το βρϑοῦϊνα σου 168, 
σοΠἀθιηηΐηρ ονουυ  ΐησ ὙΠΙΟΩ 15 αὖ γδυϊδηοα τ] {ποὶν 
14688 οὐ' 1ηβυι {10η5; πα π118ὺ ὑπ ον {ἢ8, οη {Ππ6 ψἘΟ]6, 
ἔα ηἶϑῃὴ δυνῃοηΐς δ η4 δοσαταίθ ᾿ηΐουπιαύϊουι ΘΟΠΟΘΥΉ Πρ’ 
ὍΠ6 1 ΟὟ Ἰαπάϑ, ὑΠ6ῚῚ ταροτῖβ δροαΐ ἔὈγοὶσ ὩδίΟἢΒ 8.6 
ΒΘΠΘΓΆΪν ἀἰϑῆσιγοα ὈΥ͂ ΟΥ̓ΤΟΠΘΟᾺΒ 8η4 ομθ-8] 46 οΟποορ- 
(ΙΟΉΒ, 8ηἃ ἴοο οὗξοη αἰβίοτ δα ὈΥ͂ ῥγοὐααϊοθ, πδίϊοη4] 8}11- 
Ραΐῃυ, δῃηά τε]ρίουβ δηϊπιοϑιγ. 118 18, 1 ρΘΠΟΙΆΙ, 4180 
1Π6 οΠδτδοίον οὗ ὑπ6 ῥγοΐλ πα δοοοιηίβ οὗ {πΠ6 Εἰχοάυβ οὗ {Π6 
ἰβγδο]ίοβ; Ὀαυῦ (ΠΟΥ 876, πϑυθυίμ6]θβθ, βού! ᾿Ἰπέθγεϑίϊηρ 
δηα πηρογίδηϊ, [Ὁ 1ὖ 18 οοτίδϊη ὑπαῦ ΠΟΠ6 οὗ ἰῃδπὶ 18 ἴῃ 
ΘΏΥ ὙΑΥ͂ ἀογνοα ἔγοτα ἢ6 ΒΙΡ]6,; (ΠΟΥ 806 οὐὔἱσίηδὶ ᾿πἴο᾽- 
τηδίϊοῃ, ἰβκθη ἔγοτῃ αἰ ἔθυθηΐ οἴποῦ ΒΟΊΓΟΘΒ, ΘΒρΘΟΙΆ11γ, Π0 
ἀουδί, ἔτοιι Εργρίϊαη τϑοογάβ; δηᾶ δἰ ὑβουρἢ ὑΠΘΥ ΤΘΡΓΟ- 
Βαηῦ {π6 δνθηΐβ 1η ἃ ἔβη 01] δπαἃ Ἔχαρρογαίθα ΤΑ ΠῊ6}, ὑΠ6Υ 
σοΥύδ! ΠΥ οονγοδοτγαΐθ {Π6 ὩΔΙΤΑΟνΟ οὗ [6 ΒΙ0]6 'π ΘνΟΣῪ 
οββϑηῦ δὶ ραγ οι αν, πῃ] οἢ δρτθοιηθηΐ τηϑὺ σῖνα 86 α 1] ΟΠ 4] 
Δα μουν ἴο {Π8 ΒΔΓ α ΤΟΟΟΡΒ, ουθῃ ἴῃ 88 ΘΟΥ68 οὗὨ ὑῃοβθ ᾿ 
ΠΟ 816 δοοιβίοιηθα ἴο ναΐϊὰθ ὑΠ6 1} ΤΟ] ρΊουΒ Ἰηρουΐδηο6 
ΕΙΡΊ6Ρ {πη ὑπ ὶν ΠΙΒίΟΥΊοα] ΔΟΟΌΓΔΟΥ. 

ὟΝ 6. 5814}} ᾿πύγοάοθ ὑποβα φῬγοΐδῃθ δοοοιηίβ, Τρ ϑί]ν ἴπ 
16 γὰ] ἐγϑηΒ᾽ὐϊοηβ, οὐ, 1 ΠΟΥ δ1΄6 ἴοο ᾿θηρεπαοηρα, 1π 
ΔΌΣ ἀστησηΐδ, ἀπ 8}.8}} ΟἾΪΥ, ΥΒὴ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, Δα ἃ ἔδιν 
ΤΘΙΊΔΓΚΒ οἡ {Π6ὶ} σὨΑΡ οί 8 ηα ὑγυβύτνο 688, 88 (δ6 
ΤΌΔΟΘΡ Ὑ011]1 ἈΪΠ1861 ΘΑΒΠΥ οὔβοσνα ὑῃ6 ἀον δ᾽! οη8 ἔΤΌτ (ῃ6 
ΒΒΟΓΘα ΠΑΡΓΑΟΘ. 

Ι.- --  ΜΆΝΕΤΗΟ (υ808}]ν θα ονοα ἐο ἤᾶγα ᾿νθα 88 {86 οἰϊοῦ 
οὔΠ6 ρῥγοβίβ οἵ Ηβ]]9ρο}18, αροαΐ 280 8. Ο.. ἴῃ {Π6 ΤοΙΡῚΒ οὗ 
Ῥιοϊθιην 1,δοὶ δηά ΡΒ] Δα 6] ρἢ 82) το]αίοϑ :2 “Το Εργρίίδη 

1. 566 “οθερίιϑ, οΘοπίγα Αρίοῃ., 1. 28. 
3 ὅθ, Βονανοσ, “εηρϑίοηδεγο, Ὦϊ6 ΠΟΥ Μοβοβ᾽ πη Αοργρίθῃ 

(ρ. 2387----245, 256), ψο δηάθδανοιτβ ἴο ὑσουθ, πιὰ ροοᾶ δτρυτηθηίϑ, [δαῇ 
118 Μδηρίδο, ἔγοπι τ οϑα τσὶ ηρ8 δόβαρῆαβ, Ρ]αἴατοῖ, δ }18 ΑΥ̓ΤΊΟΘΠ18, 
ἘλιΒο ῖυ8, δηᾶὰ οἴμοῦ δηοϊθοΐ Δ ΟΥΒ ρῖν οχίσγδοιϑ, ΠΟΥ σοβι θα ἴῃ Εργρῦ, 
δηα {π8ὲ Βα ἀϊά ποῖ να θυ ον τδη δρουΐ ἴπ6 Ὀδρὶππὶπρ' οὗ ὑπ6 σαϊραγ Θγὰ. 

8. 7οθορἦ..) οοπίτα Αγίοῃ., ἱ. 26, 27. 



ΧΧΥ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Κίησ, Ατρομορ 8, νυ ]ϑῃθα, οα ἰῃ6 δᾶάνϊοθ οὗ δὴ ογβοΐθ, ἴο 
Ῥαγν ὑπ6 οου ΤΥ οὗ 80,000 Ἰορτουβ «6νγ8, πα βϑηΐ ὑμθπὶ 
Ἰηΐο ὑπ αΟΔΥΤΙΟΒ. οἡ {Π6 οαβῦ 8146 οὐ ὑπὸ ΝΙ]6,: αΐ Ἰα΄ου, 
ἢθ δββίριιθα ἴο {βθῖω, 88 ὑμὶν δροαθβ, μ6 ἰονσῃ Ααγῖβ,} 
ΜΠ δα Ὀδοη αὐ οα Ὀγ (Π6 ΗΥΚΒΟΒ, δῃα τ Οἢ τνᾶ8 
οοηβοογαίθα ἰο ΤΎΡΒΟΩ. ἔγμοιο {ΠΟῪ οἴοβα ΟΒβιβρῇ, 8 
τιοδῦ οἵ Οβγ]8β, ἔτοπι Η]ΘΤΌΡΟΙΒ, το ννα8 δύ οδ]]ϑᾶ 
οΒ68,8 48 ὑΠ6}} Ἰθδάδυ ; ἢ6 σᾶνα ὑῃθηη ΠΟῪ δηα β γιοῦ Ἰανγβ, 

σοΙδη 66 ὑποπὶ ἴο Δραπμάοῃ ἰἀο]αίγυ, ἰο ΚΙ]] δπα δϑδὺ 41} 
ΘΠ Ϊ 815 614 βΒδοῦϑα διῃηοηρ' {πΠ6 ΕσΥρ 88, δηα ἴο δϑϑοοϊδίθ 
ὙΠ ΠΟΡΟΟΥ οχοθρύ {Ππ6]} οὐσ ὈγΘΙΏΓΘη, ἰῃ ΟΤΟΡ μὰ ἴο 
οδίγσϑδηρο ὑμοῖὴ ἔτοὰ Εἰργρίϊδῃ ουδβίοηβ. ὐὐβαγβϑὶρῃ ὑπ6π 
ἔογοβοα {86 ἰονγῃ οὗ Αγδτὶβ, πα τηδάθ 411 τα] ΠΑ ΥΥ ΡΤα- 
ῬΔΓΔΌΪΟΙΒ ἴῸΓ 8ῃ δὐΐϑδοϊκ δρδϊηϑὺ 6 Εσγρίϊδηβ; [6 ἔτ ΟΡ 
Βοῃῦ ΔΙΩΡΑΒΒΔΟΥΒ ἰὼ {Π6 ΗΥΚΒοΟΒ, ΠΟ Ιμοὰ δὴ δχρϑὶ]οα 
Ὀγ (δ Ρῥγθοθαϊηρ Εἶρξ, ΤΠΠΙΙΊΟΙΊΒ, ἀπ ΟΓῸ {ποη Πἰν]ηρ’ 
λη Φεγαβαίοια. Τῇ ΗΥΚΒΟΒ, ἰοτηρίοα ὈΥ {ἢ6 ΡΙΌΠΙ186, ὑπαὶ 
Ανδσὶβ, ΒΊΟΝ Πδα ἐΟΥΤΩΘΙΥ 66 1 {Ποῖ ροββϑδββίοῃ, Βῃο]α 
ῬῈ γεϑίογθα ἰο ὑῃθπλ, οδῃβ 0 {πΠ6Ὶ} δἱἃ σι 200,000 τηθη. 
ΑἸΔΘΠΟΡ 8, ΔΙ που ρἢ ἢ6 νγα8 δὖ {πα ᾿6δα οὗ 800,000 πιθῃ, 
ἀἸὰ ποὺ ἀδ 76 ἴο δοοθρύ Ὀαΐ]6, θαὺ Γοιγϑαβα ἰο Μβιρ 8, ἀμπὰ 
νοηῦ ΤΠ 6ῃ, ὙΠ ἢ ΤΩΔΗΥ͂ 8.108, Δ 8. ρτϑαὺ δυΏΥ, ἰο ΕἸΒΙορίδ, 
ὙΠΟ Π6 ἴουσηα ἃ Ποβρ (8 0]6 τϑοθρύϊου ποτα ἰῃ6 Κιηρ, 
ἢἷ8 ἔτθθα. Το Ηγκβοβ [οτὰ Μαποίῃο 64118 ϑοϊ τη 68) 
1η846, ἴῃ [886 τηθϑῃ {ἴτπ|6, ρτοαὺ ἀοναβίαι ἢ ἴῃ Εργρῦ, 
Ῥυτηῦ ἰονγ8 δηᾶ υἹ]αρθϑ, ἀσβίσογοα {ῃ6 ᾿ἰηαροβ οὗ [88 
Βοᾶθβ, απὰ Κι]]6α τῃ6 Ποὶν δηϊπ)α]8 οὔ {πὸ Εργρίίδη8; Ὀαυΐ 
ΜΏ θη ΑἸΔΘΠΟΡὮΪ8 τοί τη6α, αἴζον ὑπ᾽ τίθθη γϑδγβ, ἢ6 ἀοἤεδίοθα 
μοί π6 Ηγκβοβ δπὰ {π6 “ονγβ, δῃα ρυγϑαθα {μ6πὶ ἴο [ἢ 6 
Ῥοιυπάδυϊοβ οὗὐ ὥυστῖα." 6 οὔβοῦνα, οὐ {ἢ18 δοοουηῦ: 
1. ΤῊδ [016 δρουῦ [Π6 ἸΕΡΓΙΌΒΥ οὗ {86 Βγδϑ] ῦθβ, νυ] ἢ, 1ὖ 
19 δβϑϑοσίβα, τηδᾶβ ὑμϑτα ββρθοῖδ!]γ μαύθα] ἴῃ ἐμ6 6γββ οὗ [Π6 
Ἐργρίϊδηβ, δηα Ὑγ]οἢ τί ἢ88 Ὀθθη ταροαίθα ὄνθη ὈὉΥ͂ 
ΤΩΟΘΓῚ ὙΓΙΘΓΒ, ΠΊΔΥ͂ ῬΡΟΥΠΔΡ08 Ὀ6 τοἀπορα ἰο {6 τηΐγβοὶθ οὗ 
16 Ἰεργοῦβ ἢδηά οὗ Μἴοβοϑ, παγγαϊθα ἴη ὑχοά. ἱν. 6, 7, δπᾷ 
{18 Βἰχίμ ρἴαραο, ἐμαῦ οὗὨ Ρο118 (Ὁ), Επχοά. ἴχ. 8--- 19), στ 
ΜὨΙΟΒ 1 τγὰ8 ἀλλ μονο ΒΙΡΡοΒοα (ῃ6 βγβ}] 168 ὙΘΓΘ 
Ἰηΐοβίϑα, ψο βργοδα {6 αἴβθαβθ, ΕΥ̓͂ οοπίδρίοῃ, διιοηρ {86 
Ἐργρίίδηβ. 10 18, οὐ {8 ΘΟὨΓΓΑΓΥ͂, ονϊάθηί, ἔγοτη 1) δαί. 
ΧΧΥΙΙ, 27, [ῃαὺ (ῃ6 Εργρύϊδῃϑ ἃ οἰ ΙΗ δι ]οοῦ ἰο {Πα 

1. (ομραγο Εχοά. ;.1], 14: τ. 6 εἶ δέῃ. 
3. 866 ποῖα οἡ 1. 11, διε Ἐδδιηβθϑ. 3. δ'ρο ῃοΐϑ οἡ 1. 10. 



ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΊΟΝ ΧΧΥῚ 

 ππι ἃ ἰχοὐ ψὨϊοἢ 18 ΘοηΗτιμ θα ὈΥ̓͂ ΤΏΔΏΥ οὔ ν᾽ δοοοιηίϑ.ἷ 
ΟΥ̓ΘΟΥ͂ΘΙ, ὑπ6 ὕθπουῦ οὗ Μδῃθίῃο᾿β βίουυ 1.861} βῆονγϑ, ὑπδὺ 

ποὺ π6 ᾿ἰΘΡΤΙΌΒΥ οὗ {π6 Ιβγϑ}! θϑ, Ὀὰαὺ {Π6ὶ} ἀΔΉΡΘΓΟΙΙΒ 
Ῥοβιίίοη, ἱπαπορα (ἢ6 Εἰσγρίϊδη8 ἴο ἢοβί!]8 τηθαβατοθ. Βαΐ 
{Π|8 ἀο68 ποῦ ργονθηΐ 18 ἔγτοσῃ δατηϊηρ, ὑμαῦ [Π6 ΒΓΔ61168 
8.80 ΜΟΥ ποῦ ααϊΐα ἔγθα ἔγοτῃ ὑμαὺ αἰϑουά θ᾽ 50 σοϊῃσηοη ἴῃ 
Ἐμργυρὺ, οϑρθοίδ!ν 1 γα ΘΟΠΒΙ66Ρ (ΠΡ ΟρΡργοβϑβθᾶ βοοῖαὶ 
σοπαϊοη; ΜΒ Οἢ ἔδβοῦ 18 Ὀθϑθ8 οΟΥΤΟρογαίθα ὈΥ͂ {Π6 
τηϊπαΐα Ῥγθοορίβ οὗ π6 Μίοβαϊς ἰανὺ γοϑρϑοίηρ ὑμ6 ὑγοδῦ- 
τηθηῦ οὗ ἐμαῦ αἀἴ868856.8ῷὼ 2. Τῆα ϑἰδίθιηθηΐ, ὑμαὺ Μίοϑβοϑ 
(βαγβὶρἢ) γγὰ8 ἃ ρυγιεϑδὺ οὗ Οϑ:τῖ8, 18 ἃ Βοίϊοη, δ μοαρὰ 1 
[88 Ὀθθη ταρϑαίθαϊυ δαναποθα ὃ ὃ. Τηδί {6 ΗγΚϑοβ, 
αὐτοῦ ανὶηρ ΟΟ6. Ὀ66Π ΘΧρο θα ἴτοημ Εσγρί, πα Ὀδοη 
ο8]16ὦ Ῥδοὸκ Ὀγ ὕπο βγβϑὶϊῖοθ ἴο δϑϑιϑύ ἰῃοπὶ δραϊηϑὺ ὑδ6 
Ἐπ σγρύϊδηϑ, 18 ἹΤΩΡΙΟΌΔΌΪ6 ἴῃ 1086} δηα 18 αὖ ναυδηοθ τῇ 
οὔμου' ΠΙϑίουϊ δὶ δοῖ8.5 4. Τε Ην Κβο8 (ϑοϊγηῖ[68) οαπηοῦ 
6 ἱπηιαριποα ἴο αν αἀνγοὶῦ ἴῃ “6 Υ 8816 πη 80 ΘΑΥΪΥ͂ ἃ8 06 
ἰτὴ6 οἵ {16 Εχοάυ8. ὅ. Τα Ερσγρίϊδη ΚΙηρ ΤΩΔΥ ἢδγΥθ 
Ῥαγϑιοα ὑΠ6 ᾿ϑγϑοὶἴθθ μου γαγα8; θαὺ 1Ὁ 15 ἸΠΟΓ αΊ 016 (ἢ δ 
6 ββουϊά ἤδνα [0] ονγοά {μοὶ ἴο {π6 ἐγοηίζου οὗ ὅγτϊα; 
ὉΠ]|685 τγὸ ππάἀογβίδηα {ΠΟΓΘΌΥ οἰζἢο ὑἢ6 τῆθγο αἰγθοίϊοη 
1086, οὐ ἰδ Υτία ἴῃ 108 Ἰαΐθ 86 η86, 88 ΟΟΙΏΡΥ ϑἱ Πρ 
Ῥαϊεβίϊηθ 4180. Βαΐ, ποι: μϑίδηα!ηρ' 411} 0818, ὑ86 [0] ον ηρ; 
ἔαοίβ δγ6 δυϊἀθηὺ ἔσο ὑπδὺ δοοοαῃΐ :---1. ΤῊΘ 1ΒΡ8 6} 1068 ὙΤΘΓΘ 
ΘΟΙΏΡ6]16α ὈΥ {π6 Εσγρίϊδηῃ Κίπρ' ἴο παγα Ἰαου, Δη ΘΟ ΓΘ 
ἰγοαίθα δῃά ρεογβθοαίθα 88 ϑῃθηϊθθ. 2. Μοβββ 16 {δμοῖὰ 
ἔτοτα Εσυρί. 8. Ὑβοῖν Εχοάαβ νγὰ8 οοππηθοίθα τ ἢ ἃ ὕθη- 
ῬΟΓΑΙῪ τυΐη οὗ {πΠ6 Εἰσγρίίδῃ ῥονγαῦ. 4. Μοβθβ ρανβ ίο 
1Π6 ΙΒγδ6} 1068 ἰανσϑ, Θ]ΟΙ Ἰηρ ΤΩ Πού Ἶ8π) 88 {6 ἢ η66- 
τηθηΐα! ῥυϊηορ]6, δπα ΒΟΥΘΓΘΙΥ ἱπίογαϊούϊηρ 1Δο]αίγνγ, δπὰ 
ΟΥΘΙῪ οοηποοίίϊοη ἢ ρᾶρδη ὨδίϊοηθϑΌ. ὅ. Τὴ6Β ΜᾺΓ 
Ὀούνγοοη ῬΒΑΓΔΟΙ πα {ἢ6 [8Γ86]1068 νἷἃ8 ΡΔΓΟΪΥ͂ ἃ ΤΟ] Ἰσ]οΟυ8 
ΟΠ6, ἴοῦγ, δοοογαϊηρ ἰο {πμ6 ΒΙΌ]1641] παρταῦνα 4͵80, {ἢ6 
ἀοοίεϊπα οὗ τηοποίμοίβτη υὑπίο] θα 1861 'ἰπ ἴῃ6 ΗΘΌΓΟΥ 
πδίϊοη, οἡ 6 Εσγρίϊδῃ 801], ἀπ 1ῃ Ορροϑι(οῃ ἴο Εργρίϊδῃ 
ΘΏΪΤ,Δ]- ΟΥΒΗΪΡ (866 ν]11. 22). 

11.---ΟΠἸΑΈΒΕΜΟΝ (ἴῃ {ῃ6 γβὺ μα] οὗ μ6 ἢτβὲ σθηΐυτν 
οὗ {π6 γσυϊραν οσα; ᾿ϊνθὰ Ἰοηρ' 'ἴῃ ΑἸδχδπατῖα, ΒΘ ΓΘ 6 "τὰ 
ομϊο γαυίδη, δα ὁσουρίθα δἸμη8618 το πιὰ Εσγρίϊδη 

1. 5366 ποΐδ οἱ ἰχ. 8. 2 ὅ66 Ὠέβοσιρι, ἄθ ᾿Ἐργρί., χἰϊ!. Ρ. 159 δέ ϑέᾳ. 
83. Ἐγϑῃ ΕἸ γϑ]α 68118 10 Ῥοββι ΕΪΥ ἃ βϑθαϊπα Βἰβύοσι σαὶ ΤΟΙΪ ΊΒΟΘΙΏΘΒ ; 566 ΟἿΣ 

ποίβ οἱ 11.1.10. 4 8366 ποῖΐδ ΟὮ ]. 8. 



ΧΧΥῚ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΔΏατ10168), ΠΥ Ταί68, ἴῃ ἢ18 ΗἸβίοτυ οὗ Ερυρί :ἶ “ΑἸΔΟΠΟΡ ἢ Ϊ8, 
δχβογίθα ὈΥ Δρραυ τ ]οηβ οὗ {π6 ρσοαάσββ οὗ 1518, βσρεϊδὰ 
260,000 ἸΘΡΕΥΒ, πάθον {πον ἰαϑάθυβ Μοβοθ δῃηᾶ «οβορῇ, 
Ὑγ [0586 ΟΥἹΡΊΠΑ] ΕΡΥρ δ Ππϑιλθ8 ἡ γα ΤΊ [Π θη ἀηα Ῥδίθβερἢ. 
ὝΒδη ὑπο ὺ δυτϊγοα αὖ Ῥοὶ αβίασῃ {ΠΟῪ τηοῦ ἃ ρτοδὺ ΠΌΤΗΌΟΣ 
οὗ ρϑθορὶ (880,000 τχθη), ποτα ΑἸΘΠΟΡ 8 ἢδα τεοξαβοα 
ἰο δάπιῖῦ ἱπίο Εργρύ. ΤῇοΥ Ἰοϊποα {Βότὴ, τηϑρο θα ὍΔῸΚ ἴο 
Ἐσγρί, δηα οδβοα ΑἸΔῈΠΟρΡἢΪΒ ἴο ἤθε ἰο ΕΤΠΙορίαΑ. Βαΐῖ 
ἢ18 ψ186, ποτὰ μα ἢδα ]Ἰοἴῦ ἴῃ Εργρί, ὈᾶΓΘ, ΒΠΟΡΕΥ βοτ- 
ὙγΑΓΒ, ἃ. βοη, ῆο, ὙΠΘη ἀττὶνοα αὖ τηδίατν, ἄρον τ86 
Ἰϑγδϑ  ῦα8. ο υτῖα, ὙΠΘΓΘΡΟΙ 18 ἔδύμον το θα] ἔγοτα 
ἘΤΒιορια." τ πουῦ οββθηῦ}]ν ἀσνιαίηρ ἔγοση (μ6 ομιοῦ 
ἔλοίϑ παργαίθα ὉΥῪ Μαῃοῖμο, (ἢϊ8 δοοουηῦ οὗ ΟἸμδοσ το 
8.48 ΒΟΙῚ6 ὩΘῪ ᾿ΠΔΟΟΌΓΔΟΙΘΒ ὑο ὕποβο οὗὨ 1318 Ῥγθάθο}ββου :---- 
1. Φοβερῇᾷ διὰ Μοβθβ δ΄Ὸ στϑργβοηίθα 88 σΟηἰΘΙΏΡΟΓΑΓΙΊ6Β:; 
2. ἐπα παρὸν οὗ ἰδ6 Ηνκβοβ σῖϑο8 ἔγσοα 280,000 ἰο 
8380,000. : 
11.-- -Ἰ ΥϑιμΜά Ηῦ8 (οὗ ΑἸ χδη τα, Ἰαΐον ἤδη Οἤ Βα ΙηΟη, 

Δα ΠοΡ οὗ ὑπ6 Νοστοί, ἀπ Συναγωγὴ Θηβαϊκῶν παραδόξων) ,2 
Το Ἰαίοβ ὃ ΦΑ ργεαῦ ἔβτηϊπθ ανίηρ ὈοΐΆ]]6ὰ Ἐργρί, Κίηρ 
Βοοροβουβ νγᾶ8 σοτηηϑη6α, ὈΥ 8 ΟΥ̓ΔΟΙα οὗ Απιηοη, ἴο 
ἄτονστι δα Ἰοργοιβ [8γ86}1068, δηα ἰο βεπά {ἢ στϑϑὺ ἱπίο ἴῃ6 
ἀεβοσί. Τὴ Ἰαύίονῦ, δἰαυ ἃ ϊρῃῦ οὗ [αβύϊηρ δῃηα οοηϑ]0- 
αἴίοη, ΜΟΙΘ δαχίβοα Ὁ Μοβοβ ἰο ῥγοςθϑά, δῃηᾶ ἴο ουϑι- 
τῆ γονν 811] ἰθῃλρ0168 δηα 4] ἴα 8 οα ὑποὶῦ αν. ΤΏοΥ [Ὁ] ονσοά 
ἢϊ8 σου 011, δΡεϊνθα ΔΗΟΥ ΤΉΔΠΥ ὑγρυϊα᾽οη8 1η «πάθ8, 
Ῥυλ ΠοΡῈ ἃ ἴονῃ, Η]οΡοβυα (80 ἀδποιηϊπαίθα ἔγροσα ὑπο ὶν 
ΠΡ ΕΠΒΕ {π6 (δΙΏ}]68), θυΐ ομαηροα 108 πϑῖηθ Ἰδίθν ᾿ηΐο 

ἸΘΡΟΒοΪγτη8." θα οὔβοῦνε:---Ἰ. ΤΏ ἀτγονγηῖηρ οὗ [Π6 
Ιβγαϑ ῦθϑ 18 ῬΥΤΟΌΔΟΪΥ ποίμίηρ Ὀὰὺ (86 αχροβίπρ οἵ {86 
ἩδΌγονν μη] άσθη ἴῃ {86 ΝΠ]6. 2. ΤΊ πὶρθὺ οὗἉ ἰϑθηρ δπα 
ΘΟΠΒΌ] Δ ΙΟη Ταΐατβ τηοϑῦ ΠΠἰκοὶγ ἴο ὑπ6 δνθηΐηρ Ὀοοτα {86 
Ἑχοάὰβ (Ὠ Οὐο, χὶὶ. 82 ). 8πᾺ [Π6 τιΐα8 οὗ (ῃῆ6. ῬΆΒοΠ8)]- 
ἸΑτη Ὁ; δπὰ ὃ. ΤῊ ἀοβίγογίπρ' οὗ {86 ΑἸ ΓᾺ1Β ἴο Θοτητηδηᾶβ, 
88 ὕΠο86 ἴὴ ΧΧΊΙ. 234, οἷο. 4. Τὴ δοοουῃῖΐ ἀρουῦ {Π6 ϑη6 8η6 
{86 ἰουπάδίίοη οὗ “6 γβαίθηη 18 θη γον θυ]ουΒ. ὅ. ΤῊΘ 
Ἐργρίίδη Κἰηρ, πάθον βοτὰ ὑπ 1ΒΓ86]1068 16 {Π6 ΘΟ ΠΈΡΥ, 
18 66 ο4]164 ΒοροΠΟΥΊΒ, ὙΠΟ 18 4180 τηϑῃηςοποθᾶ Ὀγ ΠΙοάοτα8 
( 45, 79); ΤδοιίαΒ (Ηἰδβί. ν. 8); Αϑ]δη (Ηϊδβὺ. Απ. σχὶ. 11); 
Ἰαίατο) (06 814. ὃ 8); δμά οἰμβοῦβι ἀσοογσαϊπηρ ἴο 
1. ͵7οβορῆ., οουῖτα Αρίοη., 1. 82, 88. 
3. 8566 ήὴηοπίζαιοοηπ, (ο]]οοῦο Νονα Ῥαίσυχσῃ οἱ βοιρρ. Οτ., ἢ. 841. 
5. οϑορῆ., οοπῖτα ΑΡίοῃ., 1. 84, 8ὅ. 

β 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΚΧ. ΧΧΥΪΙΪ 

Ῥοάοτιβ, 8 ᾿ἰνοα δρουῦ 900 8. σ.; δοοογαϊηρ ἰο Μδῃβίῃο 
6 Ῥο]οηροα ἰο πα ὑνγθηΐυ- ἔοι τ αἀγπιαβίν ; δηὰ ὙΠ ΚΙΏβοη 
(Αποϊοηῦ Εργρ ΔΏ8 1. ΡΗ. 130, 188) ἀαἴο5 {6 δοῃητηθῃο6- 
τηθδηῦὺ οὗ Π18 ΤοΙρτ δὖ Β. Ο. 812. ΤῊΙΒ ρουϊοα 15 ΘΟ: ἀΘΥΔΌΙΥ 
ἴοο ἰδία ἴον 6 ἔχοαιβ, ἀπ γγχ8 ῬΥΓΟΌΔΟΙΥ͂ ΟΠ]Υ δαορίοα ἴῃ 
8 856 ἴῃ ψΏΙΟΒ ὑΠ6 ΘΠ Θ ΠΟΥ πτόγαΠοα. ἴο ᾳαοβίϊοη ἢ 6 
Θης αν οὗ [86 ΗΘΌΓΟΥ παίϊοη. Επνα]ὰ Ἰυάροθ {δι8, 
ΘυνἹἀθηῦν τ] ἴοο στοῦ Βα  Υ, οα {Π6 δοοουηῦ οἵ [,γϑὶ- 
τωδοθαβ: ὁ Ηργα 6 αν δὴ ᾿ῃηϑίδηοα οὐ ἢ6641688 Ὠἰβίουϊο- 
σταρῆν, δηα ὉΠ πᾶ παίγοα δραϊηβῦ {Π6 “6 ν)}8, Βυ ἢ 88 γγα δ 
ΒΟΒΔΙΌΘΙΥ ᾿ΠΔΔρΡΊηΘ ἴῃ 8 ὨΙΡΠΟΡ ἄσρτθο; μὰ 866 ψῃδὺ τποῃ- 
ΒΤΟΙΒ. ΘΟΙΩ ΙΔ ΙΟΏΒ ΤΩΔΥ͂, ὉΠ6ΘΡ {Π6 ὑπουρ 1688 ρθη οὗ 
ΒοΟΙῈ6 ατροῖ νΥ 8, ΓΟΒῸ}] ἔτότῃ ἐπ6 τηϊχίαϊα οὗ Εργρίϊδη 
8δηα ΗθΌΓΟΥ ΒΟΌΓΟΘΒ.᾽ 

ΙΝν.-- Αβτάρανῦβ (δυίμοῦ οὗ ἃ ἰϑίοτυ οὗ {π6 9678, Περὶ 
᾿ΙὮουδαίων) ὙὙΓ1ΓΘΒ Οα {6 ὑγδηϑιῦ Οὐ ἐμ Βα 3388 :--“ ΤῊΒ 
ΜορΡ 68 τοϊαΐθ, ἐῃδὺ Μοβθϑ, Ὀβίῃηρ' Μ}6}} δοαυαϊηὐοα τ] ἢ 
186 ΘΟΥΠΙΤΥ, τγαίομοα {86 ἰηῆτιχ οὗ (δ (146, δΔηα τχαδάβ {Π6 
τη] ὐμθ ρᾶ88 ᾿ῃτουρἢ {π6 ΑΥῪ Ρεα οὗὨ {Π6 βεὰ. Βαῦΐ {Π6 
Ἡ ΙοΡοΙ] 88 Τοἰαΐα, ὑμαῦ ὑπ6 Κίηρ, αὖ (6 ποδὰ οὗ ἃ στοαί 
ΔΥΙΓΑΥ͂, 8ηα ϑοσοιηρδηϊθα ὈΥ͂ {Π6 βδογθα δηΐϊπλδ]8, ρυγβαρα 
οἴου (ῃ6 οννβ, ῆο δα οδΥτθα ΟἿ σὺ θη ἢ6 ΘΔ] ἢ 
οὗ [86 Εργρίϊδηβ; δῃᾶὰ Μοβββ, ανίηρ Ὀθθη αϊγθοίοα ὮὉΥ ἃ 
Ὀινίπο νἱ᾽ϑίοη ἰο βΌγ Κα {ῃ6 868 Ὑἱ ἢ ἢὨ18 βἰδῖ, ἰουομοα {86 
ταί 1} ἴζ, πα 80 {π6 Βαϊα ἀϊν!ά6α 1056] Δηα {86 Ποβίβ 
8864 οὐ (ῃ6 συ] 45 οἡ ἃ αὐν ραΐῃ. Βυΐ ψΏΘη {86 

ὀπμαντὰν ὑτϊθα ἐῃ6 88πι|6, δηα ραγβαβα {Π6πὶ ἴῃ (6 Ὀ6α οὗ 
{6 868, ἰἴἴ 18 8814 ὑπμαὺ τα Ἠδβϑῃθα ἀραϊηϑὺ {μοῖὴ ἴῃ ἔγοηΐ, 
Δηἃ {ῃ6 868, τούασηϊηρ' ἰο 108 ο]α ρΡΐαοο, ουο Πα] πιθα {ποτὰ 
ἴῃ [16 ραββᾶρθβ. Τδὰβ ὑπθ Εἰσγρύϊδηβ ρϑυϑῃθα Ὀοΐῃ ὈΥ 
ἢγβ δηὰ ΌΥ {μα τϑῆυχ οὗἉ ὑπ 146." 

γ.---ΞΤΈΆΒῸ (Ὀούνοθη δρουΐ 66 Β.Ο. δπα 258 Α.6.) ρἶνϑϑ 
{π6 ΤΟ] οσίηρ δοοουηῦ :ὅ---ἰς ΤῊΘ τηοϑὺ σϑῆθγΆ ]ν τϑοοϊνοα 
ορίἰπΐοη 18, ὑμαὺ {ῃ6 ΙΒγ86] 1688 ΔΓ ἀθβοθηαδηίβ οὗ ἰῃ6 Εργρ- 
(14η8: ἃ οογίδϊῃ Μοβθβ, ἃ ῥγιϑθϑύ, αἰββα θα τι {Π6 8ἰαία 
οὔ ἐπϊηρβ ἴῃ ᾿ργρῦ, οιαϊσταῖεα, δοσοιηρδῃϊθα ὈΥ̓͂ ΤΠΔΠΥ͂ ὙΠῸ 
πουϑῃϊρραα {μα 1) ειὐγ." ΤΗδὺ [86 ΗΘΌΓΘνγΒ 8.6 τοργεβθηϊοα 
45 ἀεοβοθπάδηΐβ οὗ 186 Ἐργρίίδηβ, Τ]ΔΥ ΟΥΡΊΠαΐθ ἴῃ {86 

1 Ζοηρετῖο, θηδδῃ, Ρ.416; οοιιρᾶτα ὅ. α. ΜΌ]6γν, διαά, ἃ. Κυὶ!., 1848, 
.916---921. 
τ Εἰρεῦ., Ῥταορ. Ενδῃρ., ἰχ. 27; οοιαρατα Οἴσπι. Αἴοα., δίχοτα. 1. Ρ.149; 
Ἡδεπρϑίεηδετο, ἴοσ. οἷ. Ὁ. 215 866 ποίθβ οῃ χὶν. 21, 22. 

8 χυὶ. 760---762. 



ΧΧΙΧ ἹΝΤΕΟΘΥΟΤΊΟΝ. 

οἱρουτηδίϑηοσ, ὑμαὺ 016 ἤδη ]ν οὗὨ Φοβερῖι, ΠΟ τρδττ θα {δε 
ἀδυρηίον οὗ δῃ Εργρίϊδῃ ργίεδὶ (θη. χ]ϊ. 45), σου] ἴῃ 
ΒΟΙῺΘ Τοβρθοΐβ θ6 οοηβιογθα 8ἃ8 Ερυρίϊδη. Ασοογαϊηρσ ἴο 
δύγαρο, ἰῃ6 Ηορτονβ Ἰοἴν Εργρὺ σις {Π6 1} ἔγθθ "7111, τυ ἢ}]5ὲ 
186 οὐμϑὺ ργοίδπα Ὠἰβίουιδηβ ἀθβοσῖθα ἴῃ6 Εἰχοάαβ βῬΈΠΘΓΑΙΥ 
88 8) ΘΧΡ Ϊ810η. 

γΙ.----ορτορομῦβ (οὗ διοῖγ, ἰὼ {86 ἰταθ οὗ δθβαῦ δῃηὰ 
Ααριυδίι8) τοϊδίεβ,ἱ {πᾶῦ᾿ ““ Απύϊοομα8Β ΕΡΙΡμαπαδ, δῇθεγ 
Πανιηρ ἔβκϑῃ “6 Γυ 8816 πὶ, γ88 τηοϑῦ ὈΓΡΘΗΟΥ δηἰγεϑίθα, ὈΥῪ 
ἸΏΒΗΥ οΟὗἨ [18 ἔγιομα8, ὕο ἀαβίσου ὑμαῦ ἴονχῃ, δπὰ ἰο ἀθυϑ88- 
ἰαἰ6 6 “1016 σουμῦγγ. ΕῸΡ {π6 «6078, ὑΒ6Ὺ 8614, νγ τα 
8 ῬΡΘΟΡΙΘ ψὨ]οἢ 8] οὴΘ οἵ 411 οἴμοὺ πδίϊοηβ, τορυαϊαῦθϑ ΘΘΣΥ 
818 ὴ66 ΟΥ ἔγιΘ μἀϑ 1:0 σι οΟὐὨΘΓΒ; ὑπο} ἰογοίδι πο β δά 
Ὀδοη ΘΧΡΟΙ]οα ἔγοιη ὑργρὺ 88 ᾿ρΡΙΟυΒ τη, δηα 88 ΟΓΘ8- 
ἴμΓ68 Ὠδίο}] ἴο ὑπ6 ρΌΑΒ, Θβρθοῖδ!]ν οἡ δοοοιηὺ οὗ ὉΠΟΙΓΡ 
Ιθρυοϑυ, δῃᾷ δά τῃ θη βϑίι]6α ἴῃ {ἢ νἱοϊ ιν οὗἉ «ΡΌΒΆ] τα." 
Βαΐ ἰῃ δηῃοῦμον ρϑββϑᾶρὸ (Χ]. 1.) ὃ6 συυιΐθϑ, ὑμαὺ “ἃ ραεϑέ!- 
Ἰθῆσα οὔδθ ὈΤΌΚα ουαΐ ἴῃ Εργρί, ἴπ σοηϑοαΌθηο6 οὗ (ἢ6 ΤΩΔΗΥ͂ 
ΟΡ ΙρΏΘΙΒ ΜΠῸ τοίαβοα (0 τόσ τα (η6 παΐϊνο σοαβ; 656 
ΒΙΓΒΔΏΡΘΙΒ ὝΟΙΡῈ ὑΠΟΥΘΙΌΓΘ ΘΧΡΟ]]6α ; [ἢ τχοῦο ἀἰβύηρσυ δηθὰ 
8Πα ΥἹΡΌΓΟΙΒ οὗἨ ἰῆθπι οιηϊρταίθα, ὑπ 6 {Π6 ΙοΔο βῃΡ οὗ 
απδὰβ δηα Οδάπημϑ, ἰο τοϑθοθ, ΜὨ1]8ὺ ὕΠ6 ταβῦ τη  Β6α, 
ὉΠάοΡ Μοβοβ, ἴο π|άθὰ, 1 οἢ γα 8 αὖ ὑπαῦ {Ππ|6 αυϊΐα ἀοϑο]δΐο, 
Ὀυύ ψοτα Μοβοβ Ὀυ]ὺ 9 ογ Βδ]θση δηα {Π6 ἰθῖηρ]6, πα ογ- 
ΡαηΙΖοα {6 βίαίθ ὈΥ ρϑου δῦ Ιανγ8. Τὴ6 ΟΠΓΤΟΠΟΙΟΡΎ 18 
ογα βίδίθα τὰ οογγθοίηθββ, Ὀαΐ, 1ῃ 411 οὔμοῦ τοβρθοίϑ, 
[8686 πὸ δοσουηΐβ οἵ ΠΙΟαΟΓᾺΒ ΒΏΔΓῈ {86 Τηϊβίθ κα Β οὗ Ὀοὶὰ 
Μαποίηο δῃὰ ΟἸμδογθιῆοη: 8η64 {6 ᾿ηνιαϊουβηθδ8 1 
σ]οἢ ὕΠ6 ΒΓΔ6] 1068 ΓΘ ΤΟ ΟΠ6 6 τηυδὺ 6 αὐτὶ αΐεα ἴο 
86 βριγῖῦ οὗ Ἰη οί ουδῆοθθ ῬΘΟΌ 18} ἴο ὑμαῦ {1πλ6, δπα ἰο {δ 
Ποβῦι]α αἰβροβιοη οὗ Απὐϊοοῆυϑ ΕΡῚΡἤδη 68, ἢο νἹϑα 18 
ῬΒΑΡΔΟΙ 1Π ΟΥ̓ΘΙΟΥ̓ ἀραϊηβὺ {μ6 “9678 δῃα Βυγραβδβοα ἢΪπ). 

Υ11..--ΑΡιον (δροαΐ 40 Α.0.,) γᾷο [Ὸ]]οντβ Γ Ὑϑιιηδομ 8) 
5805 :ἢ---ἰἰ Τῆδί! Μοβθβ, οἵ ΗΠ 6]10ρο}18, 16 Ἰαρτουβ, ἰδπὴθ δηά 
ὈΠη4 96 »γ78 ουὖ οὗ Εργρί, ἴῃ ῃ6 ἢγβῦ γϑὰῦ οὗ {π6 βενϑῃΐῃ 
ΟἸγιρίδά, 'ἰπ ΒΟ ἢθ αββοσίβ, ὑπὸ Ῥμοθηϊοίδηβ Ὀυ]]ῦ 
Οδυίμαρθ, πα δυεῖνϑα, δέου ἃ ἸΟΓΏΘΥ οὗ Β81ΧΣ ἀΔΥ8, 86 [ο]Υ 
ἴῃ 0668." «Φοβορῆβ, ὙΠῸ ΒΟΨΟΓΟΙΥ ΟΥΙ(1ο]868 δηα 1]α]- 
ου}168 {818 ἔδυ ]ουΒ βίδίοιηθηὺ οὗ ΑΡρίοη, ΤΟ ΑΓ Κ8, ΘΟΠΟΒΙΏ- 
Ἰηρ' {πΠ6 ΟὨΤΟΠοΙΪορΎ, ὑμαὺ Ηΐγατα, 6 σΟΠ ΘΙΏΡΟΓΆΓΥ οὗ 
ΘΟΪΟΤΏΟΙ, ᾿νθα ἄρον 150 γϑαῦβ 68 }]16 ἔμ8ῃ Π6 Ὀυ]]αϊπρ 
οὗ αγίδαραο. 

1 χχχὶν. ], 3. “οβορῆ., (οπίτα Αρίοηῃ. 1. 2. 

β 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΧ 

ΥΠ|.-- - 6 ταοϑῦ υϑηλαγ ΚΑ ]6 18 ὑπ6 δοοουηῦ ρίσθῃ ὈῪ 
ΤΑσιτῦϑ, ρου ρ8 {86 τηοϑὺ θη ηθηὺ ᾿ἰβίοτδῃ οὐὗὨ δηθαυϊγ, 
ὙΏΟΒ6 8ϑρδΟΙΥ, ᾿ΠΑΡΑΓ Δ] 1, απ σ6]πὶ οϑυϊμηδίϊοη οὗ ὑῃ6 
ΟἸΓΟυΙηΒίβη68 8Πα ανθηΐβ, σΘΠΘΓΆΙΠ]Υ Θη 1016 ἴτη ἰο Ὀ6 δοη- 
ΒΙἀΘγα 88 ἃ τηοϑύ οοϊηροίθηῦ δυςπογιύν, θὰ νο δάνδησοβ, 
ἢ τοραγα ἴο ἴῃ6 [Βγϑο] 1068, ΠΟΑΡῚΥ ὑπ6 βδιὴβ οοηΐιδβοά 
ἔδ Ὁ]68 συ ]οἢ Πγϑηδοῆβ ΟΠΓΒ, δἰ ὑπουρἢ 10 τηυϑὺ ἤδαγθ 
ὈΘΘἢ ὙΘΙῪ ΘΑΒΥ ἴῸΓ Ὦϊπη, ΘΟΠΒΙἀοσῖηρ ὑΠ6 {1πὴ6 ἴῃ τ ΙΟΒ 6 
Ιϊνοὰ (60---117 Α.6.) ἰο οὈύαϊη ἐπ6 τηοϑὺ δυϊῃθηίς 1Π07- 
τηϑίϊοη ΘΟΠοοΤἶηρ ὑπδῦ ΤΟΙΏΔΓΚΔΌΪΟ πδίϊοη. δ ἢγϑί βηυ- 
τηθγαΐοβ (Η]βϑί. ν. 2) ὑπ6 αἰ δγοηῦ δηοιθηῦ ΟΡ ΠΙΟἢ 8. οοη- 
σοΡηΐηρ ἐδ οΥὐἱρίη Οὗ 126 9678, το δῦὰ ἀθβουὶ ροα οἰ 6 
8ἃ5 Οτείαπδ, (168 η8, ἔγοπι ταουπῦ 148). ΟΥ 88 ἀἰσυρίϊαΉ8, 
(ῆο πα ἱπητηϊσταίθα ἴῃ (δ6 {Ἰπ|6 οὗἩ [81]8, δῃᾷ δϑοδρϑὰ 
ὉΠῸΟΡ [Π6 ἸοϑάουΒῃ 10 οὗ Η]ΘΡοβοϊγιηιβ δηα “468), ΟΥ 88 
Τϑμορίαη8 (το ΘΕ ὑποῖν Ἰαπα ἴῃ {Π6 τοῖρη οὗ Οδρμθυβ), 
ΟΥ 88 4496.» αη8 (ἃ ΑΘ οτΐπρ γα, ἩΠΙΟ. ΟΠο6 ἴοοκ ροΒβ- 
βοβϑϑίοῃ οἵα ραγὺ οὗ Ευρί, Ὀυπὺ ϑοοῃ ἔουπα υπαϊϑρυΐδα ΔΡοά 65 
ἴῃ ῬΑ] βί 6), ΟΥ 48 86 δοίψηιεέ, τηθηθϊοηθα ἰη ἨοιηθΡ, τ ΠῸ 
οΆ116ἃ {μ6 οὐὖγ ἡγοῦ ὑπον Ὀυ11 Η]ΘΓΙΟΒΟΪγ τη, ἔγοση {Π6}Ὁ 
ΟΥ̓́Τ. ὨΒΙΏΘ. ΝΑ ἢ6 οὔ πιι68, δρουύ ὑΠ6 Εχοάυβ (ν. 8): 
ἐς ΨΕΡΥ͂ ΤΏΔΗΥ͂ Πἰδίου 88 δρτθθ, ὑμαὺ 84 πϊάθουιβ ρθβί ]θηοθ 
Βανῖηρ' ὈΓΌΚΘΩ ουὐὐ 'ῃ Εργρί, Κρ Βοσοθουῖβ, θαρϑ᾽ ἴο οὔ- 
ἰδῖη ἃ Τοιηθαν, ΘΟὨΒ.]6α ἴ86 οΥδοΐΪα οὗ Ηδιημηοη, ψ Ομ 
οοτητηδη 64 Ὠϊπὰ ἴο ΡυΤΉΥ ἰδ Ἰαπα ὈΥ͂ ἜΧΡΟ]]ηρ' ᾿ἱπίο οὐ ΠΟΥ 
σου ὐ 168 ὑπαῦ Ρ6ΟΡ]6 ([86 ΙΒγδθ] 1068) ψὨ]οἢ γα8 Ὠαίοία] ἰο 
[Π6 ροά8β. ὙΠΟΥ Μ6ΓΘ, ὑμογθίοσθ, σαί βουθα ἔγοτῃ 4}1 ραγίϑ, 
δα Ὀοΐηρ ἀὐίνθῃ ἰηίο ἃ ἀγθασῪ ἀββοσί, ἀπὰ Ὀσθακίηρσ οὐὐ 
Ἰηίο ἀοβραῖν δῃᾶ Ἰδτηθηΐαϊοηβϑ, Μοβϑβ δίοῃηθ, οὔ 411 {16 
6Χ1168, Θχῃοτίθα {Πθπὶ ποὺ ἴο δχρϑοῖ ΒΥ δββιβίδῃςθ, οἰ 6 Γ 
ἔτοπι ὕΠ6 ρΡΌαΒ ΟΥ ἔΌΤΩ ΤηΘη, 88 ὑΠ6 Ὺ δὰ ὈδΘη ἀοβογίθα Ὀν 
Ῥούῃ, Ὀαΐ ΟὨΪΥ ἰο ἰγυϑὺ {ποηλβοῖναβ ἴο ἢΐπλ 88 8 οδἰββίϊαὶ 
Ἰεβοῦ ΟΥ̓ ΏΟΒΟ δἱα {ΠΟΥ Πδὰ δγοδαῦ οοησαθγοα ἐμοὶ 
Ῥτοβοηῦ τη ΐβθ 1168. ΤΉΏΘΥ δββθηΐθα, δπα οοχητηθηςαά, ἴῃ Ρ6Γ- 
ἔδοῦ Ἰρποόσδησθ, {ποῖ} ΡΙΔΏ]688 τηϑγοῃ." Το Δ Υ οὗἉ {18 
ΠΑττϑῦοη οὗ Τοϊΐα8 τι ἢ 6 δοοουπὺ οὗ [γϑιηβοῆ 8 ψ1]}} 
6 ΘΕΒΙΥ ΡογοοῖνΘα, δηα 88 ἰο [18 Θοη]θοῦ 6 ΘΟΠΘΘΓΏΪ ΠΡ 
ὑμ6 ἀοβοθηὺ οὗ {π6 βγδθὶ 168 ἔγομι Οτοίθ, Ἐργρί, ΕΠορῖα, 
ΟΥ̓ Αβϑβυσΐα, {Π18 Θοη ΥδαϊοὕΟΥΥ ΠΟΘ ΑΙ ΠΟῪ δίοηα 18 Βυῇῆ- 
αἰοηὐ ἴο τη8Κο 1 ὙΕΑΥ αυσβί! 8016, ΔΙ Βουρἢ {δ Τοαγί 8ο- 
οουηῦ ΤΟΡΓΟΒοη ηρ ἴῃ6 ΗΘΌΓΘΥΒ ΒΟ ΒΒΊΨΘΙΥ 88 ΠΗ 
ΘΙ σΥϑηΐϑ, ΒΟ) ΟΥΤΠΘΙΒ ἴῃ Εργρύ, πα ΘΟΠΑΌΘΓΟΙΒ οὗ [4168- 



ΧΧΧῚ ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

{ἰπ6, ΘρΤ6 68 Θββθη  Πγ ἢ (86 ΒΙΌ]1081 παγταίίοη Βαὶ 
[686 ποΐ 68 86 ἴο 8 8} ἰπ ογοβίηρ' Δα ὙὙΔΓΠΙΠρ' Ἰηϑέβηοο 
ὙΠῸ δύ ΟΔΓΘΙᾺ] οοηϑιἀογαίϊοη ὑῃ6 Το ΚΒ οὗ δηοσεηΐ 
ὙΓΙΌΘΥΒ ΘΟΠΟΘΓηἷηρ [86 ΟΥΙΡῚΏ δηα ἰβίογυ οὗ ἴογεῖρεχ Πᾶ- 
ΤἸΟῺ8 86 ἴο Ὀ6 Γε8Δα δῃὰ ι86α. 

ΙΧ. συβϑτινυβ (ἴῃ 6 Ὀορὶππὶηρ οὗ 86 ΔΙ οοπξιιΓΥ, 
Α.6., οβα ψΟκΚ 185 δὴ Δρυϊαρτηθηῦ οὗ ὑπὸ {π’γου 88] 
Ηϊβίουυ οὗ Ττοριϑ Ῥοιηροαι8, σγιο ΠουγΒηθα ἴῃ 86 ἘἸπλΘ 
οὗ Αὐυρᾳϑύμι8) τοϊαΐοβ:2 “ὙΠῸ δθνγβ ἀγα ἀδβοθηαθα ἔγοτα 
Παηιαϑουβ, Κιηρ οὗ 'γγῖδ, δι οηρ ὙὮΟΒ6 ΒιισοοΒ80 8 ὙνΟΙῸ 
ΑΡυϑῃδα δηα ἰβγάΠ6] [18γ861]}]. Τὴ αὐ δὰ ἴθῃ 50,8, 
ΔΙΏΟΘΩρ ΏοΙα ἢ6 αἰϑιγ)αΐοθα ἰἢ6 ΘΙΆΡΙΓΘ, το ἢ ογάθτοὰ 
ἰο Ὀ6 Βοπορίου ἢ οδ]]θὰ 668, τοπὶ 9πᾶ8, γὰο δα αἱοα 
᾿ητη θα ϊαίον δῇον ἐμ αἰνίβίοηῃ. Η8 γοιπρθϑῦ 500 Ὑγ88 
Φοβαρῇ, σβοὰ {π6 ὈγούΠοΡβ, Δρρυθθηαϊηρ ΠΒ ΒΙΡΟΣΊΟΣ 
βαοπῖι8, 8018 ἰηΐο Εργρὺ, τοῦ μ6 βοοη ὈΥ͂ ἢ]8 ᾿ϊβάοιη, απ 
ΘΒΡΘΟΙΆΠῪ ἢ18 81(1}} 1ῃ ἸητοΡΡ ΓΘ ηρ᾽ ἀγθαῖη8, ΤΟβ6 ὨΙΡῈ ἴῃ 186 
ΚιηρΒ ἔδνοῦῦ, 8πα ὉΥ͂ Π18 δρυϊου γ8} δυτδηροιηθηὺ βανοα 
{π6 ἰαπά ἀυτίηρ ἃ ρῥτοίγδοίθα ρϑυϊοα οἵἉ βίο} γ. Η]8 βοὴ ννα5 
Μόοβοβ, γὴο 8 ποὺ ΟὨ]Υ αἰἸβυϊπρυ ϑηοα ὈΥ ογυάϊίοη, 
Ὀυὺ α͵8ο ὉΥ͂ βίσικίηρ Ὀοδαΐν.ὃ Βαυΐ σποη ἴη6 Εσγρίιϊδη 5 
ΒΡ α ἔγοσα ἸΘΡΓΌΘΥ δηα ἰαὐΐα 8, ὑθ 6 Ὺ Ἔχ ρο]]οα Ὠϊτὰ τ ἢ 
{π6 ἰηΐοοίθα ῬΟΥΒΟῚΒ ἔγοσα {86 ἰογτϊ οΥ]68 οἱ Εργρύ, 1οεβὲ {Π6 
αἴβθαβα Βῃοι]α βργϑδα 5301}} Τα μου. Πα ἰοοῖκ τύ νοὶ {Π 6 
ΒΒΟΙΘΑ ἱτΡ] τη η 8 οὗἩ {Π6 ΕἸρΥΡ(ΙΔη5 τ] ἢ Ἀΐτὴ :, (Π6 Ἰαύζο , ἴο 
ῬΘΘΟΨΘΙ ὕδοιῃ, ρυτβαρα {ἢ6 96 ν͵8 γι 8 ΔΥμγ, θαῦ ΤΟΥ 
ΘΟΙΏΡΟΙ]6α ὈΥ ἃ ἰειηροδβ ἴο τοΐασῃ. [ΤΏθὴ ΦΌ]Π]ο8 186 
ΒίΓΔηρΡ6 ΧΡ] δηδύϊοη οὗ [86 ΘαὈα ἢ 88 ἃ ζλβί- ἀν, 866 πούββ 
Οἢ ΧΧ. 8--]1], Ρ. 862, απὰ οὗ [16 ἰατγβ ᾿ηἰογαϊοίϊηρ οοτη- 
Τα ]οαύοη ὙΠ ΠροαίμθηΒ; δηὰ ἢθ οοποὶ 68]: ΑἸοΡ 
Μόοβοβϑ, 8 βοὴ Ατιδϑ [Δδοη], γο μδὰ Ῥθϑθὴ ρτὶθδὺ ἴῃ 
Ἐργρύϊδῃ θη. ρ0]68, ϑυοοροαθα 848 Κίπρ; δηὰ βδίῃοα ἔβθη ἰὖ 
ὈφοδΙη6 Ουϑίομη ΔΓ Δι οηρ' (Π6 9678, ὑμαῦ {Π61} ΚΙηρΒ ροῦ- 
ξογτηϑὰ αὖ [86 Β41Ὼ6 {1πὴ6 Βαοογαοίδὶ ΠΟΙ] ΟῊ 8." ΥὟ 6 Τϑιηϑκ: 
1. Τῇο οτἱρίη οἵ {86 ἰβγρδϑ ἴθ ἔγοιῃη γυῖα οοϊποὶ 468 ὙΠ Β 
Οἤδ δοοοιηὺ οὗ Ταδοϊζαβ, ΒΙποα ἐ Β.] η8 4180 δα ἀβ: “ὑἀηάᾶθ 
(6 ὅγτῖβ) οἱ Αββυτῇβ ΤΟρΊΡ8. σΘΠ8, 6Χ Τορίηθ σα γϑτηὶ, 
ἔα. 2. Τμαῦ ΑὈγαμδη δηαὰ ϑγ8θὶ] ὍΌΥα τοροχίθα ἃ8 

1. 8566, δροιΐ (π686 βἰαἰοιλθηίδ οὐ[ὨἩ Τδοιΐαβ, [6 οὐἱ Ποἰβιβ οὐ “. α. ΜΏ]]οΣ, 
Ρ.898 δέ 864.; ΘΟΠΊΡΑΓΟ α͵δὸ (86 ἢγχβὺ Ῥοοῖὶς οὗ Φοβθρῃυδ' οσκ δραϊηδὶ 
ΑΡίοῃ. 3 ΧΧΧΥ͂Ϊ. 2. 

δ᾽ 8566 1). 2; σοῃρΡ. ὕοϑερῆ., Απῇᾳ. Π. ἰχ. 6; Αοἰβ νἱ, 90. 
4 8366 ποῖ οη 111. 2], 22. ὅ χιν, 21. 
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Κιηρβ οὗ ϑυγίδ, τῶδ ἤᾶνθ Ὀθθη Οσοδϑίομθα ΌὈΥ {Π6 ἴδτηθ οὗ 
{861} ργοαὺ πϑϑ] ἢ (Ὰδη. ΧΙϊ. ὃ; ΧΙ. 2, δ; χὶν., οἷο. ; οοχὴ- 
Ῥᾶϊ͵α χῖν. 18, δῃὰ χν. 2). 8. Τα θη {τ1068 δηα [Π6 ὨδΙη6 
“7ιμάθα ἅτ οοηδιβοα ΠοίζΟη5 ἔγοτα (6 ᾿ἰαΐδυ {1πὴ68 οὗ {ῃ6 
αἰϊνιαοα ορῖτο. 4. Φοβορῇᾷ δηὰ Μίοβοβ 86, 85 ἴῃ 6 
ϑοσρουσηῦ οἵ ΟἸδοσοσλομ (866 “ Ὀχουρῃῦ ᾿πίο 8. οἷοβθ 
σὨτομοϊορίοαὶ οοηπδοϊοηῃ. ὅ. Τὴ βίδϊοωθηΐ, ὑμαί {ἢ6 
Κιηρβ οὔ ἴβῦϑθὶ ρουϊογπηθα αὖ ἰδ ϑδῖὴηθ {1π|0 ροῃί 168] 
ΓῸὈΠΟΌΟΩΒ 18 ποὺ σογγθοῦ, δηα τὴδὺῪ δα [ῃ6 τϑβυ]ὺ οὗ ἃ 
τηἸϊβοοηοορίίϊοῃ οὐ {86 ἑξοοογαίϊοαΐ τηϑυϊδϊλοπβ οὐ [βγβρ6].} 
6. Τῇ δυῦθοῦ τοροῦβ ποίῃῖηρ' ἀροαὺ (δα ἔαία οὗ {Π6 οὐδεν 
ΠΪΠΘ Β008 οὗ [5γ86] δῃά {Π61}} ἀσβοθησδηΐθ, δηα δρουΐ ὑπο] 
σοηπθούϊοη τὶ (86 τού Ὡρ' ΡΓΟΡΘΩΥ οὗ «086ΡΏ.---- ΤῊΘ 
Οὐ ΒΘ" ᾿ῃδΟσΌΓΔΟΙοΒ ἴῃ « ϑἰλη8᾽ δοοοιηῦ 8.6 ἴοο ΟὈνΟυΒ ἴο 
ΤΘΟΌΪΓΘ ΘΟ τ θη. 

γε δρϑίαϊῃ ἔγοτῃ ρίνίηρ δῃ οχ γδοῦ τοτα {Π6 Η]βίονυ οὗ 
86 6 γ7ἷδδ. αὐῤειραίοα ἰο διδολτάθις οὗ Ανάθγβ, ῆο γγ)χ8ἃ8 8 
δὐαν τ ὐόον οὗ ΑἸοχδμάον ὑμ6 ατοαΐ (9 οβθρὶ.ο. Αρ.1. 22), 
Βίποθ δσύϑθὴ Οτίρθῃ αροϊαγθα ὑμαὺ τοῦ Κ Ββρυτίουβ (Ὁ. Ο(ε]8. 
1. 15). 
Ν᾽ [Π686 δοσοιηΐθ ΘΟΙΩΙΠΟΩ͂, ΠΟΎΤΟΥΘΙ ΒΟΔΏΓΥ δηα ὁ0ῃ- 

ὑγδαϊοίουΎ ὑπ 6 0 ἀγα, πᾶν γοῦ ὑπαὺ 1πο}] οι 140 ]6 Ἰτηροτίδῃοθο, 
{μδὺ ὑΠ6ν Θομῆττα δηα Γαδ Ὀογοπά {6 Βηϑαου οὗ 8 ἀουδύ, 
1μ6 στοαῦ δηα τηοιηθηΐοιϑ δνθηΐβ ὙΠΟ ἔογπι {π6 οὨϊοῦ 
ἰηἰογοϑὺ οὗ οὔν ὈΟΟΚ, δηά ὑπδὺ ἴΠογ, οἡ ὕ16 οἴ Βοῦ ᾿δπηά, 1.8 
Ὁ ὑποὶῦ ΘΟΠ ΒΟ ἄΠ688, βιοῦν 6 ἰποϊ ἀν ἀπ δα ΘΠ οἱ ἵν 
οἵ [86 ΒΙΡ]168] τοϊδίζοη ἴῃ ἃ οἰθατῈ ̓  Δηα ΤΔΟΓ8 δαἀνδηΐαροοιβ 
Ἰρΐ. 

1 β66 δοίθ οἡ χὶχ. 6; οι ραῖθ, ΒΟΎΘΥΟΙ, αἰ80 ποίθ οἡ ἷ,, 10. 



ΠῚ ΩΝ 

ΧΟΡ Όῦ». 

ὩΣ ΘΦΠΝ Κϑι ὈΥΡ Ῥ)9Ὁ τὰς ἘΡΕῚ 
ΑΝ 1 ΒΟΒΕ Ὑοῦ ΟΝ ΣΔΟΙΚ5'᾽ ΜΙΝΟΒ, ΑΝῸ ΒΒΟΌΘΗῚ Τοῦ ΤῸ ΜΥΒΕῚ,»."" --ΧΙΣ. 4. 



πὶ Ν 

ἸΠΒ ΘῈΣ ἘΡῸΣ ΤῊΣ ΠΡΊν ὈΈΠΣΙ ὈΚΡΊΡΛ Ὧ5 δον Πρ Ὁ 
ἴ3} Ὄσϑ᾽ 8. 1 ΤΉΝ ἋΣ ΠΡΌΦ ΝΕ 4. ὁ ἸΝ8 

Ἀρυ ΣΤ ἘΦ ΘΕ Θ ὍΝ δ᾽ τ Ὑθλὴ 3 ὍΒΘΣΝ [1 4. τἸ ῊὉ 
Ὧϑ) Ὑδν 9) πῆ ΠΡῚ 6. 1 ὈΡ,γϑ5 ΠΤ Ἐρὴὴ ΘῈ) πραν 

ΟΠΑΡΤΈΒ Ι,. 

ΒυμΜΜ ἘΥ.-ἼΠὸ ΒΟΥΘΏΓ ἰηάἱνι π8185, τΠὸ δα ἰτητηϊσταιοα ἰηΐο ΕρΥρὶ ἰπ ἴπ6 πιο οὗὅ 
Φδοοῦ, ἱποτοδβοά, ἰῇ ἐμὸ Θοῦ86 οὗ ΒΟΠ16 Οϑῃϊατί68, 0 Βοἢ 8. ΠΌΤΩΘΓΟΙΏΒ ΡΘΟΡΪΟ, [δ δὲ 
ἃ ᾿ἰαίοσ ῬΏΔΓΘΟΝ ἴγομλ δηοίθοῦ ἀγμΘδΙΥ, ἱχπογαηὶ οὐ πητοϊηάίυϊ οὗ {6 ἱτηροτίδης 
ΒΟΙΥΪΟΟ8 ΦΌΘΟΡΙ δὰ τοηδοοὰ ἰοὸ ἴΠ6 ἘΥΡΏΔΗ ΤΩΟΠΔΓΟΙΥ, δηὰ ἴδαγίι ᾿ἰοδὲὶ [Π6 
Ἡρῦτονγθ )οἷῃ 18 ΡΟ] 0 8]- ΣΟ 8] ΘΠ τηῖο8, δηὰ ἰθανο ἴη6 ἰδηᾶ, ἴ0 διἷ8 στεαὶ 
ἀϊβαάνδηϊαχο, ἀουϊβοα γδζίοιιβ ἀοδροῖϊς Ῥ]δὴβ ἔον "πο ὶς αἰγιϊηπίίοη: τοὶ ἢ6 ἰΓθὰ ἴὸ 
ΟΧ διϑὲ ὑπο ῖγ ΘΏΟΥΖΙ6Β ὈΥ ΒΟΥΟΙῸ δηἃ ΘΧοΟΟδϑίτθ Ἰδῦουγ; θη δα οτἀογοὰ {πο τϊὰ- 
νἱνοϑ ἴο [Ὁ1}} 81} σδ]ὸ ἸΙάγοη; δηὰ, ᾿δδι!γ, 6 σμδυροὰ 411 ἢ 18 βιιυ)θοῖΒ ἴο δίς ἢ 
[δὲ ΟΥΘΙῪ ΠΟΥ-ὈΟΓΩ ὈΟΥ͂ Ὀ6 ΣΏΣΟΎΤΙ ἱπίο πο ΝῚ]6. 

Ἃ. ὙΠ ουϑηΐθ γοϊδιϑα ἴῃ ἐμο γβί ΟΠ δΡίοσ, 
ἔγοτῃ ἴμο ἀοαῖ οὗἨ Φοόδορῃ (αδῃ. 1. 26) 
ἴο ἴ86 τηλττίαχο οὗ Ασόσγάσῃ δηὰ Ψ0.86- 
Ῥοὰ, σοτιρτίδο 8 ρουοὰ οὗ 264 γοδτῖδί(δοθ 

Ϊκυσοαμοίίοπ, ὶ ἃ. 11), ΥἹΖ, ἔγοτα 1910 Δ... 10 

2174 ΑΜ. (ογ 1850 Β. 6. ἰο 1586 Β. 6), 
(9ο6 7η:σοάμοίίοπ, ὃ 3. 11). Α5 ἴΠ6 δὲ5- 

ΤΟΥ οὗ ἴπ6 ἀοϑοοπάδηδ οὗ 7 860Ὁ ἱπ Εργρὶ 
18 δροιΐξ ἴ0 Ὀ6 τοϊαίοα, [10 8018 οὗ ἐδδὶ 

ΡδΙΓ ΔΓ ἢ ΔΘ δρδΐῃ Θππρογαιθα, ἃ οοτὰ- 
ΡΪσίθ 11δὲ οὗ 411 Π:0 ΤΏΘΙΩΌΘΙΒ ΟΥ̓ Π18 ΤΆΤΟΣΙΥ δἱ 
ἐμ πηθ οὗ ἐμοὶν ἱτητϊ στδίοη ἰπο Ερσγρὲ 
Βαγίηρ δἰγοδὰγ Ὀδθ σίνθῃ ἱπ ἰθμθβὶβ Χ]τ!. 
8--27. Τπμδὶ ΚΘΏΘΔΙΟΟΥ 18 ΓΌΣΙΒΟΙ τοροδῖοα 

Β6τθ, ἴῃ οσᾶδσ ἴο ἱπάϊοδίθ, ἰῃ (π9 τηοϑὲ 
διτὶ κεῖ ρ΄ ΤΩΔΏΠΟΥ ῬΟΒΒΙ 016, [86 ΘΟΙΏΙΏΘΏς6- 

τηοηΐ οὗἨ ἐἢ9 ὩΘῪ ΘΡΟΟΣ ἴῃ [6 ἰδίου οὗἁ 
186 ΡῬΓΟΖΘΩΥ οὗ ΑὈγδβδια.---(Π Ὁ) Νου 
ἐλεεε. Ἐδη Εστὰ οοῃπθοῖδ 6 σΟὨἸπηοἰοἢ 
() τι αοπαείδ 1. 28, ὮΘΓΘ [Π6 ὈΤΟΖΘΏΥ 
οὗ Φοβορὰ ἷἰ8 δ] υἀοὰ ἴο ; βδϊοσιοῃ (" ΤῈθ 
Ῥοηϊδίουςἢ Ττδηβϊδιοὰ δηὰ Εσρίαϊποά ἢ) 

πῖ (ἢ Ῥτοσαΐθοδ οοπίδἰποά ἴῃ Θ6ῃ, 1, 24, 
25, [κε ἰηάίοδίοα οογίδίη]γ 6110 Ο[066 Θ0}- 

ποοοῃ Ὀοίγοοη πο ἔτο ἢγθὲ ὈΟΟΚΒ; 88, 

ἱπ ζδοῖ, 16 τ 019 Ῥοηίδίσουος 18 ἱπιοηἀοὰ 

ΔΒ Ο16 ΘΟΌ ΙΠΟἿΒ Ὡδστδῖνο.--- Ὁ 3 Π ιοδο 
οαπιε. ΤῊΘ Ῥδυτορ]ο λαΐ 18 Ἰδγο ϑαυΐνα- 
Ἰοπὲὶ ἰο Ἰδ δ ἼΦνξ, οὐ 6 τοϊδίλνο δὰ [ἢ 9 

Ῥαδί ἴθη80; 8060 ὅ΄6586ῃ, Οσϑι. δὶ 181. 2. 6. 
ΠΌΣΟΥ ἐπ Ἐσυρέ. Αὐοπὺὶ 186 Π μᾶσγα- 
ξορίουπι Ιοοδὶο, ἀοηοίρ ἰμο ἀϊγοσξέοι ἐο 8 
ῬΪδοο, 866 θθθη. Οσϑῃ), ὶ 98. 1. 8ἃ.--- Εὐεγν 

παῊ σαπι ιοἱἦ δὲ λοιεελοίά. Τὴ [6 ποτὰ 
ἸΓΛΛΔ ἐδὸ νυῖνεβ οὗ ὅ δοοῦ᾽ Β ΒΟ}8 δπὰ στδηᾶ- 

ΒΟΏΒ 86 ποΐ οουπηΐϊοᾷ, [ῸΣ 86 Ερη Ἐσζγὰ 

ΤΟΙΊΔΙΪΚΒ: “Δ ἰπαἀἰν 4] ιοὐΐλ Ὠ18 τέο, (μας 

ΟὨΪΥ͂ '8 86 τπιδη." ὙὍΤδὸ ΕἩρ ἰδεῖ νοσϑίου, 

ΒΟΓΕΡΌΪΟΌΒΙΥ [ΑἸ Ἐ 1 το [πὸ ἰοπὶς δοοθηῖδ 
οὗ ἐδ τηδδβοσοῖϊο ἰαχὲ, ἐδ ῖκο8 [0.6 οσὰδ ἐσέίἡ 

«αοοῦ ἴο ἴμ6 δοοοῃὰ μασί οὗἁὨ [Π6 δβδοηΐθῃςοθ, 
ἘΒΟΓΟΌΥ ἱτπηραίσγίηρ (86 ΒΡ ΠΟΥ οὗὨ 6 
β6η86. ΝΟΠΟ οὗ [86 δηοίοπὶ ὙΘΥΘΙ 08 ΟΥ̓͂Σ 

8. ΒΊΤΟΙΪΑΓ Γοη ἀοτης. 

32---Φ. Ἐδδιασι, ἰῃ οτος (0 ᾿πιβ0 }γ 186 
Ῥδειῖδὶ τοροϊείου ἔτολ θη, χ]νὶ. 8---27, 
[ὴπ8 χρη [6 οοῃηθοίίου οὗὨ [8686 γ67- 

868: “ΤΏ ἀοϑορηάδηδ οὗ [6τγϑο] τ] ρ] οὰ 



ΧΟΡῸΝ. 

Ομ αΑρ.]. 1. Νον ἰἴ686 δῖε 86 Ὡδιηθβ οὗ δα οὨ ΓΘ ἢ 

οὗἩἨ Ιβγδϑὶ, ῇο οδλα ἰηΐο Ἐργρὺ σι Φδοοῦ ; ̓δυόῦῳ ταϑῃ 
οϑῖὴθ τ ἢ18 πουβολοίά. 2. Ἀουθθη, διτηθοη, [μον], δηά 
πα δῇ, 
δηα ΝαΑρβίαὶ!, δα, ἀπα Αβῇθγ. 

ὃ. Ιββδοῦδν, Ζθῦαϊαη, δηα Βθη)ϑταΐη, 4. 4, 
5, Απὰ 8Δ]] ἐπ βοι}}5 {μαΐ 

οϑίηθ ουαὐ οὗ {π6 Ἰοϊη8 οὗ ϑδοοῦ ὙγῈ 8 86 ΥΘΗΪΥ 8018 : δπα 
Φοβθρὰ νγὰβ8 'ἱπ Εργρὺ αἰγοραάψ. 6. Απάὰ ΦΔοβορῇ ἀ16α, ἀθα 

1 Σπηρὶ, Μεγ ε.---ἘΥΘΥΥ ταϑσὶ δηὰ μἷ8 Βουϑομο] ἃ οδσηθ τ ἢ “δ οΟὈ. 

Ῥτοάϊσίουεῖγ, αἰλουσὴ [ΠΟΥ Τοτὸ οἱ ἸΠΑ] 
δαὶ 70 ἱπ Ὠυθοτ." Ὑῆυ8 δἱϑὸ δβθῃ. 

Τῆι ογάοσ, ἰᾷ Ὑδοδ [6 δοη8 οὗ Φδοοῦ 

ΔΙῸ οππιηογεῖοα, 18: τες (τ ΟΕ] ἄγοη οὗ 

δῖ πίνοϑ [838 δηὰ Βϑοδοὶ, ἰβοῃ ἴποθο οὗἁ 

τοῖς τηδὶ ἀ-ϑοσυδηῖδ ΒΙΪΠδἢ δηὰ Ζίϊραι, 

διὰ 1δβὶ]γ Φοδορῇ, ὈθοδΏθο ἢθ ἀἰὰά ποῖ 6πιϊ- 

ταὶ τοροίμοσ τῖτὰ (86 ΟΥΒΟΥ τ μι θ Γ οὗἉ 

815 ἔδυ ϊγ. 
ὅ. Τλαϊ σαν ομί οΓ ἰλὲ ἰοῖπε 97 Ψαοοῦδ; ἃ 

[γϑαπθηὶ βου ρίΌΓΑΙ τοθίϑρ ΒΟΥ ΤῸ δεροίίεπ 
ὉΥ σδοοῦ, οτ, ᾿ἷδ ΟΠ] ἀγθη, ϑοθ Θοῃ. ΧΙΥΪ. 

96. ὨΥΌΣ ΠῚ ΒΘ} [Π0 δ0.80 ἐδ: δηῃὰ 
οὗὨ ἔπ686 (ΒΟΥ ΘΏΓΥ 50018), Φοθορὰ (δηὰ ἷδ 
ΒΟΏ8) ᾿ἰνϑὰ ἐβοῃ ἰῃ Εσγρί. Μοηδοίδϑομῃ 

ἰγαηδίδιοϑ ἐμογεῖοσο δρΡΕΥ, μου ἢ ἔλθου, 
εἰεδὶσ Ῥεγδοπεη πεῖ «]οεερῆ, ἀεν ἱκ ΑΓσγαΐπι 
Ἰσαγ. Αδοῦϊ [6 ΠΌΤΩΡΕΣ δΟΥΘΏΪΥ, 866 Βδ- 
Ρἢ411}5 οἰδϑοσγδαίθ ποῖθ ἰο ὅϑῃ. χὶτΐ. 26, διὰ 

ποῖθ Ὁ. οὗτδο Αρροδῃάϊχ, τ θοσο ἴδ6 ΟΡ θη 
οὗ Εὔπ στα, δὶ [Π6 βουθῃ οί ῬΘΙΒΟῺ 
(ον ἴθ ἰοχί θῃυτηογαῦο8 ΟἿ]Ὺ δἰ χίγ - "1 }6) 

8 Φαοοῦὺ ἰτηδο], Δ ΒΟου ἢ ἰδ ταῖρ ἢ, δὲ τ}6 
βγεῖ σίδηοθ, δΡῬοδγ, ἴδὲ 6 ὁδηποὶ 80- 
Ῥτορσίδιο υ 6 ἱποϊυδϑὰ διροηρ ἑλοσε ἐλαὲ 
οαπκε οἱ 07 ἐδλε ἰοῖπια 97 «][αοοὗ, ἰ6 Θοῃνπο- 
ἱῃρὶγ ἀοϊδηἀοά δραὶποὶ [π6 ἰγαά)ίοι, δὸ- 
οογάΐης ἴο ΜὨϊοδ 106 ΠΌΤΩΡΟΙ ΟΥὨ ΘΘΥΘΏΙΪΥ 
ΒΟΌΪ6 18 οοΙηρ]εἰθὰ ὉΥ Φοομοροᾶὰ ((}6 τλο- 
ἴποῦ οὗ Μοβθδ), Ὑγῆο 15 δρϑοτίϑὰ ἰὸ δῦθ 
Ὀδοι ὈΟΤΏ Ὀγδοΐβοὶν οἵ ἰδ6 ὥπηθ οὗ τμοῖς 
οπίοσίηςς Ἐμγρὲ, Ὀπὶ τῶδο, ἰΐ ἐδῖβ ορίπῖοῦ 

ἭΟΙΘ οοτοοῖ, ποῦ, οὐθη δοοογάϊης ἰὸ 

ἐδ ΠἸΟΠΑΤΥ͂ ΟὨΓΟΠΟΪΟΩΥ, μᾶγτὸ Ὀδοῃ 185 
ΥΘΔΙΒ οἷ θη δὴ σαν δἱγτιδ 0 Μῇοϑοϑ 
(860 ποὶδ ἴο 13. 1) ὙΤῈθ ϑδοριπλρὶπε ἢδ8 
ΒΘΥΘΩΥ -γο ᾿πδιοδὰ οὗ ΒΟΥΘΏΙΥ, δα ἱη ὕὑϑῃ. 
χινὶ, 37, ὙΏΟΤΟ ἰδ ΔΥΌ ΣΑΣ δὰ ὅν οὗ 
186 ἀοδοοηδδηΐ οὗ ΕΡῃταΐπι δη ἃ Μπδδθο ἢ 
θηυσογαῖθα ἴῃ 1 ΟἜ σοι. Υἱὲ. 14---19, Βο- 
εἰάοα {μἷ5, ἔὸ βοριπδρίπὶ ὀχ δὲ ἴῃ Εὲ6 
ΥΕΙΘΘ ΔΠΟΙΠΟΣ ἀονίϊδέοῃ ἔγοσα ἢ 6 τδυδὶ] 
ἰοχὶ, υἱς., 1 δεσίπς ἴΠ6 νοσϑο ὙΠῺῈ [86 ποτὰ 

Ἰωσὴφ δὲ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ ακπὰ «Ϊοδερὰ τοας 
ἐπ Εσυγρι 

Θ. Ακὰ «οιοερὴ αἰϊδά, εἰο. ΤῊΪ γοσδθ 
ΟἸΘΔΣΙΥ τοβυσηοδ ἐπο ἰὨγοδὰ οὗἨ [80 Ἰδῖτγα- 

ἴοι ἔσουι [π6 Ροϊπὲὶ ἰὸ ψῈΣΟΣ ἰξς δὰ ὈΘΘΏ 
οδετίοϑα οἡ ἴῃ 6 ῥγοσοάϊηρ νοοῖ (]. 26), 

δηὰ τοροϑδίδ, ἐποσζοίοεα, ὑτιοῦγ, [86 ουθοὶ 

ἴδοτο δίδίϑὰ : “50 ἴθ ΦΟΘΟΡῺ ἀϊοάᾶ," οἵα. 
«-᾿Ακά αἱϊ ἰλαί φεπενγαίζίοη, οοταρτίδῖτρ ἃ 
τδίδοῦ ὑτοίσγαοίδα ρογοὰ οὗ δὴ ἱπάοδηϊεα 
ΠΌΤΩΡΟΣ Οὗ ΥΟΔΙΒ; ἴοσ [,οΥἱ δυγνυϊνοὰ Φορορὰ 
ὉΥ δῦουί ὑπο η1γ-νο γοασθ, σοῦ ρασο ὅ6ῃ. 
1. 26, διὰ Εχοὰ, νἱ. 16. 

ψ. ἽΚΟ ἽΟΣ ῥτοραῦῖν τὶ ἔοσοο οὗ 
ἄοτοο, ἐ, 6. τοδὶ ἔοτο ὉΪγ, ἰπ δὴ Ἵχίσδογὰϊ- 
ὭΔΙῪ ἄοκτοο (δ Ὁ Ὀοὶπρ; οὐχί 8}}} ἃ δαὺ- 
διδιηξδνο, βίσοησίδ, ἕοσοο, Πϑαῖ. Υἱ. δ, ἴσοσα 

ἔπ τοοὶ δὲ ἰο Ὅ6 δΙΤΌΠΩ, 88 ἢ ΑΥΔΡ. “ 

ἱπείοδὰ οἵ οἷ; δὰ ον] διὰ Οἱ δἰ σπιῖ 

βισοῦσιι, κὸ ἽΜΌ. 8606 Οεδφωιίμε, Τδο- 
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ΕῚ 

ἰ πὰς γΜΕῚ ΝΟΘΠῚ ἼΝῷ 
ἼΝΣ 9. Ὁ Ἐρῖστς ΚΓ ΡΝ Ὀτηγο ον ΘΓ ὈΡ}) 8 
ΒΔυΣΙΙΒ, ἱ. Ῥᾶροὸ 835)»)., Ἐδη ΕΖτα ΟΧρ δ ἢ 8 

0 γγοῦσχ 3 ἴῃ ἽΝΟΣ δῇοσ [}0 ΔΏΔΙΟΣΥ 
οὗ πο Ἰ)}Ὸ}) (Ἰαπιῦ. χ. 18), ἀἶδτο- 
φατζάϊηρ [86 οἰγταοίορῦ οὗ Ἴ:.--- ΝΟΣ) 
ὭΣ ΥῊΝΠ ἀπά ἰδὲ ἰαπά ιτοαΘ Πἰϊεά 
εοίλ ἰδέα. [{ ἰὴ Ὑογῦβ το σόνοσι ἃ 
ἀουδϊο δοουβδβεῖνο, ὁπ6 οὗ ἴΠ6 Ῥόσζβοῦ, δηὰ 

οἿὁ οὗ [πο τπϊπρ (ον ἱπδίδηοθ ὄν, “οὐ, 
ΤΕΥ) , ΝθὉ) 816 υϑοᾶ ἴῃ [Π6 ρϑβδὶνθ ΟΣ σϑ - 
Βοοῖῖνο ἔοσττη, ἴπ6 ὅγεὶ δοουξδενο πδιΌΓΑΙΥ 
οὔδηροϑ ἰπίο ἃ Ὠοτηϊηδίνο, διέ δε δεοοπὰ 
γεπιαῖπϑ, δῃηἃ ἰμογοΐοσο τὯὁὸ δανὸ ἰῃ ΟἿΣ 
Ῥδδβαρο ΤΠ δ 077 ἑλεηι (οΟΙρΡασο 2 ἤὅδιῃ. 
Υἱ. 2; 1 Κίηρβ γτἱ. 7; χχὶϊ. 10; ΗΔ. ἰἰ. 19; 

2 ὅδιι. Υἱ. 14; χυ. 832; 1272 Ὁ δερέ. 
διεῤῥαγὼς τὸν χιτῶνα, Ἐπρὶ, Ῥέεγ6. τὶνὰ 
8 οοδὲ σϑῆξ, ὅ.660 Ζισαϊά, Ἠον. αγϑι., 
ἢ δ38). Το Βοριπαρίην ἰσγαηδίαῖοβ ἐπλή- 
θυνε δὲ ἡ γῆ αὐτούς.---}ὸ δοσπτιυ δέοι 

οὗ 0 ΚΞΥΠΟΏΥΤΙΩΣ ( 2] ἸΣ Ὁ) 118), Ρ6- 
ΟΌΪ δν ἴο οτί θη δ] ἰἱοτμβ, 18 δ ΡΪΥ Ἰηϊοηἀοὰ 

ἴο ΟΧΡΓΘ88 [6 υἱτηοδὲ ἔγΓῸ  ] 688 δὰ ἴἢ- 

ΟΥΘΔ86; δ8δηἃ "πῪῺῪόὸ πορᾶ, Τῃογοίογο, μοὶ ἴῸ 

δὰορὶ (86 αἰκιἐ ποι οηΒ τ ἢ δποίθηϊ οΟΣη- 
τηδηΐδίοῦα πὰ ἴῃ ἴμοῖὰ (8666 ΒΔλθῃϊ, δτη- 

θδη, ΕΌη Ἐστα, Αδυῦδη6]), Δ Βουρ ἢ τγὸ 
Θ851}7 ΘΟΏΘΌΓ ἴῃ [06 ΟρΡ᾿ηΐου, [Πδὲ [ἢ 6 νΕΣῸθ 
Ποτὸ πδοᾶ ἀοηοῖο ἀἰ εσγοηὶ πιοάϊΠοαίοπα οὗ 
186 βαῖὴ6 ποϊλίοῃ (ΠῚ ἰ8 δρρ]Π οὰ ἴο σΘΏΘΓΙΑΙ 
ΤΟΓΌ ΠΣ ἴῃ 116 τ ΒοΪο οὐρδηῖς ἡδίυσο; ἢ) 
ῬΣΟΡΟΙΥ ΟἿΪΥ υδοὰ οὗ Δηΐτη 815, δι οἢ 85 ΤῈ Ρ- 
Ὁ1|68, ἰπϑοοῖδ, οἷς., 866 ἀοδβοηΐι8) δηὰ ἐπ δὲ 

186 ΗἩΘΌΓΟΘΥ ΜΟΙΏΘΏ ζανο ΟΣ ἴο ΙΏΟΣΘ 

ἴπΔῃ οὔο ΟΣ] δὲ οὔο ἔσηο (Εὔπ Ετα, 
ἐπνϊηθ8; ΒΔΒΗΐ, εἷχ Ομ] ἄγθ). ὙΤμαὶ [18 τ 8 

ποῖ πηΐγοαποηξ ἱπ ΕρΥρὶ γγὸ Ἰθᾶσπ ΠΟΤᾺ 
Ασδίοιϊο (Εἰδὶ. Απίσω. υἱΐ. 4): “ Οἴθῃ (86 
ὙΟΏΘη Ὀγΐηρ ἰου ΕΒ, 886 πῃ Ἐργρί. 
ΤΏΉΟΥ οὐθὴ σίνο Οἱγὴ ἴο ἔπγ66 ΟΥ̓ ΤΟΣ 
οὈΠ]άγθη δὲ ἃ ΕΠ τὴ 6, ὯΟΥ 18 {18 οὗἨ σῆγο οὐ- 
ΟΌΣΤΟΠΟΘ; δαϊ ἦνο 8 6 ἰρθοδὲὶ ὨΌΤΩΡΟΣ, 
δηᾷ [Πότὸ ἤδγθ ὈΘΘῺ ἰπδίβη 068 οὔ (ἢ ἔχτι!- 
ἴα] π088.᾿" Ρ᾽ίηγ (Β δι. Ν δῖ. τἱὶ, 8) οῦϑοσυϑθϑ: 
ΤΏΒΔΣ (Ὦτθθ δ.ΓῸ ὈΟΓΏ δὲ ἃ ΠῚ ἴδ πῇ- 
ἀουθίοᾶ ; ἴο ῬΟδΥ δου [πὲ ΠΏΤΌΟΣ ἰδ 

οομ δ ἀογθὰ 88 δὴ ΘΧίγΒΟΓ ἀΙ ΠΑΣΎ ῬἢΘΏΟΙΩΘ» 

ΠΟΉ, ΟΧοορὺ ἰη ΕΥΡὶ, ὙΠογῸ ἴΠ6 τδίοσϑ οὗ 
[10 ΝΘ δἴὸ ἔτυογίηρ." ΜαΙ]εὶ (Π6- 
δου ρύοη οὗ Ἐργρὶ, ἱ. Ρ. 18) δβεσίθοβ (19 
ἕογο ΠΥ ἤο [6 ὉΠΟΟΙΏΠΊΟῚ 88  ΕὈΥ οὗὨ [0 
Αἷσ ἰη Εὐσγρὶ (566 4180 ϑέπεοα, Οὐδοβι. Ναῖ. 
ἦι}, 25; δίσαδο, χν. 695; «εἰΐαπ, Απίπι. 11. 

88; Ρίκμί. Ἰοϊὰ. δ; ὦ). 12. Μιολαεοῖϊὶο, ἴῃ Ἠϊ9 

ποῖ ἴο χὶϊ. 87, δῃὰ διοίδετγο, Ἠϊδβίοιγ οἵ Βδ- 

Ἰσίοι, ;. Ρ. 252; Τοφεππιῶί, ΟΥΙΘηξ, ἱ, Ὁ. 252, 
258). Οὐ ἰοχὶ β88γ85, [δὲ ἐλὲ ἰαπαάά ντ88 
δ|1οὰ τὴ [πὸ Ιβγδο} 68. Ιζ 18 ἱτυ ροβδὶ Ὁ6 
ἴο πηδογϑίδη ἃ ΒΟΓΘΌΥ ἴῃ ἰαπά 97 Οοβῆεη 
ΔΪΟΠΘ, τ ἰσἢ ΘΟΣΩΡΥἧΒ6Β ΟὨ]ΥῪ 1.6 [ΕΥΤΙΟΙΥ οὗ 

[86 ῬὈγοβοηξ ὑγονίποο Ε8) ϑοπυσκίγο, ὈοΣ- 
ἀογίηρ, ἰη [86 ο8δὲ, οἡ 1:6 Αταθίδη ἀθϑοσί, 

δΔηῃᾷ ἴῃ [86 νυοδὲ, ΟἹ [Π0 οαβίοσῃ ὈσγϑΉ ἢ68 οὗ 

[86 ΝῚ]Θ (866 Πἰοδίπδοη, ῬαΙ. ἱ, ἢ. 84, εἰ δεᾳ.). 
ΕῸΣ 88, δοοοσγάϊηρς ἴο χὶΐ, 87, {8676 ΨΟΥΘ 

διροης ἴἢ6 ΗΘΌγοντβ 600,000 Τη6 ἢ ΠΕΡ ΘΌΪΘ 

οὗ ὈΘαΣ Πρ ΔΙΤΩΒ, ἘΠΕ 8016 Ῥορυϊδιίοη, 
ἱποϊυᾶάϊης, τοῖν πῖνοβ, ἢ] στο δηἃ 8Β6Γ- 
ΥΔΩΪΒ, τησδῦ πᾶνὸ διηοιηϊοὰ ἴο ὈοΙΘΘῚ 

Φ, Ο00,000 δηὰ 8,000,000 δοι]δ; δα 1680 

οδῃηοί ῬΟΒΕΙ ΌΪΥ ἢᾶνθ ἐουηὰ δροῦοϑ ἰῃ ἴδο 
ΘΟΙΙΡΘΓΔΟΥΘΙΥ 1ἰηιϊοὰ ἀἐδίτίος οὗἨ ΟΟΒΉΘΕ ; 
[8 1688 580, ἢ τὸ οοπδίἀον ἴμαὲ (ῃ6 Ηδ- 

Ὀγονγδ ἀἰὰ ποὶ δχοϊυδίνοὶν ἱπηδοϊ! ἰζ, ας 
1δὺ ἘΩΥΡ ΔΒ ᾿ἰνοὰ διιοηρ (Ποῖ, 85 Ὁ- 
ῬΘΆΣΒ ἔγοσῃ ἴΠ0 τόοσὰβ: “ἈΠ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ἸσοσηδΣι 
8.411 διὲκ οὔ ΠῚ πο ροῦν," οἵο. (1, 22; 
Β66 ΟἿΣ ποίθ ἰο ἱϊ. δ); δηά, ἔγοτι [860 ἀΪ8- 
εἰηοῖ δοοοπτὶ ἴῃ ν᾿ 12, ὙΏΟΤΟ 1δ 18 ΟἸΘΑΣΙΥ 

τοϊαϊθὰ ἰδὲ 6 ΗΘΌΓΟΥΒ ΤΟ βοδιίογο 
οΟΥ̓́ΘΥ 411} [06 Ἰαηὰ οὗ ΕΖΥΡῚ ἴῃ ογάογ ἴο δθ}ῖκ 
ΒΙΓΔῪ ΤΟΥ ἴΠ0 τηδηπίβοιυτίηρ οὗ ὈΣΙΟΚΒ, τγ0 

ΤΑΔῪ ΒΑΪΟΙΪΥ ἰπΐοσ (δὲ (ΠΟΥ ΤΌΣΟ Ββρτγοδά 
ΟΥ̓ΟΣ [6 ΜΠ016 ΘΟΠΠΟΥ. 

9. ἢΌΛ ΤῈ » τ ἼΦΙΕΝ οὐλο ἀπειο ποὶ 
«ῳ7οεερ. Ταχζύτι ΟὨΚοΙοδ ἰγϑηδ]δἕθϑ ὰ 
ΠΟ ΠΣ) ὈΣΡΌ ιοἦο αἱά ποὲ ϑαποίϊον 
ἐλ τιδραδυγεῖ ἰηισοάμοεαά ὃν «Γοδερὴ ; δἰτχὶ- 
ἸαΥγ Ταύχυτα Φοπδίθδδη δηὰ “6 γΌβα θτ : 

ΝΟΥ Θ2 ὙΠ ΝΟῚ ΗΟ.» Τ᾽ Ὧ2Π 9 
“οἦο αἀἰὰ ποὶ γτοσαγαὰ ὡοεερῆ, πον οὗδεγυα 



ὅ ΕΧΟΒΡΌΒ 1. 

41} 818 Ὀγούμσθη, δηα 411] ἰμαῦ ρεποζαίίοῃ. 7. Απα ἐδα 

Ομ] άσθη οὗ [5γ86] σσοσ ἔγαϊ], δηα Ἰηογθαβθα δου μἀδυλ ]γ, 
Δα τη} }0}164, δηα ἦ ΟΥΎΘΥ͂ ΘΧΟΘΘΑΙΠΡῚΥ ΒΕΤΌΠΡ ; δηαὰ 86 
Ἰαπα τγὰβ ΑἸ]οα πιὰ ἐμ οια. 

8. ΝΟΥ {ΠΏ 676 Δ.ΓΌΒ86 ἃ ΠΟῪ Κίηρ οὐοῦ Εργρύ, ψγῆο Κυχονν 
3 Ἑκοῖ, Ῥέεν.--- χοᾶ ὀχοοοάϊηρ τα  γ. 

δὼ ἰαιυε." Το Ταϊτιυ ἃ (ΒοίΑ]ι 11 8., ὙΠΟΤΘ 
[Π0 ὝΟΪΘ Ῥϑββαρὸ ἔγοτῃα. γὑόσβο 8, ἴο ἴῃ9 
Βορίπηΐηρ οὗὨ [86 ποχὶ σμδρίογ 18 Ἔχρ δὶη- 

6ἃ) πηθητίοηβ 86 ἀϊδαγθης ορ᾿ πίομβ οὗ δὉ 
διὰ Βομοιαοὶ οἢ ἴδ τλοδηΐηρ οὗἉ (86 “πειὸ 
᾿ς, [6 ὁπ6 πηἀογβίδπαϊπρ [ΠΟΓΘῸΥ [1106- 
ΤΑΙ ΔΕΟΙΟΥ ΤΩΟΠΔΙΟΣ, 86 ἸαΙΓΟΓ ΟἾ]Υ ἃ 
οΥἱβὶ8 ἴῃ {π6 116 δηὰ αιοθβ οὗ [6 0] βονο- 
τοῖα, Βυΐ Δἰδουρῆ ἴθ νογὺ 1.) [88 
βοιηδιΐπλ68 [86 δὶ γτιὶ δοδίίοη οὗὨ “ ἰο σαγέ, ἴο 
δε πιϊπα με ̓" (88 αεη. χχχίχ. 6), ἰξ 18. ἤθ ΓΘ 
ΤΩΠΟὮ ΠΟΤ ΠδΙΌΓΔΙΥ ἴο Ὀ6 απἀογείοο ἴῃ 
1:5 δ] δηὰ 1106 Σ] 86η86, ἕο ἄποισ. Νοτ 

δ ἰξ ΠΟΟΘΒΒΑΥΥ͂ ἴ0 ἢδᾶγΘ ΓΘΟΟΌΓΒΘ ἴο (86 ἴα]- 
ταῦ αΐοα] ἱηνογργοιϊδιίοη (ᾳφυοϊεᾷ ὉΥ ΒΔ8}}1), 

“ἠὲ 7εἰσπεά ἰο ἄποισ ποιλίπο 7 «᾽οεερῪ᾽ 8 
σπεγὶ 8," ΟΥ̓ ϊΟ (δαὶ οὗἩὨ Οἴατκο δηἃ οἵδ υβ, 

“δε αἰδαρρτουεά οἵ λὲς ἐνδίεηι.᾽" Ἑτοτὰ [.9 
εἰγουτηβίδηοο [Πδὺ ΟἿΣ ἴοχὶ [88 Ὁ Ὁ, 

δηὰ ποῦ ἽΠ)ξ Φυ, δηἃ ΠΌΙΩ ἴπ6 νογὺ Ὦ᾽}, 
“ΦΝον ἴΠ610 ἀγοδὲ ἢ (860 πᾶρ΄ ἰ1. 10; ῬΒ, 
Ιχχν δ, 6), γ7 ὁ ἸΩΔΥ͂ ΘΟποϊα 6, ἐμαὶ {δε πεῖο 
ἀπο ΑΒ ποῖ δ᾽ ΠΡ 8 ΒΟ ΟΒ90Υ οὗ (Πδὶ 
ῬΒΑγΟΝ Βοσὴ ΦΌΒΘΡΕ 84 βεγυϑὰ 858 σταπᾷ 
Υἱζίοσ, θα ἴμδῇῷ ὈοΙῺ τεγο ἥτοιῃ ἀϊθεγεπὲ 
ἀγπαεδίϊεα; ἩΠιϊοὮ, ᾿π [86 ΘΑΥΠ ΘΓ Ροτοάβ οὗ 

ἘφγΥρθδη ἰδίοσυ, ομδηροά ἴῃ σαρὶἃ β8ς- 
οὐββίου, Τ1} [86 (1π|68 οὗ βαβοβίσὶβ (δροῦϊ 

1450 Β.0.) ΕρΥΡὶ γ͵δδ ῃοΐ υηϊοὰ πηᾶοῦ 
ΟἿΘ τα ΚΕ σα]ογ, θῈ ἰδ οομπδί βίο οἵ δἰτηοϑὲ 
8.8 ΤΩΔΗΥ͂ δἰδίοβ 8ἃ8 δ σΟΙΏΤΙβοα οἰ 68, ΟΥ δὲ 

Ἰοδδὶ ἀἰβεγοίβ, υἱπουῦΐῦ ΘΟ ΘΟΟΣ, ΟΥ ὉΠΙΥ. 
ΑἸΙΒουσῖ ΤΆΘῦθ8. τηδίηἰαϊποᾶ, ἀυγίηρ ἃ 
Ἰοὴς δροοῖδ, 8 ρὑγοἀοιηΐϊπδης ἰηῆμθησο, ἐδ 

Ἠδ ΘΟΠΒΙΔΠΩΥ ἴο τοδὶδὲ [6 ἀδηροτουβ βηὰἃ 
ῬΟΎΘΓΠΙΪ τίνα Ὺ οὗ Μοιηρβὶβ, το 6- 
οΔ 6, ἰαἴοΓ, αν ἢ [86 ἙΟΠϊ ΟΥ̓ τοϑ ἄθποο οὔ 86 

Ἐπγριίδη Κίπρϑ, δη ἃ ἴο γβρεὶ [Π6 Ποβε 1168 
οὗ ὭΏΔΗΥ ΟΠ ΟΟἸΟΠΐ68, ΜΠ ]ΟΝ, ΤΩΟΒΕΥ 

ἐοππαοά ἀπά σονογηδὰ ὈΥ ῥγίοβίβ, δά ει8}- 

οἰθῃς ΓΟΘΟΌΓΟΘΒ ἴο τη δἰ πίδΙἢ {Ποῦ Δ ΟΠΟΠΙΥ. 
ΤΏ 686 ἴδοι σοηδν [86 Ὁησανο] ἰὴ οὔ [ἢ 6 
ἘπΥΡ θη Εἰ δΙΟΥΥ οὗὨ [Π]18 ρογὶοά, {δ Ὀπ]οπ8 

ἴῃ 1186}, ἃ τοδίθοσ οὗ ρασδιηοπηΐ, ᾿ἢ πο ἰῃ- 

ΒΌΡΘΓΔΌΙΟ, ἀἰ Δ οΌ ΠΕΥ͂, 88 [6 118 οὗὨἩἍ Κῖτιρχα 
ὙΝΟΣ δα ῥγοθογυθὰ (0 υ8 ὉΥ ΗἨοτοάοξας, 
Βοδογιβ, Μδποῖδο δηᾶ Εγσαϊοδίμουθβ, ὅο 

Ὧοῦ ΟΧΒΙὶΣ [826 Φισοξαδίῦα ΥΌ]ΟΥΒ οὗ οἱὰ 
ἸΩΟΠΆΓΟΔΥ, Ὀαὲ ἴἰο 8 στοδὲ οχίθηξ [6 οον- 
ἐειπρογαγῳ βογοτοῖσηβ οὗὨ αἱδεγεπί βτι δ 116 ς 
δΒίδῖθ8, Δηἀ τὸ διιου] ἃ δἰπιοδὶ οοπείαοσ δῷ 
δυϊποηϊτς ΘὨΠ Ὠιοηταθης ο {Ππ|8δ Ροξωξ 
ΒΟΡΘΙΘΒΕΙ͂Υ Ἰοδὶ, ἰὰ οὐν εἰπη6, σόα δ Ὡοΐ 

ἱπα ΡΙΌΡΟΣ ΟΥ̓́ΟΡ ἴο ἀεδβραὶν οὗ ἴ1Π6 ρΡοβϑὲ Β16 

ΤΟΒ0}15 ΟὗἩ 801 0} {Πῆ Ὁ ΤΟΒΟΆΓΟΠΘΒ. ΒΒ ᾿ξ νυν} 

τοδα ἰγ Ὀ6 Ρογοοὶνοα, ἴσο [118 ἀϊδιηοτη ΒΘ τ- 
χηθηῖ οὔδο Εργριίδη ὑογτί ΟΥΥ, ἴπαΐ ἑοτγοῖχτι 

ἱηνδογβ οου]ά, τἰΐμβοῦῖ ἀΠΠου  Υ, δείδοῖς 

δᾶ βυθᾶπο [Π6 ΟἢΘ ΟΥ̓́. 6 οἵδοῖ οὗ τῆοθο 

ἹΠΟΏ ΘΟ ίο8, δηᾶ ἴμδὲ (ΠαΙγ ταυίθδ] Ἶ6ε- 
ἸουϑΥ οποουγαροᾷ βυς ἢ ἱπνδϑίοηβ, δηὰ ζ8.- 

οἰ αὐοὰ [86 ὑγαστορἢ8 οὗ 1:6 ἱηνγδάογθ, ΤῸ 
ἃ δ᾽ ΠΥ] Ὁ οοηαποδὲ ΟΥ̓ Τογοίχτι ΘμθμλΐθΒ ν᾽ Ὁ 
ΔΙῸ ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ 16 ὉΥ ἴ86 ἰθηοῦ οὗἁ οὖσ ἰαχέ, 
ἴῸΣ ΟἿΪΥ βυοι πεῖο Κὶπρ' οου]ὰ δ ἱρποσαὰςξ 

οὗ [86 πιοδὲ διῃϊηθηξ Βοσνυΐοθδ Φόθορα δᾶ 
τοηδογοὰ ἴὸ ἴῃ)0 σΟΙΠΙΟ ΘΔ ὮΝ, 8 οἷγ-- 

ουτηβίδηςο ὙΓ ΒΟ του] 6 ΔΌΒΟΪ αὐ ΟΙΥ πη- 
ΒΟσοπΏ ΔΌΪο ἰῃ ΟἿ οὗἉὨ [Π6 ἱτητηοάϊαϊο δας- 
ΟΟΒΒΟΥΒ ΟΥ̓́ΔΠ6 Β81ὴ6 ΡῬΒαγδοηΐο ἢοιθο. Απᾶ 

ΠΟΠΘ ΥΥΆΒ ΙΏΟΓΘ ἀΕΘΟΡΙΥ ἱηδονίοὰ ἴο 180 
ἀονοιϊίου δηὰ δον οὗὁἨ Φοθορὰ τθδη (ἢθ 
οὕόνῃ οὗ Ἐργρί. ΕῸΓΣ δἱ ἴδ Ὀοϊίξοτῃ οὗ 
[86 5016 δηὰ πῃρτγοϊθηαϊηρ, πδγταῖνο οὗ 
[6 1Δϑ8. ἴθ οδρίοτβ οὗ αϑηῃρδίβ, '[Ὡ6 οχ- 
Ρογοποθᾶ ἰβίοσίϑη Ὑ71}1 ΘΑ ΘΙ ἀϊϑοονοσ ἃ 
ἔα ἀδγα 1] οὔδηρο, ἐἶ τοῦ δὴ ἰπίοτηδὶ 
τονοϊατίοῃ, οὗἩ [86 Εργρίίδη Ἴσοπδεϊ πιο, 

ἴδ ἸηοτῸ ἴῺ ἔδνοῦῦ οἵ (6 Κίηρβ ἔπδη οὗὨ 

[Π6 ῬΘορΙθ. Τῃὸ δυο ΟΥ̓ἶ6 ΓΌΣΤΩΟΣ 

Ὑγ85, Ὀοίοτο ἐπἷ8 ρογὶοᾶ, πϑακοποᾶ, δπά 
ΓΠΘΙΡ ΘΏΘΓΡῪ ΒηῃδοκΊοᾶιν ΌΥ̓͂ [Π6 ἱπογοαβὶης 

ἱηβαθηοο οὔ [86 ἔτο ἢγβι σαδῖοδ, [αἱ οἵ [86 

Ῥτίοβίβ δηὰ [δ Ὑγδυστίογθ, ἀραϊηδὲ ν ἢΟΒ6 

ῬΟΥ͂ΘΣΥ δῃᾶ ῥγοβυσηριοη ΤΕΥ οουϊὰ ΟὨΪΥ 

διηὰ 4 ὝΘΔΡΟΣ, ἰἢ (8ὸ ΤΟϑοΌΓΟΟΙ οὗ [ἢ 
ῬΘΟΡΙΘ6, Ἀμοσῖο Ἰοῖς ᾽ο 1Βοἷγ οσσῃ ἀθυοῖὶορ- 

Ἰηθῃΐ, ΟΙΘ ϑοουγοῦ [ὉΣ (06 δροταςάϊΐζο- 



δὲ ΠΟ 6 
ΓΘΡΠΙ ΠΒΠ 10. ἐληϑο ΟΥ̓ΧῚ 5. ὈΝΡΎΚ᾽ 23 ἘΣ πὸτι φρσὸς 
τηοηΐ οὗ [80 ΤΟΥΔ] τουθῆποθ, ΤῊΪ στοαὶ 
σΟὨΒΌΤΣΩ ΓΔ. ὙΓΤΔ8 οἴἴοοίοα Ὀγ [86 ἱηρθ- 
ὩΪΟῸΒ ΙΔΘΆΒΏΤΟΒ οὗ «0Βαρῖ, ὉΥῚ πΔΙΟἢ 
δἰτηοσὶ [ῃ9 τ βοἷ6 οὗ (ὃ6 Ἰαπᾶάθα ρτοραΤΥ 
ΟΥ̓ [186 ΡΘορὶθ ρμδβδβοὰ ἰηἴο 9 Ββαηὰβ οὗ ἐδ 
Κίηρ, δηὰ ουθῃ ὑπο ὶγ ῬΟΥΒΟῺΒ σΔΠ)6 ἰηΐο ἢ ΐ5 
ἀοροηάδῃςθ ; ἃ ἰγαῃβ)οσδίϊοῃ οὗ [86 ἰῃ- 

ΠΟΙ Δη(8 ΔΘ παιοα [ποσὰ ἤγοσῃ 186 80]] οὗ 
Ποῖ δηοοδίοσθ, {μΠ8 βουοσίηρ 41} {πο ῖσ 

οοῃηθοοίίοη ὙΠ} [86 Ῥαδὲ; δηὰ [89 ἴδχ οὗ 

16 ΗΔ μαζὶ οἵἉὨ Γποἷγ ἱποοῦλο ἢ]]οὰ (ἢ 
ΘΧΟΒΟΙΌΟΥ οὗ [ἢ6 Κίηρ, Τδὺ8 ἴη6 ῬΠδ» 
ΤΑΟὮΒ μαϊποὰ δὴ ΘποΟΓΙΏΟΙδ διηοαηὶ οὗ 
ῬΙΟΡΘΙ ; ΠΟΙ ῬΟΥΘΣ γγὰ8 σΟηδοΟ] ἀδιοᾶ; 
δηἃ ΠΟΥ σου] Ὡοῦ ΘΑΘΙΪΥ ΔΘ (Π6 αἴτὸ- 
δυο οὗ [Π6 Ὀυἱν]οροὰ δηὰ Ῥγθρο]οης 

οἾαβ5θβ. Ι͂ὶ0 δ ψοζὰ, δοοογάϊηρ ἴο ἔδθ 
ὨΔΥτΑΙΪοη οὗἨ ΟΘΏΘ518, [ὴ0 βηδηοίδὶ σονοὸ- 
Ἰυιϊοὴ οδυβοὰᾶ ὈΥ ΦΌΒαΡα, Ὀγουχῆλ 4]]} 
(ΟΙτΤΙ ἰοΥῖθ8, Ἵχοορῖὶ [80 Ῥσορο τ οὐ ἴδὸ 
Ῥτίϑϑιβ, ἱπΐο {6 ροββοδϑίοῃ οὗ {6 σγοῦσπ, 

δηὰ (6 ᾿ΠΠΔΌΪ ΔΗ Οσο, μΒοποοίουί, Ὀυΐ 

1η0 Ἰ6880608 οὗὁὨ [18 ΤΟΥ͂Δ] ῬΓΟΡΟΣΙΥ (866 
Εἰοδλλογη, ἸηϊτοἀποιίζἼοη ἱηΐο [80 ΟἸΪὰ 
Τοβίδι)θηῖ, 1ἰϊ. 8 418, 8; Πεγοά, ἰἰ; ὲοά, 

δὲο. ἱ, 68,78,74; τιαπαηῆ, Τηβοσὶριίοη οὗ 

ἩἘορδοίΐα, Ρ.1567,168; Βολίεη, ΟἹ Ιπάϊα, ἱϊ, 
48, εἰ 4εᾳ.). ὙΥΒαίονοΣ (86 οοῃάϊτιίοη οὗἁ 
[16 ρεορία ταὶσῆξ βᾶνθ ὈθΘἢ πο Γ Βποἢ 8 
οἤδηρο, 18 1Ὁ ἰΏ ΒΩΥ ὙᾺΥ ΠΠΚοΙγ [μδὲ [8.0 ἀπο 
Οὔ 6 βδηηο ἀΥ̓ΠΔΒΙΥ͂, ὙΠ (Ο]]οντοὰ ἰδὲ ῬΒδ- 
ΤΑΟΪ ἴῃ ἄπο οουγθο δηὰ Ἰορ πχδῖθ βασοοϑ- 
δίοῃ, βΒῃου]ὰ ἢδγνο ἔογχοίθῃ [86 ἰῃ Ππἰϊ6 Οὐ] ]- 

ξαϊϊοηϑ [ΠΟΥ οὐγοὰ ἴο ΨΦοβθρἢ, οὕ {μδὲ [86 
βιουϊὰ πᾶν θδϑη ἱχζπογδηΐὶ οἵ 818 τη θυ δ ὃ 

ΤὨῖ8 δυρροδίίοῃ οὗ ἃ πεέισ Κιηρ, ἔτγοτη 
αἀποίδεν ἀγπδβῖυ, πο ΟΥ̓ΘΓΒ 1156} ΒΡΟῚ - 
ἰΔΏΘΟΙΒΙΥ δηὰ ἃ »γἱογὶ, ἱΒ 11} οοττοῦο- 

ταϊοὰ ὉῚΥ πο ΠΥ ἰοβατηοηϊοθ οὗὨ ἢ ἰβίοιγ. 
ἘρῚ Φοβορῆυβ (δρδίηδὶ Αρίοῃ, ἱ, 14) σϑ- 
Ἰαΐδβ, οὔ [20 δυϊῃουυ οὗ Μδροίδο, {Πδὲ, 

ἃϊ ἃ {ἰπ|ὸ ὙΠΟ ἡγοῦ] ἃ Ὅγ}} ἀρτὸο ὙΠ 
ἐδθ ονϑηΐ δ υὐϑὰ ἰο ἴῃ ΟἿΣ ἰοχί, ἰΓΟΟΡΒ 

οὗ σοτηηοη ἰηνδάθυβ οοτηΐηρ ἔγοιῃ [ἢ6 
εδδὶ (ἐκ τῶν πρὸς ἀνατολὴν μερῶν), δᾶ 
ΒΌΡΡΟΒοα ΕΥ̓͂ ΤΏΔΗΥ͂ ἴο ἢᾶγα Ὀθθἢ ΑτδθΙΔη8, 
οοπααοτοᾶ ἘρΥΡῖ, δῃὰ δυδάποά ΠΟΙ ΓΌ]6ΓΒ. 

Τηδὺ ἱπνδαϊηρς ἐγὶῦο γγὰβ οδ θὰ ὉΥ δα 
Ἐσγρὕδηβ, Πγλεος (Ὑκσώς, ἱ. 6. βασιλεῖς 
ποιμένες), δλερλεγά-ἀϊπρε (ΔῈ ΔΡΡΕΙ]αἰΐοα 

ἰπαϊοδῦνο οὗ ἐπ οοπίοσηρι ἴῃ τ Ὡϊοἢ [86 
ΜΈΣΟ Βοϊὰ Ὀγ ἐμ6 ΕἸχΥΡΐαπε). ΑΔοΣ ἐΠῸῪ 
μιδὰ σσπιο}]ν ταρϑὰ ἰῃ 1} Ἐγρὶ, ἔΠ6Υ οἸοοιοα 

"ἃ Κίηρ οὗ [0 πδιθ οὗ ϑα]6:}5 (Σάλατις 

ῬΟΓΉΔΡ8 ἤτοσῃ λω τὸ ξονοσι, ἴο ᾿ΒΙΟΣ 

σοοῖ Ὀοϊοπρα ἴὴ0 δι θδίδπεῖνο ϑβα] δὴ, [6 
βουογοῖὶρη). 80 ἴδ 1πΠ6 βδοσοπῃης οἵ 4“086- 
Ῥδυθ. 1 ἯΡΔ ΙΠΔΟΤΟΙΥ Βυῤδιίαϊα [6 σου- 

ᾳποβί οὗ ἃ μετ οὗ Εργρὶ (νἷΣ. οὗ ΤΟΥΟΣ 
ἘκγΥρῖ, οἵὕὐὁἨΥ πΒΟ ἰδο Ἰαπὰ οὗὁἨὨἁ Θοβἤῆθη 
ἔοιτηϑὰ ἃ Ῥτζουΐῃο6) ἰηβίθδα οὗ ἴ89 πψποΪθ 
οὗ Ἐργρὶ, 88 ὟΘ 876, ἱπάοοά, 7υδεἰΠεα ἔγοτα 

ἘαΒο ἱ8 (ῬΥδορ. Ενδηρ,. ἰχ. 27), γ δυο, 
ἴῃ [686 ἔδοῖδ, Δ ΗΪδαβὶ Ὁ]6 παζγδιϊοη οὗἁ 

ῬΓΟΌΔΌΙΟ ουθηΐβ; διὰ ἐγ 80, ἰξ ἴ5 τλοτο Ἰθδῃ 
ἸΙΚΟΙ͂Υ ἐμαὶ 8.61.8 νγὰβ {8 πεὶ Κίηρ 
δἰπἀοὰ ὑοὸ ἰῃ οὖσ ἰοχὲ; 6 νγἃ8 ποῦ ΟὨ]Υ 
αποίλεν, Ὀυϊ ἃ πειο, ἃ ἰογεῖσζῃ Κίηρ, (ἽΠ 
ἴῃ 16 βἰρπβοαίίοη οὗἉ γογεῖση ἷἰ5 Αἰδο ἔοππὰ 
ἴῃ ΦΔαάροβ, νυ. 8, ΟΠ δὲς ἽΠ2}) 
πηδοσπδίηἰοὰ ὙΠ, δηἃ ΠΔΙΈΓΑΙΥ͂ δνογδο 
ἴο, [6 ῬΑΓΒΘΏΒ οὗὅὨἨ ΤΠὴ6 οἷά ἀγηδβίγ. [1 
βυοἢ 8 ποὺ Κίηρ 8ΙΪοῇθ ἔπθ ὑγϑοδα ΣῪ 
ΤηΘΑΒΠΣΟΒ ραίηδὲ [86 ἱπούοβδο δηὰ ἰπδα- 

Θη66 οὗ δΔηοίδοῦ ἐγ ἴῃ [06 τωϊάβὲ οὗ Ὠἷδ 
οὔσῃ ἀοπιϊπίοΏ8, ΔγῸ ΟΧρΙΪο 8016, δηὰ τὸ- 
οοΐνο {πο ὶγ ῬγΟΡΟ Ἰἰσδὶ (νοσ. 10). ὙΗΐδ 
Υἱοῦ 8 ΓὈΓΙΠΟΓ διγοησίποηθα ὮΥ͂ [86 6χ- 
ῬΓ688 Τοιηδγκ οὗ Φοϑορῃυβ (Αηεᾳ. ἱἱ, ἰχ. 1), 
ἴπαὲ 1ΓΠ20 Ια 61 1068 Ὑγογο Ορργοδβοὰ ὉΥ 109 

Ἐμγριΐδηδβ, δῇοσ 116 ἀθδίῃβ: οὐὁἨἁ ἈΦ βδρῇ, 
δεοαιιδε (δε γοψαὶ ροισεῦ λαά »αδ8εά ἱπίο 
σποίλεν' ἀγπαείν (τῆς βασιλείας εἰς ἄλλον 
οἶκον μετεληλυθυίαρ).---Βολίεπ (Ἰαϊτοάυο- 

οι ἴο 818 νγοσῖ οἡ (ὐθῃ 6818, Ὁ. 'χχχ) γβὶβ68 
[16 οὐ͵οοσοη, (δ. }}0 ὈΪΌ]1ς Ὁ] τοοογὰβ βρθαὶς 
ῬοδΙΥΟΙΥ δρδίηβὶ [Π6 το οὗ ἃ ἰοσοίχη 
το ἀυτίηρ, [Π6 δο]οῦΓγη οὗὨ ἴδο 15γ8611068 
ἴῃ ἘκΥρΡὶ, “88 ΠΟΥ οΥὐ ἀθ ΕΥ ἀοβοσὶο 
[ὯὩ0 παέϊνε Ἐσγρείδηδ, ἢ τος ποις 
βου ἷς ἰδησῦαρο, ἐποῖν ἀνογϑίου ὑὸ βΠθρ- 
πογῶβ δηὰ δηΐπ)] βου σοβ, δηὰ δον 

ΟἾΝΟΣ γγ16}}- Κπόυση ΡΘΟΌ] τ 168.) ὙΠ πους 
ἀρηγίης ἴ6 ἐγ δηἃ ἱηροηΌἾ ΥὙ οὗὨ [ἢ}18 

ΤΟΙΤΏΔΥΪ, τ ἢ που], ΠΟύΤΘΥΟΥ, το ἢ 

ΙΏΟΓΘ ΔΡΡΙΥ ἴο 186 {ἰπ|0 οὗ «ὡοδορῇ δηὰ 
ἴπ6 ῬΔΙΓΙΔΓΟΒ, (8 ἰ0 ἴΠ6 ρογίοα οἵἉ [86 
“ὯΘΥ Κὶηρ᾽" ἴῃ ΟἿΥ ἰοχί; ἰξ ἀ0688 ἴῃ ΏΟ ὙΥΔΥ͂ 
δβδοὶ ΟἿΓ δι ρροδίοῃ, 88 ῬΟ ἸΟῪ δπὰ ὑγυ- 
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ποὺ Φοβορῆ. 9, πὰ δα βαϊὰ ἴο ἢΪ8 Ῥβθορίο, Βεβῃο]ά, {δὲ 
ΡΘΟΡΪ6 οὗ {μ6 οὨ]άσθη οὗἨ βγδθὶ «76 ἢ τοῦτα ὨυΘουΒ δηά 

8 Ἑποῖ. ενε.----οτὸ δῃά σι ον. 

ἄδηῃσο τασδὶ Ὦανο ρῥγοβοσίδοα ο ἔδο ἔοτγαῖ ει 
ὈδΌΓΡΟΙΒ [86 ΘΧρΟάί ΠΟΥ οὗ δἀορεϊης ἐδ 9 
ουδίοτῃδβ, Δπά, ἴῃ ρυῦϊϊο ἸΣΓδηβδοίοηδ, ἐΠ6 

Ἰαηστιαρὸ οὐὗἨ ποῖ ΠΟΙ͂ ΘΟΠΏΙΥ, ταῖδοῦ 
ἐπδη οὗὁἩ δά ποσίηρσ [0 ἴποδὸ οὗ ἐποὶν ἡδεῖτο 

δοοίοδβ; 8 δγβίοιῃ οἵ δοοοιϊοοάδθέου 69- 

ΡΘοΙΔΙγ ῥγδοιϑοα ὈΥ Ὠοιηδᾶϊς ΘΟΠαΌΘΙΟΙΒ; 
85, ἴον ἰηπίδηοο, (6 ΜοηρΟΙΪΒ δὰ Μαδη- 
βου ἰὴ ΟἸΐπα (806 Πεογεη 1688 1ἱ. 
Ῥ. 575---88), Δηὰ δἰπγοδὲ ἱγΑΥ Δ ΌΪΥ ἰγϑοθ- 
ΔΌΪΟ ἰῃ 811 ᾿πβίβῃηοοδ 86 τ[.6 οομαθοζοᾶ 
ὩΔΙΪΟΏ ΔΒ ΒΡΟΣΙΟΥ ἤο [89 ΘΟΠΔΌΘΙΟΙΒ ἰη 
εἰν"! κδιῖου. 

Ετοτα [18 ἀχροοϊτ οι, ἰδ ἰ8 φο  ονϊἀϑηΐ, 

ἰδὲ τῦο ορίῃηΐοη οὗ ἰδοϑδδ σο (1Κ6 
Βο]οόσον, Εἰς βθογη, δηἃ οἵδοῦβ ἰοδυΐηκ 
οἱ ἴΠπ|6 ΟἸΤΟΠΘΟΊΙΒ σΟΠΟΪ δἰ οη 8 οὗ Φοθορἢ 8) 
μεϊϊονο ἔπῶς το ΗΥΚΒΟΒ ΜΟΙῸ ἰΠ6 [6- 
Χδοὶ νοῦ, 15 Ῥογίδοι !γ ἰηδασαϊβδί ἷθ δηὰ 
Ῥοζγοσβο, δὴ ορίηἷοπ ποῖ, οπρ οἵδοῦ 

διρσυτηθηΐβ, οΟυ] ἃ ΦαδὶΪγ Ὀ6 τοΐαϊοα Υ (6 
ἔδει ἐμδξ, ἔγοσῃ ἴῃ ἰοχέ οὗ ἴδ Β10]6, τϑ 

ΔΘ ἰῃ ὯΟ τοδροοὺ ποῖ βοὰ ἴο σοη δῖα 1Π6 
ἀοδβοοηδαηϊδ οὗ Φϑοοῦ 48 ἱμηυδάθσα, ΟΣ 

ΘΟΠΠΠΟΓΟΓΒ οὗ Εαγρ, ὙΤδδὶ (6 Ηγῖκβοσ 
δῖο Ὧοξ ἰἀοπιὶςοδὶ σῖῖἢ (Π6 ΗΘΌΓΟΥ, ἰδ 
ΟἸΟΑΥ οδνίουϑ ἔγζοτῃ Φοθορῆυβ δρδὶπδὶ 
Αρίοη, ἱ. 36, (860 Ταγεδαιι, (Δη. ΟἸγου. 
ΡῬ- 118; Ἀ8εεν, “ Οὗ ἴδ0 β'ορβογάβ τῆοῸ 

τοϊσηοᾶ ἰῃ Εργρι," ἴῃ ἷ5 1χο δ. 1868 ΤῸΓ 8.0 
οἰυοίἀαιίοη οὗ δποίθης ΤΠ ΣΟΠΟΪΟΩΥ͂ δυὰ 
ΒΒίογσυ, ἱ. 214, δὲ δέᾳ. ; .᾽αἦπ, Ατοδδοοίορ. 
ἱϊ, 1, 96; Ζοροπην ον, Απείᾳ, 111, 811; 

Ἐωαϊα, ΗϊδίΟΥΥ οὗὨ Ιπτγϑοὶ, ἱ. 467; Ζεη- 
σεγᾶε, ΚΘ δδΏ, ἱ. 8568, εἰ δέᾳ.; ϑαίοπιοπ, 

ΟοπιμηθηΐασΥ. Ρ. 4). [᾿ ἰ8 ἴΠ6 ορίηίοη οὗ 

ΟΠ ΡΟ] ]οη, ἔμπας (8. “ πδείοῃ οὗ ββορ- 
δοτᾶβ᾽" ἱηνδάθᾶ, δηὰ ἰοοὶκ ρμοβδοβαίοῃ οὗ 

Ἐφγρὶ, οὕ ἃ ρατὶ (δογοοῦ, δείογε [86 1τ- 

τηϊρταϊίοη οὗ ΦΔοθορὶι, δὰ δϑυθὴ ἐπδὶ οὗ 

ΛΌΓΔΠ ΔΙ, δη ἃ (Πδὲ 1πΠ6 βγεῖ ΟΠ ΓΟ οὔ ἐπ 6 

ἀἱοδβρο]δη, ον 180} ἀΥ̓ΠΔΒΙΥ͂, ἰδ τθδηξ ὉΥ͂ 
ΟἿ “ΠΟ Κίηρ," Βαῖ [18 οοηϊθοξαγο 
ΜΟΙ 4150 τὰ] δαί δραὶηδὲ 41} (πὸ ΐ8- 

Ἰογίοαὶ δηὰ σϑιϊουδὶ δγριτηθηῖ8 υγροὰ ἴῃ 
ΟἿΣ εχροβίϊϊου. ὙΠῸ (ΒΒ οαὶ- Ἦ ὀγίοσ- 
Ὀυοῖ, ἱ. Ρ. 607), Φοκὲ ((. Ρ. 94---98), ἀηὰ 
Τϑηζαῖκο (Ὁ. 864), ἰΚονείθο οδοσ ἐμ δὰ ρ- 

Ῥοεϊου, ἰδὲ 6 ΗἩΘΌτοΥτ βο]ϑᾶ 'π Ἐσγρὲ 
ἀμγίκο ἰδο τοίχη οὗ 86 Ηγκεοα, διὰ εἶδὲ 

100 ὩΟῸΓ ἀΥ̓ΩΔΕΙΥ, δ ἀὐοὰ ἴο ἱπ οὖσ ἑεχξ, 

βαϊσοὰ (}0 ψογοστπτσηθηΐ, δος μδυϊως ἀσ- 
Ῥοοὰ 6 Ηγίκδοα, Βας (δο ἔοττοος δυυίμος 
υἴγηϑο] ἢ ἰηίδ δὲ [00 ΤΟἰγοθοϊοχῖοαὶ ἀ8- 
ΘΠ οὗ ἐπἶ5 οοηζθοίαΓα, δα, δοοοσάξειρ ἕο 

Ἐπιδοδίαδ, Ὀοΐνγοο ἢ [Π6 δοοοδδίοη οὔ Αρδο- 
ΡὨμΐδ (ἴῃ Φοθορἢ ΒΒ ἔπη) ἀπὰ ἴδο ἀθϑέῃ οὗ 

ΑΣλοπορἢΐδ (ἀὲ [00 Θχοάπ8), ΟἿἹΥ͂ 398 

ΥΘΑΙΒ οἰαρβϑοᾶ, σιϊο πουἹ]ὰ ἀθοσ ἔγοτα 
χὶϊ, 40, ὉῪ δϑουῦὶ ΟΣ γοδσβ. Οὐδέν χποίοδ 
ἃ ΟὨγοποϊορίοαὶ οοτϊμραπίδείοη τοῦ, ἐδ 
ἽΠ2:ΌΠ ἽΒΌ, ἔοι πο ἢ ἰξ του] ΔΡΡΌΘΑΣ 

ἐμαὶ Ὀοίγγοθη (ἢ ἀθδὶδ οὗ Φοθερῃ, δηὰ 
[Π0 τοῖχο οὔ [Π6 κεὶσ ἀΐπο, ἃ ροτίοὰ οὗ 
δὅ9 γοδῖβ ἰηἰοεγομθᾶ, Τῆδὲ οδἰουϊδείοῦ 

δέδτίδ, ΠΟΉΎΘΥΟΣ, ἔτοτο ἴδ ΘΓγουθοῦδ 30}Ὁ- 

Ῥοαϊἑίοη, ἰδὲ (Π9 ὈΥΠ οὗἨ Μοϑεδ νγδὲ οοῖ- 
ΤΟΙΏΡΟΓΑΙΥ ὙΠῚ [0 δοσοβαίοῃ οὗ ἰδὲ ΠΟῪ 
Κίησ, ἩΠΟΙΘΩΒ [9 ΒΑΠῚΘ ΙΠΟΠΔΙῸΝ τησπὶ 
δἰτοδὰγ δυὸ βρϑηΐ σοῃδίοσα Ὁ]9 ἔἶσοο τὶ ἢ 

ἴδο ἔνγο βγεῖ ἀοδίρτια [0 [86 ̓ ττοακοηΐησ οὗ 
[6 Ιοτγϑ 8 δηΐοσίοῦ ἴἰο ἰδ δέχ οὗ 
Μόοβοθ (860 ΟἿΓ ΠπΟΙ68 ἰο γοσ, 11 δηὰ 33). 

ἯΝο οδηηοῖ ΘΏΟΣ ὨΟΙΘ ΙΏΟΥΘ [17 ἰηΐο 
[Π0 ἰδίου οὗ 1:6 ΗγΚδοβ, δηὰ σοΐοσ 186 
Τοδοῦ [ῸΓ ἃ τλοτο ἀοίδὶ θὰ ἀχροκϊξἰοη ἴο 
Ἡεενεν, 1ὰ 688, ἰἰ. Ὁ. 677--- δ86; Ἡεκρείεν- 

δεγο, ἴ)0 Βοοῖδ οἵ Μοβοε, δηὰ Ἐφγρι, 
Ῥ. 357---277, Ὑο ἱδ οὗἨ ορίῃηίοη ἴδὲ (16 

ἭΟ1Ϊ6 στορογτὶ δροῦλ [16 Ηγΐβοα ἰβ δῃ 
Ἐσγρίίδη ἔδοσγίοδείοη ; Φαδεν, “ Οἡ (86 
Οτίρίη οὔῬαρδὴ [ἀοϊδσυ, νοὶ. 111, θοοΚ Υἱ. 
οδδρ.ὅ, νῆοὸ δάοριδ 16 ἀουθείῃ! δὲδιθ- 
τηρηΐ οὗ Μδηοίμο (Φοδϑορῃβ, ο. ΑΡ. 1. 38) 

Τοδρϑοϊίης ἃ γθ- δ Δ Ὀ] ἰβητησηὶ οὗ [Π6 Ηγκ- 
δ08, 37 ΥΘΑΣΒ δΔ΄ΕΣ ἰδ ἀοαί οὗ Φοθδορὶ, 
δῇοσ ΠΟῪ δὰ οὔδθὸ ὕδθῃ χροὶ θὰ ἔοι 
Ἐφγρὶ, δηὰ δοι θὰ ἢ Ῥ ΣΠ βεῖα, 16 γοαγθ 
Βοΐογο Φοβορὴ νγδ8 δβοϊὰ ἰπῖο Εσγρι, (869 
οὔὖν [ηϊτοὰποιίοῃ, κα 8, ἐ.). 

Φ. “ἐν 18 ΤΟΤΕ οἵ οοπαί ογδείοι, ἰδδὲ 
56 Ἐργρἕδη Κίηρ Ρ]απηδὰ 80 Τηθδηδ ἴοσ 
οΟΥΔΗϊηρ [Π0 ΡΟΥΤΟΣ οὗ [Π0 Ιβγϑο νο8 ἰῃ 
σοισηοη ἃ θογαϊίοη ὙΠ Ϊ8 ῥΘΟΡΙδθ, 
ἩΠ1|δὲ 1[}}6 δἰγοοϊ οΌ8 σοτμτηδη δ ἴοσ οδδοϊ. 

σ᾽ (ποῖτ χηϊΣϑοΌ Οὔ ἰβοσγοαδθ, ΔΓῸ δδοσϊ δὰ 

ι 
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ἘΝ ΑΚ ΔΑΝ, ΡΊΑΥΣΨ ΛΑ ΠΣΔΗΣ 5) ΣΉΜ ΟΝ, 

ἴο ῖβ ΟΥ̓ ΕΥΤδΠηἶοδὶ ἱπιρδιθηοο᾽" (Φοβ.}. 
)οδορῆυδ (Απίΐᾳ. 11. ἰχ. 1) ΙΗΘὨ ΕἾ ΟΠΒ, 88 
[πὸ τηοιϊϊνοβ οὗ ῬΠΑΓΔΟΝ᾿ 5 τοὶ ἀονίςθ8 
αραΐϊποῖ τ[Π6 Ἡρῦγον, δοδὶ 468 θα, 8180 
θα δηὰ ΘΏΥΥ, ὮΓΥ “6 βδὺ ἴδο 
Τατθθ 65 [γί τίη δηᾶὰ ὀὐθη ρα ΠἸηρ 8 
ΘΕΟΘΙΘΘΠΟΥ͂ ΟΥ̓Σ {π6 ΕΥΡ ϊΔη8 ὉΥ ἐμοὶ ν 

ὙΓ6ΆΙΠ, ἩΒΙΟΝ ΠΟΥ δοαυϊγοὰ ὮΥ τοῖν 
ἐδθλρογθηοθ δηᾶὰ δου," ΑΡασθδποὶ 
Θ5ἷκ5, “Ὕεγο, ἰηάοοὰ, [Π6 16Γ86]}0686 ΤΟΓΘ 
ΠΌΤΩΘΓΟΙΒ Δ (86 Ἐργρίίδηδῦ δηᾶ, ἰ 
80, ὙὙῈΥ ἀϊὰ ἐπ0 Κίπρ ἔδϑδι. ἔδποπὶ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ΟΑ86 οὗ ΜΑΣ, (να. 10), δῃὰ ποὶ ᾿ἰκοννθὸ 

πῃ Ροϑοὺ, θη (ΠΟΥ ταΐσιὶ δ υδοὰ 
1ΠΟἿΓ ΠΌΠΊΟΥ͂ΘΑ] ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἰο δἰΐδοκ Ὠἰπὶ 
ὩπΠαχΧροσοίοαϊγ, δηὰ ἴο δυθᾶτο ἷ8 ΡΟΟΡΪΘ 
Ηὸ ἴδ, ἱδπογεΐοσο, οὗἨ ορίῃηίοη, ἴμδὲ ἸὩ 
ΤΟΙΌΓΒ ΟἿΪ ἴο Ὁ), ποῖ ἰο 2, δηἃ δαὶ 
πὸ ἴογπιοῦ δαϊθοῖϊνο 18 ἴο ὍὈ6 ἰΔκοὴ ἴῃ 
[Π6 86η80 οὗ ὈΟΔΣΙΥ διγθηι, δο [δὲ [ἢ 
τηθδηΐης οὗ [Π0 τοῦϑὸ Ἡγου]ὰ 6, “ Ὀ6Βοὰ, 
[6 ῬΘΟΡΪο οἵ [δγδ0] δῖ ηυτηογοῦβ, αηἃ οὗ 
ΤΏΟΓΟ τονυδὶ σοηδεϊ αἰ 0ῃ5 ἔΔη νγο." Βαϊ 
ὩἽ δὐὰ ὨἾΥ,) Ὀοϊοηρ οὐυϊου δῖ 0 ΘΔΟ ἢ 
οὐδοῦ; [Π6Ὺ ὅσο, ἴῃ ἴδὸ τηλδοζοίὶς ἰοχῖ, 

σοι ἰηθά ὉΥ͂ 8 σοηὐυποῖῖγο δοοοηΐ; δηὰ 

ἴῃ Ἔχ ργοβδβίοῃ οὗ ῬΏΔΓΘΟΝ ἱγαρ}166 δὴ δὰ- 
ΤΑΪΓΔΌΪΘ Ρδγοβοϊορίολὶ [ϑδίοτο--- 6 Ὠδίυγαὶ 
οχαρβογαιῖοι οὗ δας δῃὰ ρυθοδπου (806 

Ῥε. οὐ. 34). 
10. ΠΠ) ἱτωρογαιῖνο οἵ 211) το χῖνο, ἴὸ 

οΟΏ6 οὔ, 1 ΠῚ ραγαχορίοτππ).---ΠΌΞΠῚ 

9 Ἰδὲ τ δοὶ πὴ εἰγδίδζϑση ΟΥὁἩ ὈγΘΟΔΌΓΟΏ, 
ἴος ἴο τρδβάβοσο ἔδοπι ΟΡΘΏΪΥ, ῬΠΔΥΔΟΣ 
ἀϊά ποὶ γοπίυσο, οὐ δοοοπηὶ οὗ ἐγ τη8]- 

ἐἰταάο; ποῖ, ΔΒ Αθδγθδποὶ ορίῃθδ, Ὀθοδδθ 

ἢ6 βηχπηῖς ἤοτα δἰέβοκίηρς δ (ἰδ ὙΔὶοΝ 
δὰ βουρῶῆς τοΐπμο ἰῃ δῖ85 ἀοταϊπίοῃδ; [ῸΓ 
ἐηο ΕχΥΡεΐδηδ ὑσογο ποίοσίουβ ἴοσ ἐμοὶγ ἰἢ- 

ΒΟΘΡΙΔΙΕΥ δηὰ δυογείοη ἴο βιγβΏρεγ; [9 
Βερίυαρίης ἰσδηβῖδίοδ ΔΡΕΪΥ, δεῦτε κατα- 
σοφισώμεθα αὐτούς; 506 ϊοά. δὲς. 1. 56; 

ΡΙΐκ. Ηϊδὶ. Ναὶ. χχχ, 15. Ἐνδη Ἡοτμοῦ 
ἀοθογῖθ68 106 ΟΥΆΘΙΥ οὗ [Π0 ΕΥΡ Δη8 
δῴδίηδὶ ΒιΓΔΏ ΟΣ, ΠΟΤῚ ΤΠΘΥ “οἰ ΠΥ ΚΙ]]- 

6, ΟΥ Ρῥγοβοσυϑὰ δἰϊνο, ἴῃ ὁγάδσ ἰο π86 ἴθ 1 

Ὁ β᾽αυΐϊβῃ νγοῦΐβ᾽" (σφίσιν ἐργάζεσθαι 
ἀνάγκῃ, δ06 Οἀ. χὶν. 272, χνυὶ!. 441). 
ΠΌΠΟΘ ΠΟ ΙΓ ὑγιλεγο λαρρέπε απν 
ταν, ὙἼὴ6 γεσὺ δβίαμπὰβ ἰῇ ἴδ Ρῥἱγαὶ, 

ἩἘ11δὲ ἔδο σαδήοεοὶ ΠΌΓΙΣΘ ἴδ ἰπ ἕῆο εκἰη- 
Κυϊαγ, νη] ἢ} Ἰδέίο συ τογὰ ἰβ ἤογΘ δρρ)]οᾶ 
ἴῃ 8. ΘΟ]]θοῦγο δ6 86, “ ἀδηχογοῦδ, οτλὶςαὶ 

εἶπ)68 ΟΥ Οἰγουτηδίδηοοα.) Α βἰπιῖϊασ 
ΘΟΠΒεσι οἷο ΟΟΟῸΤΒ ἰῃ 1 Κίηρθ γ. 18, 

ἸΠΩ2Ό ὝΦΨΙ. ΠΟΠΡΌΠ 8:0. ὙΒδὲ οο]- 
Ἰοοῖῖνο ὩΟῸΏΒ Ὅ16 ἔγοαποπε οοηδίσιοά 
ὙΠῸΠῸ6 186 Η] ΓΑΙ, ἰ6 παίασαὶ δηὰ ἰορίοαὶ; 
διο ἢ} ποῦ δῖ, Ὧν, "2, ΠΡ, ΠΣ 

(ἔδπιγ, δὲν, οὔθ. (860 Οεεένκ. ΤΕ γροῦ. 
8. 184,2). Βυὶ Ἐπδιάὰ (Βοῦτονν ατϑιῃ- 
ΤΏΙ, ἃ 233, 8, ποῖίθ) οἷδαϑοδ [9 ἴοστῃ 
ΤΟΝ διοοηρ τθοδο ὙΠΟ δἃσζὸ οσὶρὶ- 
ΔΙ 86 ἐλίγα ῬΕΙΒ. ὕέκι. σίπφ., ὈῸΣ ἴδ Κο 
"2, ἴῃ ογάας ἴο ἀἰδεϊηρτιϊθἢ [Π 6 τὰ ἥγοσῃ ἐῃ9 
ΒΆΙΏΘ ἴΌΤΙΩΒ ΟὗὨ 16 δέεοοκά ῬΟΙΒ. πεᾶϑο.; 
ΒΟΥΤΘΥΘΥ, ΠΟΘΙ ἱἢ ΟἿΡ ὈΔΕΒΑΡῸ, ΠῸΣ ἰπ 
ὯΠ6 ΟΥΒΟΣ ἱπείδηοοβ σποίοα ὈΥ δἰπι (Φοῦ. 
ΧΥΪ;, 16; [δὰ. χχυϊὶ. 8; Οὐδὰ, νοσ. 13.) [8ῖ8 

γϑῖμαῦ πηίουπαἀοᾶ Βυρροδιεῖοη 18 ΠΘΟΘΩΒΑΣΥ, 
88 [00 Ρ]ΏΓΑΙ ΟΔ:,, ἰῃ [686 ῬΔΒΕΒΡ δ, Οἵ - 
μῖὶϑο Ὧ6 δοοοπηίοα [Ὁ0.Σ. ΤΏΟΤΟ ΣΟΙΠΔΙΠΒ, 
ΒΟΎΘΥΟΓ, ΟὯΘ ῬὮΓΑΔΟ ἱπ Φυάρμοθ νυ. 96, 
ΓΟΓΡΟΣ ἼΣ ΠῚ), πῆοτο ἐπ Ρἱαταὶ 
οδηποὲ ἯἨὁ}1} Ὀ6 ἀοίδηἀοά, δὰ το ΜΘ 

δτὸ δοια ροἰϑὰ ἰο ἐδ ἐδθ ρίῃγαι ΠΟΦΙ 
ἱποίοβὰ οὗ {[δὸ κἰησυϊον ᾿. ἙἘνο 
6 οδοη. (Ἰβῃσῷ. Ρ. 800) βϑοτὴδ ἴο δόκηον- 

Ἰοάχο ἰῃ (δὲὲ6 Ῥαδβαᾶρὸ [86 οοῃθοίογο οὗ 
Ἐνδὶὰ, δηὰ δριὶ! ΟΟΙΏΡΘΙΟΒ ἔπδὶ ἔοττη 
πὰῖὴν [Π06 Αγαδίς ,ιωμσγιω οπεγσείϊοπι, 

ωὐλᾷι. Τὴ Ἀΐ8 ατὐδσηαῦ (8 47), [6 οοτὰ 

Ῥδίὸθ 818 [ΌΤΙ ταῦ ἢ 1088 ΒΔΡΡΙΥ πὰ 
[86 ΕΥΘΏΟἢ ρῥδίοίβ ᾿αὐοιδ ἰηδιοδὰ οὗἩ 7᾽αἑ, 
ἩΠΙΙΟΝ Ὑυ αν Ὁ οδῃ ΟΟΣΈΔΙΩΪΙΥ ποῖ ὃὉθ 
βαρροδοὰ ἴῃ ἐῃθ 8} π|6 ϑοὴρς οὗ ὨΘθΟΓΔἢ. 
Ἐληὴ Ἐσγα ἰδίκοδ ἔΐοδὸ νογὰβ δὲ δὴ εἷ- 
Ἰρεῖσαὶ αχρτοβδίοη ἱπβίεδδὰ οὗ ἢ [᾽Π} 
ΠΌΠΡΌ ΠΥ͂Ρ ΠΟΡΕΊΡΙ (δοοίάθηιβ οἵ 
81). ΑΔ ἰηδίδηοοδ οὗ ἃ δἰ τ λδν 61} 065 
δῖὸ αποϊοὰ ΝΌμι. χχΙϊ!. -20, δὰ Ῥ,ΟΥ. 
χΧΥ. 338. Βαὶ (Π6δ0 8808 8΄ῖ6 Ὑ]ΑΟΪΥ αἰΐ- 
ἴοσγοπξ ἴοι ΟἿΣ ῥδδβαζο; [ὉΓ [6 ὙΟΙῸΒ 
2, δυὰ Κῦ, πανὸ ἃ πδίαγαὶ βΡρ]οτηθῃὶ 

(ΠΡ ὮὩ διὰ ΠΥ) διὰ δάυηΐε οἵ {18 οὴθ 

ΟἾΪΥ, Ὑ Δΐ18ὲ δὲ Ὁ δἰ οννθ ᾿πηπτη γ8 0]6 60]- 

Ἰδέθτϑὶ διρρὶοπηθηΐϊδ. ΟὨΚΟΪοδ ἰγϑηβίδίθα 

Δ ΝΠ", δ5 1 τμὸ Ἡοῦγον ἵοχὶ 

ποῖ ΠΌΓΡΟ ἸΝΣῬΠ, πίοι τοδάϊης 



9 ἘΧΟΘΥΌΣΡ 1. 

Β ΓΟΠΡῸΡ ὑμδη 6. 10. Οοτμθ (Πθῃ, Ἰοὐ 8 468] τ 8 ν Ὑν τ 
ἴἤοπι; 1οϑὺ ὑπ Ὺ τυ ΡΙῪ δπα 10 Θογμθ ὕο ρ888, ὑμαῇ, γγβθῃ 

[Π9 ϑδαιηδγίβδη οοάοχ ᾿πἀοοὰ ΘΧἢΪἑΌΙ 3, δηὰ, 

Δοσογηρ ἴο ἩΔΊΟΣ, [86 δοριπαρίης 8180 
ΤΟΠΟΙΒ ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος; 
δηὰ 80 ΟἿΓ ἰοχὶ 8 8180 ἰηϊογργοίθα ὉΥ͂ 

[0 Ψυϊραίο, [80 ὥγτίδη Ὑ ογβίοδ, [κπιάο- 
υἱοῦβ ἀθ Ὠίοι, αοἄάο8 (πὰ Ὑαίοσ Β σοτῃ- 

ΤΩΘΏΪΑΙΥ, Ἅ710, ΙΩΟΓΙΘΟΥ͂ΘΙ, δἀἀβ βιρογ- 

ΒοΐΔΙγ (δὲ [86 τεδάΐϊηρ οὗ [80 ΗΘΌΓΟΥ 

ἴαχε ΠΟ ΡΠ ττοῦ]ὰ ΟἾΪΥ Ὀ6 ΘΧΡ]ΟΔ0]9 
88 ἃ Ομ α] δἰβι). ΕἸ πιο ἢ 18 οὗἨ ορί πίοι 
ἴδδὲ (ΓΠ06 δῃῦ͵οος 18 [0 δ τοροδίθα 
ΠΌΠΟΙ ΠΌΠΓΟ, δαὶ Β6, Ιαίογ, δθβαῃ- 
ἀοηοὰ 118 διιρροκί(ζοι. Εἰτηϑοῖ, ὉΥ ῥτο- 
Ῥοβίηρ (δμὖ γαά. 410) ἰῃαὶ ΠΣ ΡΠ 
ἰδηᾶα ἱπείοδᾶ οὗ Πῦ ἐδ, Πα 6ΙΥ νυ», 
δαΐ ἴῃ ΟἿΌΣ ἰοχὶ ποὲ οὔθ ἤοτσῃ Ὀαΐ ἐδθ 
ὙΓ80]6 οἵ Ἐργρὲὶ ἴἰβ ἴο 6 ππἀοτγβίοοὰ, βῃὰ 
ἴ86 πῶπ ψουἹά Ὀοδβί65 σατο ἃ ἀασεο 
τία ΠΕΡ Π.---λ ΝΕ Ὅν ΤΠ ῺΣ 9] 
ἐλαὶ ἐλεν 7οῖπ αἶοο τοι οἱ" ἐποηιεβ. ΤῊΘ 
ΘΏΘΠΙιΪο9 οὗἨ ἴΠ6 Ββῃορθογα- Κίηρβ οὗ Ασδ- 
Ὀίδη οτἱσίπ, τοῖο 1.6 οΪὰ Ἐφγριίδηβ, 1.6 
δβοοσοῖ δμογοηὶθ οὗἨ [86 ΦΌΓΙΩΘΥ ΑΥΤΔΒΙΥ͂, 
σὰ Ὑῃο [6 ΗρΌγονγβ μδὰ ἰοὴρ ᾿ἱνοὰ 
πη ἔΠΘΠΑἿΥ οοπηθοδίου, διὰ ἔπ ΤῊΘΌΔΗΒ, 

ὙΠ ΤΠΟΥ͂ ὙΟΓΟ ὉΠ80]6 ἴο δηηἰ ΒΠ]66 ΟΥ̓ 
ἴο δυράυπο. Ὑπὸ Κίηρ Ἰδαγοὰ, 1βογοοσο, 

πὶ 180 ἱπάϊΪσοηου8 Ἐργρυΐδηβ τη 6η- 
ἀρανΟΌΣ ἤο 8.8 Κ6 ΟΥ̓ ἴδ6 ἐογοῖστι γοκο ὮὉΥ 

γί] πὶ τοδίδίδηςθ, δηἃ οδίδίη ἃ Ῥονγουίαϊ 

ΔΙγ ἰῃ ἴΠ6 ἀϊδβαιβῆθἃ [ΕΓΒ 6}1168 (Ε66 Ἐο- 
Β6ητ }]6γ). ΗἩδηρ ΒΘ ΟΥΩΖ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴἢ9 
ΘηθΙΐο8 ποτὰ ῬΏΔΓΘΔΟΝ ἔοαγοὰ ἴὸ ᾿ᾶνθ 
θθθῃ 186 ἱηνδάϊηρ υἰρο8 οὗ ἴΠ6 Ατδδίδηβ, 
ὙΠῸ πβοῖὰ [06 [δγβο] 68, τ8οὸ ᾿ἱνοὰ ἴῃ 

ἐπο Ὀογάογὶηρ ἀἰδίτίος οὗἨ Οοβἤθη, ταϊχῃηὶ 
ΤΩΔΚΘ ΘΟΙΏΙΏΟΏ ΟθΠ86 ΤῸΓ [6 ΟΥ̓ΟΣΓΏΓΟΥ 
οὗ ἴ0 Εγριΐδη αΥ̓ΠΑΘΙΥ; 8606, ὨΟΎΤΟΥΘΥ, 

ΟἿΓ ποίθ ἴο Υ6 Ὁ. 8. “πὰ ἤολί ασαϊηϑὲ ια. 
᾿Αοσογάϊηρ ἴο Μαποῖδο, [Π6 Ῥαβίογβ οςσῦ- 

Ῥίοἁ (86 ἀο]α οὗἩ (6 ΝΊ]6, πδ δὲ [86 
ἘΦΥΡΟΔΠ8 δὰ ὈδοῺ τορϑ]θὰ ἴο Τοῦ αίδ; 
[Π6 σΟΠΑΌΘΓΙΟΙΒ Ιηυϑῖ, ἐποΓΘίΌΣΟ, 6068. 
ΒΑΓ Ὦδνο ἐδαγοὰ ἴδαϊ, δὲ 8ὴ διδοῖς οὗ 
109 Ἐσγρεδηδ, {56 Ηδῦγοντα τρὶς Ἰοΐῃ 
[Π6π|, δηα δυδὶϊ ἐπ ΙΒ ῖγ 68 οὗ {}|18 οοηΐα- 

εἷἰοα ἴο ααὶξ ἐπ6 Ἰαπᾶὰ, ἘΠ ΠΟΡῚ 
απά 90 πρ ουἱ 7 ἰδε ἰαπά. ΤΩΝ, ἰο ξοὸ 
ἪΡ ἴ0 [86 ποιίῃ, ἃ8 Ἴ 16 9 50 ἄονῃ, 

ἴἰο ἀοβοοθηά, ἴο [80 δου; Ὀεδβίἀοβ, Ἐρσγρί 
1168 ἰονγοῦ [μδη Ῥαϊθδιΐπθ. 866 θη 68. χ]τί. 
2, 8, οἴο. ; ΘοἴΏΡ. ζϑηρεγκο, Καοηδαπ, ὑ. 55, 

Ὡοῖθ 3. Τῆο ϑιγτίδη δά Οορίϊς νογείοῃς 
ἢδαγθ ““δηὰ χροὶ τὸ ἥοωῃ δ6 Ἰαπά,᾽ 

Μοροἰδεομη [Δ Κ65 [86 σοηπποοη Ὁ ἷπ 

ΠΟΡΎ π΄ ἘΔ6 βθῆθο οἵ Ἰδὲ, ογ (κα Εἰχοά. 
χχὶ. 15, ἸΌΝ Δ) Π3 21), δὲ [Π6Ὺ ἔρδὲε 
δρδίηδὶ 18, ΟΥ δὲ ἰθδδὶ ἰεδύῦθ (8 ΘΟ ΠΕΤΥ. 
Βυςλ ἱξ 8 ουϊάθηξ, [πδὲ [Π6 ἔοδσ οὗ ῬΏΔΣΘΟΣ 

88 αἀϊγοοιθα ΟὨΪΥ ἴο [86 ἰΔΕΓ6Γ ῬΟΚΒΙ Ὁ Σ γ. 
ΤῊ ἀοδίγο οὗ [0:6 Ιβυδοὶο8 ἴο τοϊσγη ἕο 

1.6 Ιαηὰ οὗ (ΠΕΙ͂Σ δηδοδίοσβ, τησδὶ, ἰξ δρ- 
ΡΘΔΙΒ, ἴανο ὈΘΟΟΙΏΘ 80 δβίγσοηρς δὶ! δυϑῇ 
(86 Κίηρ οὗ Εσγρὲ ναὰδ ἰηΐξοιτηϑὰ ᾿μβοσοοῦ, 

δηὰ (πουρῦ ἰδ ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ ἴ0 ἀοΥ8θ Ρ]δῃ5 
ἴο Ῥχουοπὶ ἴ86 ὁχοουτίοη οὗ [μοἱσ ἱηίθη- 
ἰἰοη. “ΕὙΘΙΥ Ῥασὶ οὐὗἨ {818 ἀοοϊαζαίίΐοι 

γον Πρ ὑΡοὺ ἴδ6 ὨϊΒΙΟΣΥ, δ ἃ βοῦυοϑ 
ἴο Ῥζονθ ἴπδὶ [Π6 ΠΟῪ Κὶηρσ δηὰ ἢϊ5 ροθο- 
Ῥὶο γοῦθ ἴοσοίζηθσβ." ἘΔΌΘΓ, ἢ], Ρ. 553. 
Ἧγο 8060 ἴῃ ἐπο τψογὰβ οὗ οὖσ ἰοχὶ ῶὩ0 8118" 
βίο ἴο “Ἰδάθῃ ὙΠῈ ὈΟΟΙΥ," 88 Μδυγοῦ 

δηάβ; Ὀπὶ [Π6 Κίηρσ, διιμου ἢ ἢθ Δρρσὸ- 
Βοηδοὰ (6 ἀδηρογουβ Ῥγο] βοϑοΥ δηᾶ 
ἴποθδβο οὗ (86 Ηθῦγονβ, 885 Ὁ] 
ἴο Ιοδ6 Τοῦ ὙΘΙΥ͂ υδὶυδῦϊο σταϊυϊτουδ 
αἰὰ, πο Π6 Π,ΤΘΔΣΙΥ τοαυϊγοὰ (ὉΓ ἢϊ8 
οἰξαῦθῖς δγοδινθοίυταὶ τοῦκ8 (τεσ. 11). 

Ιὸ 88, Ὀαδβἰ 68, 8 ροϊῃξ οὐὗὨἩ Ὡδιϊομδὶ ῥσγὶὰθ 

ὙΠῸ [006 Ἐργρθίδη ἀοδροῖδ, ἴο οδχοουῖθ 

ἐμοῖς ἤυρο ΙηΟΠυτηθηϊ8 δηὰ οαϊῆοθβ ὉΥ͂ 
ογοῖχτι ποσκιηθη; δπὰ οὐ οὴθ οὗ {δὰ 
ταλ͵ δὶς ΓοΡ]68 τος [δ6 στοδὲὶ οοῃ- 

ΠΌΘΓΟΥ ϑοϑοδίσί8 ογοοίθά, 6 ογάεγθα [ῃ8 
βου ριΐοη ἴο 6 ΘΟΠΒΡΙσΠΟΌΕΑΙΥ δηρτανοθάᾶ: 
“Νὸο πδῖῖνο Ἐργριίδη ἢδ8 Ὀθθῃ θιηρ ογοὰ 
πῃ οοπδσποιίίηρ [18 Ὀυϊ]άϊης ἢ (Π]οά, 
ἱ, 56). ΤὮ18 οἰγουτηβίδηοθ ᾿͵188, δοσογάϊηρ᾽ 

ἴο Φοβεορῆπβ (Απιίᾳ. 11. χὶϊ, 2), ρμασιϊςυ- 
ΩΣ ἰ]υδοὰ ἰο ὮΥ Μοβοβ, σῇο αοὰ 
οοτηηδηοά Ὠἶτῃ ἴο Ἰοδὰ [6 1θγ86}1068 οας 
οὗ Ἐργρῦ; “Ηον 58}|8111 Ὀ6 80 ].,᾽ βαϊὰ 
6, “ἴο ρογβαδαθ ῬΗΔΥΔΟΝ ἴο δἷϊονν ἐλθη τὸ 
ἀορατί, τῆο, ὉΥ Ὁποὶτ ἸαθΟυΣ, 80 χηδὶθ- 

ΤΊΔΙΙΥ οοπἠίτίραία ἴο ἴ26 Ῥεοϊαμοϊΐοη οὗ 
ὩΔΙΪΟΏΔΙ ῬΓΟΒΡΟΙ ἢ" (806 Ζοδεηπε ον, 
Ἀππία. 111, 810, δέ δεᾳ.; ὡζαΐη, Ατοῖ. ἰΐ. 
Ἰ, 256; Μηαεκὰ, Ῥαοβῦπο, Ὁ. 117, α)). 
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Ν Ποῦ ι0 

ὩΌΡ ΘῈ Ἢ Ὁ Ὅτι ἐγ ΤΡ Πρ ὉΞΡΡΣ 
: ΒΡΟΣΥΤΓ Νὴ ὈΠΡΤΩΣ ΠΊΕ ΠΌΣΡΘ ἘΝ [51 ὈΠΡΒῸΒ ἰτὸν.ς 

ἍΞ. Ὑ͵ὙΈο ἄθρει ἰδ δἀν βαῦ]θ το ῥχοίδοθ 
ἐπ ἰδίου οὗ [806 ἨΘΟΓΘῪ Ὀοπᾶδρο ἰῃ 
Ἐργρὶ σπῖτι [86 Τ0]ονγίηρ; Ρτο μα ΠΑΣῪ στὸ" 
ΤΑΆΥΚ, ὍὯο δ7ῖθ ποῖ θη] [0 δΌΡΡΟΘΘ 
δὲ [10 ΤΟΡρυοοδίοῃ οὗ (86 16γ86]1168 ἴῃ 
ἙαΥρὶ οοτητθηῃοθᾷ ἱταπλ Δί Ι δον (}}9 
ἀϑϑῖῃ οὗ Φοδορῃ. Το Ὠἰδίογίοδὶ βοοοπηῖβ 

ΟὨ [δ ἰ5 Ροΐηὶ δυοίαεαῖο Ὀεΐγοθη 80 δηὰ 

400 γοδῖβ (9 ϑορῆυδ, Απίίᾳ. 1]. ἰχ. }). 
ΤὮο Ἰαιΐοῦ ρῬοσοὰ ἴ8 οὐἹάθῃ εν ἴοΟ ῥτγὸ- 
ἐϑδοίϑᾶ, δὰ “ρου δο 7 πηίδίοσίο δὶ," 
(ϑύροῖκο, Κοηδλδη, Ρ. 384) δδ ἴδ 80- 

ἡουτῃ οὗ {86 Ηοῦγονϑ 'ἰπ ΕχΥρὶ διθουπίοα 
ΟἿΪΥ 10 480 γοδῖβ (Χχἰΐ, 40). Αοοοτάϊης 
ἴο οὖς δυρροπϊοῃ (νοΣ. 8), (86 πεῖιο Κίηρ 
ἦδ ἃ Τηοηθτοῖ οὗ [δὸ ἔογοῖστι (ΑΥδ ΐδ) 
{το οὗ 06 ΕΥΚδοδ, Ὑδο, δος ἰδοῦ 
πἀδοχρδοι, ἐΒουρὩς ἱξ ἃ τηδίίον οὗὨ δχρϑ- 
ἀϊθμοΥ δα ΡΟ] οΥ ἴο ΟΡΡρσϑδδ 6 Ηθῦτον, 

δΔηὰ ῬΑΓΑΪγ80 (ἰοῦ ὁποσχίθθ. ὙΠΟ ἐχ- 
ὈΓΔΟΓΤΟΣΏΔΙΥ ἰβοζοδδο, δηὰ Ποῖ ἰῇ ΟσΘϑδΘ 
οπῖψ, τδλ, ἴο ᾿ἴτι, δῇ οδ)οοὶ οὗἨ δρργϑδϑθῃ- 

βίου, δπὰ ᾿ ἀουϊθοὰ τηϑαϑασοδ [0 ΒΙΩΥ ἰδ. 
Βαϊ οδῃ ἐδ [4Υ86]168, ΔΙΤΟΒΑΥ ΟἿ ΟΥ̓́ Ὸ 

Κοιογαοηθ δος ὅδοοῦ, Ὁ δυρροδοᾶ ἴὸ 
Βανο ποιϑαδϑὰ [0 ΔΗΥ ἰογταϊ ἀδὺ]6 τα] - 
τπὰ062ῶ2 ΤῊΘ ΟΡΡΓΙΘΒΒΙΥΘ ΙΏΘΆΒΤΙΣΟΘ τημδί, 
ἐδοζοῖοσο, μᾶνὸ θΟΧΌΏ ΘΟΏΒΙ ΘΓΘΌΪΥ ἰαίογ, 
ΔιΒβουσὰ πὸ ΗΥΚΘΟΘ πιϊρος δδΥὸ ἰηνδάοα 
δηὰ οοῃηποζοὰ [026 ΘΟΕ Ὺ (ΟΥ ἃ ΡΟ ΟΠ 
ἐδποσοοῦ δὲ ἃ Ἰησοῖ δυο 616; 80 ἴδδὲ 
πὸ ρΡοχϊοά οὗ [86 τοὰ] δη ἃ θούοσο {Πγδ όσα 

οὗ [Π0 Ιδγδϑὶἱΐοθ ἰῃ ἘΩΥΡΕ ΤἸΏΔΥῪ ὍΘ 88- 

δυμηθὰ 48 ΠΟΠΒΙΔΟΓΘΌΪ δῃοσίοσ δὴ 18 

ὈΒΙΔΙΙΥ δυρροθοά, Ὀπὲ δὲ Ἰοαδὲ 100 γϑδῖβ 

Ῥοίοσγο 6 Εχοάμβ, 600 Ζηὐοά. 8 2, ἰ. 1. 

Ἠδϊοθ (1. 1. 180) δἱϑὸο δεϊϊονοδ [πος [ῃ0 
ΒΙ Ι6. στομίου, το ἀδίθδ τ6 Θοτὰ" 
τηθποριωθῃὶ οὗ ἴπ6 Ὀοπάδρο οὗ [16 1578 611068 
᾿παπηοἀ ἰδ: }]}γ ἔγοσα Ψοθερὶι β ἀθαίῃ, οὗ 71 
ΥΟΔΙΒ ΔΙΌΣ τη οἷν βοε]εταθηϊ ἴῃ Ερσγρὶῖ, ἰδ ἴῃ 
τι δ ροΐηῃξ χυρβοηδοϊθ, δηὰ ἢ {πη κ8 
1ῃδὲ ἰδ οαρπὶ ο Ὀ6 ἀδιίοά δὲ ἰοδϑὲ 80 ὙϑΆγβ, 
ΟΥ ΟὯ6 φοπογαιίοῃ ἰδίθσ. δ Ποῦ ρὮ Ομ οὗ 
ΐβ ΤΆ ϑΟ 8, δὲ {6 ἴοστηοσ ροσὶοὰ ψουἹὰ 

Ὀ6 ἴοο 8:41} ἰο Ὀγίπρ δοθορὰ ἰηῖο ΟὈ] νοι, 

ἰδ οὗ πὸ νοῖρξ σοπειἀογίης [παὲ α πεῖο 

ἀγπαείψ ΤΟΪ]]οντοὰ οἡ 180 Εγρθδη ᾿Πγοηθ, 

50 ΙΠΟΝ ΤΔῪ δ ΠΠἢ ΘΙ ΔΕ ΉΡἾΪΥ δββοιίοα, 
[δὲ [50 δυδοσηρο οὗ (10 ΗΘΌΣΟΥΥΒ ὝΟΓΙΘ 
ΒΟ ΠΟΣ πΗΐνΟΣΒΑΪ ΠΟΥ πηϊηἰοιτυρίοα. “4 
ΕϑΏΟΓΑΙ δηὰ ρῬογίθος ορρχοββίοῃ οὗ (δ 
Ἰατδο θα ἰῃ Οοδδοη," βαγβ ὅοες (Εΐδι. ἱ. 
76,77) “ ἀἰᾷ ποῖ ἰδῖκο ρίδοο, [τ 18 οἵ 'π- 

Ῥογίδῃοθ [0 τοιηδιῖ, [πδῖ, Οχοορέ [Π6 6 Ἢ 

οἰσουπιβίδῃςοδ τοϊδίοὰ ἰῃ (0 ΗΟ]Υ Βοοῖκ, 
ὯῸ ΟΥδΟΣ ἔδοϊ ἰ8 τη ο θὰ 88 δὴ ϑοοοϊω- 
ῬΔΏγίηρ 671] οὗ ἐδδῖ [Ὠγδί οσῃ, δὸ ἐμιδὲ [10 
ἘρΥΡρ ΔΒ Δρρϑῶσ ἴο Ββαγὸ δὰ ποιπίηρ ἰῃ 

Υἱοῦ Ὀὺπὶ [πον οὐ δαίοίγ, Ἐγθ (Π0 
οοιηληὰ ἴὸ ΚὮ} [6 πον -ΌοΓηι Ιηδ]θ 
ΟἾΣΙγθη, ΒΟΘΙῺΒ ποὺ 0 δαγὸ Ὀθθῆ οχ- 

ϑουίοα (ῦ) δηὰ νγγδϑ βοσῆδρβ ΟἿΪΥ ἰπἰθηἀοὰ 
88 ἃ ἰσόδὲ, ΤῈ ἀπγαϊίοι οὗἨ [86 ΟΡ γϑ8- 
δίοῃυῃ 5 ππίζηοτι. .... ΤῊΘ [βγϑϑ το 5 
οορθηποα, ον τ 6 665, ἰοὸ ὃδ0 ΠΟΓάδΙλΘΗ, 

δΔῃρὰ οηρεροὰ ἰῃ 411 οοουρδίίοηβ οοῦ- 
ποοίθα τ] δαὶ Ρυγειϊ8. [ἢ ἴδοὶ, {610 

ἭΟΙΟ ΘΙ ΎΩΥΒ διηοηρ ἴ6πὶ Θχρογθηοθὰ 
ἩΟΣΚΙΩθη, Οὗ ΘΥΘΙΥ ἰκἰπά, 88 ἨΔ8 τηδη δὲ 
Βδοο δῆοσ ἐμοὶ ἀθρατίησο ἤοτη ἘφΥΡί. 
Ἔτοτὰ 811 (πὶ8 γὙὁ ΙΏΔΥ σομοϊπὰθ ἐμαὶ {}|6 
ἘΡΥΡΔΩΒ ποὶῖπος του θα [86 ὈΓΟΡΟΓΣΙΥ οὗ 
1:0 [6τ86 1168, ΠΟΥ ἱπίοηἀοὰ {πον ΠΟΒΕ]Ο 

ἀοδισιοοη," [ἢ δοοογάδηοο τ τ ΐ8 
Υἱονν ττὸ στοὰ ἰῃ Νατω, χί. 18, 1) 21 
ὈΛΣΥΌ2, κ1ς τγδ8 Μ16}} τ ἢ τι ἰη Εαγρι," 
(869 1 ΟἸγοῃ. ἐν. 21, 38; υἱί. 9] ---2ῶ24; 86 

Ῥρείίε, Ατοθδθοὶ. ὃ 22; Μωπλ, Ῥαϊοβιί, 

Ρ.116. ὁ; ζδησεγλε, Ἰζϑῃδϑῃ, ὑ. 884, δπὰ 
ΟἿΣ ποῖθ ἴ0 Υ. 4). 

ὈΏ, δεμουρ υπαποβιϊ δῦ ἴῃ ἰΐϑ 
εἰ χυϊοδείου (ἐγ δμίς τενάεγεά ὃν ἰαδοιν, 
δεγυϊΐε τοοτὰ), ἰ8 οἵ ἀουδοα] οἰγτηοϊορίςδὶ 
οτχὶμ (566 Οδεπ, 'Γ68., ἯΒῸ ἰδῖκοα ἰδ, 

Ὑἰ1} ἰοο 0116 ῬΣΟΌΔΌΙ ΠΥ, 88 8 σομγ80- 

εἰοη οὗ ὈΞΌ, ἴτοιη Ὁ ἴο εοουπί, εαἴογ 

ἴδ Ζαϊϊπ διὰ Ογεεὰ δυδίοργ οὗ Αὐαχ δπὰ 
Αἴας, ΑἸοχαπᾶὰοσ δηὰ ΑἸοββαηάσο; Ὀπὲὶ γ 6 

ΚΙΟΥ͂Ν 0 ἰηϑίδῃςθ ΟΥ̓Δ 5: 1] αν ΘΟ ΓΟ 05 
ΟΥ̓ΔΒδ᾽ τη] δϑίοη ἰπῃ εὖτε). Αὐοαὺὶ (80 
ἀου]α Ρ] ΓΑ] ἰπ Ὁ ΘΟ "ΖΦ διρενιπίεπαεηία 
φ οτὰϑ (ΝΟ. ΟἾΚΟΪοΒ σοηθσβ ΤΏ ΟΓΘ 
δοοογάϊπς ἰο ἴΠ6 Β6η86 ἴδῃ 116 ἰεἰΐοτ, 
᾿Ν 3Ὁ ῬΟ τὶοκοά, στο] ΟΥ̓ΘΓΒΘΘΥΒ) 
800 Ο680ῃ, ἄτλσζω. ὃ 106 8,δὁ. ὙΠΟΥ πΈΤΟ 



11 ᾿Π ἘΧΟΌΠΕ 1. 

{Π0 6 ΒΔΡΡΘΠΒ ΒΥ ΜΓ, ὑΠ6Ὺ 701 α8δο Ὑἢ ΟἿ ΘΠΘΙ168, 
δηα Πρ δραϊηβῦ 8, Δηα ρῸ ᾧρ ουὖ οὗ [86 ἰαπά. 11. ΤΒοΟτεο- 
ἴογβ ὑμ6γ δρροϊηΐθα οὐϑὺ ὑθϑια ἰβϑβ]ς-πηδβύίουβ, ἰο δ ]οῦ {μὰ 

1 Ἑποὶ. Ῥετνϑ.---Απὰ 0 ροῖ πθηϊ ΠΡ οὔ οἵ [δ Ἰαπά. 

[ὁ δυροχίοῦ οἢο ΓΒ, τὸ ποσὰ ἴπΠ6 Ὦ 272) 

(νυ. 6), οσΣ ἰδδκτηδδίουβ ΟΣῸ βυρογάϊπδιοὰ 

(866 ποῖ ἴο (ἢ. ν. 6).-- 9 Ὁ 18 ἀοτὶνοὰ 
ἔτομι 932, ἐο φαίλεγν, οοπσγεσαΐξε, ἢ ἃ ἔτο- 
υδηΐ ἐγαηβροδὶ που οὗὨ Ἰοιῦογβ (800 686}. 
Οτϑιη. ὃ 19. ὃ. ΠΦΌΘ "ἢ τλθϑπβ, 

ὉΒογοίοσο, δίογα οἰξέξα (866 2 (Ὥτοῃ. ΧΧχΙ!. 

28), 8οὸ Μοῃάθ βϑομη; Οπλεῖον, ΓΔ ἢ Ρ 
δε; Θερέ. ̓ πδοςῦγαϊο Υ πόλεις ὀχυράς, 
δἰγοηρ, [γα οἰεἴ68, Ὀοσδῦδο βύο ἢ ΡΪΔ 068 

ΟἿΪΥ Ὑγο 76 πιϑοὰ 88 [Π6 ἀδροδίζοσίθ8 οὗ ΘΟΣΤ ; 

Ψυϊς. υΥῦοθϑ ἱαρογμδοῦ]οσγυτη, 88 ἰζ [μ6 Η6- 

Ὀγον ἰοχί πγοσὸ ΠΊΣΩ ΨῸ "Ὁ. δδίοσμοι 
ῬΙΔΌΒΙΟΙΥ ἀθτῖνοϑ 1ϊ ἔγοτῃ 190, “το ρχουϊὰθ 

ἴον βοσῃιθοάᾶγ, βαρροτῖί έτη," ἔγτοιῃ ὙΟ ἢ 
πο ρδγίίοῖρὶο 19 “ ἔγϑαδισοῦ,᾿ ΟΣ δίονγαγά, 
Οὐσυτθ, 88 ἃ βΒαῤαίδηξίγο, ἱπ 188. χχὶϊ, 1δ. 
Βαυῖ δὲ ροσδ σοσίδ᾽ η]Υ ἴοο ζδὺ ἴῃ σοι ὈΪἢ- 
ἴῃς [1.18 τοοῖ τὶ Ἰ9 Ὁ Ῥοοσ, αεὐὰ 9 
ῬΟΥΕΣΊΥ, 80 ἴδμαὲ [6 ΠῚ ᾽) τὸ “ πιδ- 
ξαλίηθα, ἰῃ ἩΒΙΟΝ ΘΟ [ὉΓ [86 τηδίπίθ- 
ΔΗ ΟὗἨ 6 ΡΟΟΥ Ὑὰ8 δβίογοὰ πρ.7 ΟἸδυκο 
διηάβ ἱπ ΠΊΣΩ ὀνθὴ δὴ δ᾽ υδίοῃ ἴὸ [89 
Ῥγυϑηιϑ, ΠΙ ΟῚ ἐδ ΙΘγα 6} 1098 ΓΟ Θχα- 
Ῥἱογοὰ ἰο ΡΝυϊ]ὰ, ἀΧρ  αἰπίπρ, ΚΡ] ο8 ὙγΠ6 ΓΘ 
ῬΒΑΓΔΟΣ Ἰαὶἃ ἊΡ δβίοσϑβ." ὅ860 δἷϑο Ηθῃρ- 
ΒίθηθοσΩ, ἴΠ6 ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβεβ δηῃὰἃ Ἐψυρῖ, 
Ῥαβο 82, 38, ψοτο ΠΊΣΩ ΟΣ ἱβ Ὀτοῦρδὶ 

ἰηΐο οοηπροοίζοι τὴ ἴπ6 ποτὰ Μαποελῆ, 

δὶ στ γἱηρ ΠΥΔΕΔΙΥ͂, ΟΥὨ 80 ΡΙΔοθ τῇοΓο [890 
ΘΟΓΉ 18 τη Αϑιτοά, δη ἃ ΓΓΘΑΌΘΠΟΥ οσουττίης 
οῃ Ἐργρίϊδη ἰωβοτίριίοηβ.--- ὨΠΠ2ΌΔ εοί τὰ 
ἐλεὶγ διγάεηα. Τ}2ΔΌ, ἔχοϊῃ ἴ.6 βἰησυϊασ 
ΠΡΌ οσ ΠΡΌ, [8 οΠ]γ πϑϑᾷ ἴῃ ἐμ ρίαταὶ, 
δηᾶ, μοΐηρ ἀοτίνοα ἔγοῃ)ῃ 22Ό, ἴο Ὀθδσ 
ὮΘΑΥΥ ὈυγάθδηΒ, δἰρηθοβ Ἰδθογίουβ δὰ 
ὙΓΟΔΙΊΒΟΙΩΘ 10118.---ΤὩθ ἱγταπὶ οὔ Ἐργρὶ 
Βορθᾶ [0 δηρὶμ!]αῦθ, ΟΥ̓ πησοσοϊἰπρῦ 6Χ- 

ΟΠ οὴ8 δη ἃ ὈΓΘΔΣὮΏ]688 ἸΔθοιτ, [ἢ 6 ΘΠοΥρΐ68 

δηὰ 56] -τοβρϑοὶ οὗ [86 ΙΒγ86}1165, 80 οΟΙη- 

Ῥοίοϊγ, (Πδὲ [ΒΥ σου Ἱὰ παν ποῖ μον 186 
ΟΟΌΣΑΣΟΘ, ΠΟΥ ἴΠ6 ἀοδβίσο, ποὺ {86 ]οΐδβιιγο, 
ἴῸΥ Ρδηηίΐηρ, βοβοίηθθ οὔ ἀδ]νογαηοθ, 
Ἀπά 08ε}}7 τοπηασκβ Ασίβϑίοεϊο (ΡοΪ ξ, ν. 
ΕἸΣ “Αμπὰ [τ 8 4180 ἃ ΡΟ] οΥ ΘΠ ΘΠΕΥ 
ΤΟΒοσοα [0 ὈΥ͂ ΓΥΓΔΏΪΒ, ἴο ΔΚ δον 

δι. Ὀ᾽θοῖ8 ΡΟΟΣ δἃηὰ Πιΐβογαῦ]θ, . . . 80 ἐδδὲ 
ἐμοῖσ ν Ποἷ6 δεϊθηϊίοη 18 δυθοσθθὰ ἴῃ σδίη- 
ἴῃς Γμοῖν ἀ8}}γ Ὀγοδά, δα η0 ὥπιηθ 15 Ἰοῖ 
ἴα ἴο ΓΚ οὗἁὨ διγαϊδροιηβ ἔοσ 18 ὶγ σο- 
ἀοιπιρίου." ἘἙΎΟΙΩ ἃ δίτηϊασ ῥσίοῖρίο, 

Ταγαυίϊηϊαβ ΘΌΡΟΓΟΒ ΟΟΠΒΙΩΣΕΥ οσςε- 
Ῥὶοα τ86 ῥ]ο οΐδη8 τὶ [6 οοπδιστιςείοι 

οὗ ἰγεποῖθβ δῃὰ βοίγοσβ (ἴων. 1. 56). (869 
Βοδϑῃ. ΟἹὰ δηὰ Μοάοσι Οτίθῃξ, ἱ. ἢ. 2358.) 
“ΜΔΗΥ οἵ [0 Ἐργριείδη Κίηρ δᾶ, ποῖ ἃ 
Ῥϑβδίοῃ, Ὀαΐ 8 ἔπιγυ, ἴῸσ Ὀυ]άϊην. Τὸ {π|9 
ῬΤΟΡΘΏ ΒΥ, ΒούγοΥοσ, Εσγρὶ οὔτοϑ ἃ στεδὶ 
ΠΌΣΩΡΟΓ οὗ τοοῃυτηθηῖϊδ ὑὈοῖδ οὗ ΠΗ} 
διὰ ΘΙ ΟΙ ΠΒὨταθηὶς,᾽᾽ ὅ0 ποίο ἴο 1}. 10.--- 
ΠΡ Ῥίλοιπ, ἃ οἰἐγ ἴῃ Τονοσ Ἐργρί, οἱ 
[λ0 οοδὶ οὗ (Π0 ΝῚΪΟ, τηοδὲ ῬΓΟΌΘΔΟΙΥ 186 
ΒΆΤΩΘ 0 ὙΠΟ ογοάοίπβ (ἰϊ. 158) 

98}16 Ῥαέμηιοε, δε Αγαδίαη εἰΐψ (Πάτουμον 
τὴν ᾿Αραβίην πόλιν, ἸΘΑΙ Βυδαδι18, ΠΟῪ 
Ζεῖϊ- Βαεία, ἴῃ ἴμ6 ΥἹἱ ΠΣ ΕΥ̓͂ οὗ [86 νη !δρὸ 
ΒΠΔΙ Βα 8587), ἩΔὶοἢ ῬΏΣΩΒΘ ΤΩΔΥ͂ [ΡΪΥ ἃ 
ἴονγῃ οὗ Εργρὶ δἰζυδιοὰ ΠΟΔΥ (Π6 Ατδδὶς 

(Βοὰ) 868; Ὀυϊ τὸ δύο οοσίδίηγ υδ δε 

ἴο πηδογβίδηᾷ ἰδ οὗ δὴ ἘΠΥΡΕδΔΩ ΟΥ̓ ὈΌ}Ὲ 
ἘΥ, οΥὙἩ ἡ πηᾶδοσ {86 ἀϊγοοϊοηυ οὗ Ασγδδίδπα, 
80 ἴδδὲ ἤοσα 1118 β'ἀθ δἷδὸ [86 βπυρροεί- 
τίοῃ οὗ [π6 τοΐψη οὗἁἨ [80 Αταδίδη Ηγκϑοθ 
ἷη Ἐσγρὶ σψουἹὰ 6 πποχροοίθα!ν οοτ- 

Τοδοτδίθα, Αοοογάϊης ἴο ΟἾΔ ΡΟ] οη 
(  ἘδΥΡίο 8018 165 ῬΏΔΥΒΟΙΒ, 1ΐ, ἢ. 58--- 

62) 109 οτρίπδὶ Ὡδὴθ οὗ Ῥιμοπι νγῶ8 
Τλοιρε (οπο]οδοᾶ, δυστοπη ἀρὰ ΌΥ͂ Του - 
418), [1.6 ΒΥ] 14 016 Δὲ θοΐης ἴδ Ἐρσγρὕδη 
ΑΥΐ616. “ 1ὖ ΒΘΟΙΏΒ,᾽ 8Β8γ8 δ6, “ [δὲ 1 τῶ 

εἰϊυδλιοὰ ἴο ἴδ6 δου οὗ Βυθαδιῖβ, ΠΘΔΡ 

156 Βροὺ στο ΒΒ: 068 δἰδηὰβ ΠΟῪ (866 
Μ,Ὲωπὰ, Ῥαὶ. Ρ.117, δ. ποία 1; ὡοπαγά, 1)6- 

δογὶριῖ. ἀθ 1 Ἔδ. ἰχ. ῥ. 868). δχηϊδοδης 
8 [80 τοπγδεὶς οὗ Μίδποίδο, [δὲ 186 Κιηρ 

4] 8 ἑογτ ρα [6 δαξίθσῃ οἰ68, δηὰ τ δὲ 

Ὧ6 65.801 15η6ἃ 8. ΒΙΣΟΠΙΣ ΤΔΙῚΡ ἴῃ «σανὶς 

(Αὔαριρ), οΥ Αδαγὶ (ΓΑβαρις).'π νι οἢ Β9 

Ῥἰδοθὰ 240,000 ϑοϊάϊεγβ, δῃὰ πιο Εν δ]ὰ 

ΒΑΡ ΘΟΙΪΟΌΒΙΥ ΟΟὨ ΘΟ ΌΣΕΒ ἰὼ ὃ6 ἰὰἀοπῶςαὶ 

Ὑ ἢ [η6 σΔΙΡ οὗ {πΠ6 Ηεύγειυσε (806 1 π0- 
ἐγῖε, Κομδδη, '. Ρ.861). ὈΘΌΜ, πααπιρεε. 



δὲ ΧῚΘ 12 

ΕἼ ὯΒ ὩΒῸ 7685 12. ΠῚ 18 ΔΝ 305 ὝΚΆΡῚ 18 
ὈΉΤΤΙΣ ΉΘῚ 14. 1 ὙἼΒΩ ΕἼ) ἼΞΊΤΙΣ ὈΝΝΘ ὙἼΔΒ) 18 
ἘΠ ΊΟΣὉΝ Τὰς ΤΠ Κ5 ΠΠΞΙΣ 93) Ὁ 7573) ἼΦΠ5 Τιδ ΠΊΒῈΣ 
ὙῊΪ8 ἐοισπ 18 ἴο Ὀ6 ἀἰδιϊηστιῃ 6 ἔτοση [8:6 
Ἰδηὰ οὐ ρτουίποο ὈΘΌΣ, τιοπιοηθα ἰῃ 
Θεομπεβία χὶνὶϊ. 11 δυὰ Εχοὰ, χίϊ, 87, πὰ 
οὐϊ θην ἰΔοπεῖςαὶ τ 192 (806 11ῃ- 
ἀοηίν,, ΒΑΡΒΔΙ], οἵο., Οσποαὶν, Ὁ. 310, ποῖθ 
ὃ. δῃὰ μ. 317, ποθ. αὶ Ὑὴο οδ]θοΐξίοηβ οὗ 

Ἡδηρδίθηθογῷ, Μοθϑοϑ δπὰ Ἐργρί, ΡΡ. 48, 
49. Δ΄Ὸ οὶ σΟὨΟ]υαῖνθ). 1 τγὯδϑ δωΐέ ὉῪ 
10 [ἀτγϑοὶ 66 (ποὶ ἔοτεβοά, οὐ το αἱ, 88 

Οοδοηΐαα δηἃ Βοδοησα }] 6. ἀγὸ ἱποϊπϑὰ 
ἴο Ὀοϊΐονα, ἴὉΓ ἐ᾿6 τοῦ 22 8848 ΠΟΎΘΓΘ 

ἐπα δρυ ΔΌΪΥ ἰδδὲ εἰ χη δοδιίοη), δηὰ τοὸ- 
οοἰνοᾶὰ 16 πδηθ ἔγοιῃ ἴδ 6 γοαπθηὶ ΔρΡΡο]- 
Ἰαιϊίοη οὗ [0 Εαγρδῃ ῬΒΆγΔΟΝ 5  απιδεα 

οΥ Παπιεεεδ, ἰμ9 ὅθι οὗ ἴδ ὅπ (8 ὑῬστουὰ 
ΒΌΓΠΔΙΩΘ δδϑυσηθα ὉΥ͂ ΟΥΟΣ οτίθη! 4] βουθ- 
τοὶ 8180); δηὰ ἰδίεσ, [80 ᾿δο]9 ῥτὸ- 
γίηοο ἴῃ τ οἢ ἰδ ΔΒ αἰτυδιοὰ, νγδ8 οδ]]ο 

ὈΘΌΝ, (ἀπὰ ἱπ Οεπεεὶς ἰξ ἷἰ8 ταοπομοα 
ὉΠάοΣ (18 Π8Π|6 ΟΥ̓ ἯᾺΥ Οὗἁ δηξὶ οἰ ρδι! 0 η). 
«Ταδίοκελψν, ΤΟ]ονίης [86 Αταθὶς ἐγδηδὶδ- 

του οὗ βδδάϊδη, ὙὯῸ σθη ἀ 0 ὙῈ ιν ων ε 

Ῥε ον δ Πδδιμδοδ [ο Ὀ6 ἰάθη 41 νγῖ ἢ Η6» 
Ἰἱοροϊία, σι ποῖ τγδ8 ἔουτη ον οδ]]οὰ Ἰδὲ, 
Βυϊ το δοριίπαρίπὶ δὰ 8, αἴοῦ Ραμεσσῆ, 

[Πὴ6 ποτάβ καὶ Ὧν ἥ ἐστιν ᾿Ἡλιούπολις, 

ἴππ6 Βδοπίης ἰδὲ Ἐδδιηδο8 δηὰ Ηδ6]10- 
ῬΟΪ8 ἀγὸ ἔτνγο ἀἰϊδογοηὶ ὕονσῃβ. Ἂ᾿οοογαΐης 
ἴο ΝΙοῦθὮγ (ΤΥΔΥθ]8, 1. Ρ. 97), ἃ νὙ ]Πδρο οὗ 

ἴπ0 πϑιῖο οὗ Εδπηδίδ  μκάάμνο. 8 80}}} ἴὸ 

δ6 ἰουπὰ δοΐτοδη Οδἰτο πὰ ΑἸαχδῃάτὶα ; 

80 4140 ΟΠ δ ρο] ]οη (1, ἘΦΥρίο, εἰς., 1ϊ. 
Ῥ. 348). Βαϊ [86 ὕονγΠ8 τῃϑηςοΠθα ἴῃ ΟἿΓ 
Ἰοχῖ ὁδηποῖ μάν ὈΘδΩ δἰταδίοα οἡ [Π6 ττϑεδὶ 
οὗ 10 ΝΟ, 88 0 ἙΠΤΟΒΔΙΏΡ ΟΥ̓ΟΥ ἢ ΣἾΥΟΥ 

6 τοϊαιθα ἴῃ {Π0 ΗἰδίοΙγ οὗ [86 Εὐχοᾶτβ οὗ 
[η0 16γ86}1168. ϑοῖηθ (88 ̓ εησείεηδ. Μοδοδ 
δηὰ Ἐργρὶ, Ρ. 48, εἰς.; ΕἸοαίά, Ηϊεὶ. οὗ 
18γ. 11. δ2; δηὰ Ζεκφεγλε, θη. Ρ. 351) Ὀ6- 
Ἰονο Πδδσηβοδ ἰο ὃὈ6 ΗΘΓΙΟΟΡΟΪ 8, Ραὶ τ] ἢ- 
οὔ ΔΏΥ Ροβὶἐἶνο Ῥγοοῖ, ΤΏ ΤΟΙΥ Ἰοδηΐηρ Οἢ 

[0 δορίπαρίπὲ νογαίοη οἵ θη. χὶνὶ. 28,29. 

1 ρα (1 εἴΐοσβ ἤοια Ἐργρῖ, οἷς. Ρ. 488) 
ΤΟΙηΑΥκα, κα ΤῊδί τγὸ ΤΟΔῚ] ἢδνο ἴο βοοῖ [ὉΓ 
ἘΔΙ6808 ἰῃ [0 τυΐπθ οὗὁἨ Αδυ: Κοβῃοά 

(μον -οδδὶ οὗἩ Ηδ]0Ρο] 18) ἰβ σηοδὲ ἀοςὶ- 
ἀϑα]γ οοπῆττωθαά ὉΥ ἃ σηοηυτηθηὶ ὙΒΙΟἢ 
ὙἯΔ8 ἰοτπηὰ δΔιηοηρ [Π086 ὙΘΙῪ ΓυΪΠΒ 88 ΘΑΣΪΥ 
885 ἴῃ ἐἶπι6 οὗὨ ἴδ0 ΕἸΘΠΟὮ οχροάϊείου, Ιὲ 
8 ἃ ζΤΟῸΡ οὗἨ ἴδγοο ἄρτιγοβ οσἂϊ ουΐ οὗ ἃ 
δταηῖο Ὀ]Ϊοοῖ τοργοϑοηξίηρ [06 χοὰκβ δ 

διὰ Τυμ, δηᾶὰ Ῥοΐνγθοη ἴδοσὴ ἴδ Κίησ 

Ἐδηγδοδ Π|, (Εδιηϑθοθ- ΜΠ δ, τὸ θοσπη 
1διο 6841). Τὴο Φογιδδίοηι ΤΑγζΌπ 68118 
186 ἔτγγο ΟΠ οὗ ΟἿΣ ἰοχὶ 7} Ὁ ἢ) 
ῬΌΥΘΌ Ὑδοΐβ απὰ Ῥεϊαδίατα, δαὶ ΒοΙᾺ ἴθ 
Ὀογοηὰ [86 ἀϊϑίτίοί οὗ ΟΘΟδἤοΏ, δὰ 88 [πὸ 
1δγϑο } 1066 Δ58οῖὴ ὈΪοα ἴῃ ΕΔΙη 6668 ὈΘΙΌΣΟ [86 

Ἑχοάυδ (χὶϊ. 87; Νυ. χχχὶϊὶ, 8, δ), νὼ 

τασδὶ τηοδὺ ΡΓΟΌΘΔΟΙΥ δοοῖς (ποτὰ ἴῃ [δὲ ὑγῸ- 
γἱηοθ. ΗονοΥοῦ [ὮΪ8 ΤΩΔῪ Ὀ6, [86 εἰξα Δ. 10} 

οὗ Ῥίοτα δπὰ Βδαπηδοθ Ἵϑημοῖ, ἢ ρ0-» 

ὮΘΓΑΪ, Ρ6 ἀου 1]; [ΠΟΥ τηυδὶ ἢδνο ἑοστηθα 

ἃ Ρατὶ οὗ Τόνοῦ Εργρὲ, ἴῃ ἴΠ6 οε8ὲ οὗἁ [ἢ 

ΝΊ]6, ᾿Ἰποδὲ ΒΡΡΑΓΘΏΠΥ ἴῃ 1[Π6 συϑ] ον αὶ 
Ταυχοὶϊδὶ, τοῦ 18 ἰοσταθὰ ὉΥ [86 ΝῚΪΟ δὰ 
[δὲ οδαῖη οὗ τηουηίδὶηβ ὙὶσὮ δοσοι- 
Ῥδηΐοβ ἴπθ ΝῚΙΘ ἔσγοπι (86 δου ἴο [6 
ὩΟΣΙΏ, Δη ἃ ΠΟΑΓ [Π 6 ὈΪδοο ῬΒΟΤΟ [Π6 σδηδὶ 
θοσδη ἩΒΙΟΣ οομηθίηοὰ (86 ΝΊΪΟ τ ἢ [86 
εξ} οὗ δυο (Ηδετοά. ἱ. 158). ΤῊΒ ραᾶτὶ οὗ 
[86 ΘουηῖγΥ, το ΡΓΟΌΔΌΪ ἰογιηοα [86 
τηοδὶ Βου ΠΟΤ τορχίοη οὗ αὐβῆθη, 188, ΟἿ 
[6 οαβδίοσῃ ἔγοῃτοσ, ὩΔιΌΓΑΙΪΥ ἀχροβϑά ἴὸ 
διὸ ᾿ῃηυδδίοῃϑ ΠΟ; Ασδϑίδ, δηὰ ᾿γ88, [86 76» 

ἴοτο, ἴδ οἱοΥ φυδτίοῦ οὗ [80 Ὑγαστίοσ- οδβίθ. 
ἘΟΥΓΓΟΞΘΟΑ, υϑοὰ δὐ ἴῃὴ9 βδῖὴθ {{Πὴ60 ἴογῦ 

ΘΟΥΠΙΩΔΩΘΣΙΠ68, ΘΓ {ΠΠΠ8, ἴῃ [Π666 ῥΡατίδ, 

ποῖ ΟἿΪΥ δάνία]ο Ὀαὶ ἰῃἀἰΒΡΟΏ5ΔΌ]6 (866 

4 ΘΟ γο, Υἱ}}. 8---ὅ, ὙΠΟΤΟ ἴ86 δίοσα οἰκο 

διὸ 08]16ἀ ““(οποορά οἰκἰ66, 1 Μν 4118, χαῖοθ, 

δηᾶὰ ὉΔΙΕ ; Μδεεγοη, ἰἰ. Ῥδρο 609; ᾿ἰ έεν, 
αϑοχτ. Ρ. 829). 

12. Κ᾽. ὙἘὸ τοοῖ ῬΒ [88 οεγίαϊ ΠΥ 
ΒΟΙΔΟΙΪ 68 16 Βἰρτϊβοδίίοη οὗἁ ἱπογεαεῖπο, 
δτονίπρ ἰῃ Ὠπτηθοσ, 88 Ηοβ. ἱν, 12; αθῃ. 
χχχ, 8380. Βαϊ [ζ8 0818] Ἰπϑϑηΐηρ οὗἉ δργεαά- 

ἕπα 'ἰΒ ὉΥ ΤᾺΣ ΤΊΟΣΟ ΔΡΡ]]08Ό]6 ἤΘΓΟ, βοῖν- 
πρ, 848 1 ἀοθδ, ἴο βῆον [Πδὺ {Π6 ΘΠΟΥΤΏΟΙΒ 
ὨΌΏΟΥ οὗ Ιβγϑ} 168 ΟΓῸ ἢοΐ οοηδηξᾷ ἴἰο 

1Π|6 ΘΟΙΏΡΑΓΒΔΕΥΟΙΥ Ἰ:πιϊ θα ἀϊδίσιοὶ οὗὁἨ 6ο- 



12 ΕΧΟΡΌΣΡ Ι. 

ψ]} ὙΠῸ ΙΓ ὈΌΓαΘΗΒ; δηα (Π6ὺ Ὀυ1} ἔοῦ ῬΒΔΓγΔΟΙ ᾿ βίοσα 
οἰ168, Ριμοτη δηα δϑιηβοβ. 12. Βαῖ {π6 τρογα {860 
αἰ Ιοιοα ἐμοῖη, {μ6 τοσα {ΠΟΥ͂ πλι] 1 ρ116α δπαὰ ἥἦβργοϑδά.. 
δΑπα {Π6Υ δα ἃ ΒΟΓΙῸΓ δραϊηδὺ (ἢ6 Ομ] τοι οὗ β.βϑεὶ. 
18. Απὰ {6 Εργρίίδῃβ τηδαβ ὑμ6 οἰ] τη οὗἩ ἴβγϑθὶ βευῦνβ 
ΜΠ τἱρουν. 14. Απα {Π6Υ τη8α6 {ποὶγ ᾿ἴνοβ ὈΙ 6 ἢ 

1 Ἑηρῖ. Ῥενει.---- ΤΊ Άδατο οἱ 168. 

ΔΏΘ:, Ὀυὲ ἰῃδ [ΠΟΥ ΜΘ πιδοὰ ἴοσ 180 
ΤΟΥ͂ΔΙ ΟΥἩὨ Ῥαδ]ς του κβ δἰτηοδὶ ξβγουρσθουῦξ 
[6 πβοὶο οὗ ῬΒδγδοθ 8 ΟΙἑΠΙΟΠ5 (866 
ΟἿΣ ποίο ἴο νου. 7). Το ἴθῃοσ οὗ οὔὖσ ἰοχὲὶ 

ΔΡΡΌΘΑΙΒ ἴ0 ΘΟΥΤΟΡΟΓΑΙΘ ΟΣ ορὶηΐοῆ. ΤῊΘ 
πογὰβ γ᾽ 129] ΠᾺ ) 15. δζὸ σο-ογάϊηδιο, 
Ὡοὶ ἰο Θδο ἢ ΟἶἶΘΓ, 88 {86 τοροϊου οὗ ἴ9 
βῆουδ, δὲ ἴο (π6 ργοοοάϊαρ ρῆγαϑο ὙΦ) :9] 
ΣΝ 12}, διηὰ 18:6 808 ἰδ:---ἰῆ [Π6 8816 
Ῥτοροσίίου 88 {86 [βγδο] 68 ἬΤΕΓΘ ΟΡΡΓγθβ8- 

οἂ, ἰῃ ἔδο βδσὴθ ἄθρτοθ ΠΟΥ ἰπογθαδοὰ, δηὰ 
ἦῃ 1.0.0 βδο ἄορτθθ [ΠΟΥ δργοδὰ δοοοσά- 
ἱησὶγ. Ἐδη στα, Ἐδβθαση ἀπ Βοβοῃ- 

ΤΑΌ]ΠΟΣ 866 50 ατδάδιίοη ἴῃ ἐδ ἰοχί, 
“ΑΠΒουρὮ [86 [6ΥΔ61 1098 ΟΤΟ 8ὸ 1]]- 
ἰτοαϊοα, {Π6Ὺ ἱπογοαδοὰ [1κὸ δϑ ἰῃ (ΟΥΤΩΘΓ 
ἀΔγ8." Βυὶ ἽΝ δῃὰ 19. ὅζὸ ἴοο οὐνϊ- 
ΟΌΒΙΥ δοιμοῖῖοαὶ ἴο Ὅ6 πηδογειοοδ 88 
εἴτ Ρ]9 Θοττο δυ68.--- ἸΥ}, ἄόοσὰ ΥῈΡ, 

οοσδἰηΐηρς [86 ἔτγο Ὠοομδ οὗ ἀϊσμεί πὰ 
“αν; ἴο ζεῖ λογγον. Τὴ τοπάογίηρ οὗ 
186 ΕΏΡΠ ΔΉ γοσβίοῃ, ἐλεέν τρέχα στίευεά, ἷδ, 

1δοχοϑίοτιθ, ἱηδοσυγδίο 88 ἴο 16 ΘΙΥΙΠΩΟΪΟΩ͂Υ, 
δη ἱπδΡρργοργίδίθ 86 ἴο ἴδ οοηίοχῇ. 

τ4. ΤΊΒ, ἄοπι (86 Ασαδίο σοοῦ (") )κ 

ἴο ἀἰπιίη!8η, ἴο δχ ιδαδί, 8οὸ (δδὲ 1:6 δ - 

βιἰδηϊίνο δἰ η 868 ἃ ἀϊπιλϊπαίίοη οἴ δἰσεηχίῃ, 
οΡΡγεββίον, ἔψγγαππν ((168.). 3:2] Αγ 
Ἐαϑμὶ (Π Δ Π ΤΣ ΠΟ ΒΟΌΣ ΠΡ ΠῚ 2})2 
ἸΠΠ2ΦΌ1); δερέ. Βίᾳφ. Ἴδοὸ τοοῖ ὙἼΒ ἱδ 
τϑοὰ ἴῃ δ Ταϊτησὰ ἱῃ γατίουβ ἑοστηδίΐομβ, 
Ἐθὴ ΕΓΔ 5668 ἴῃ (δ18 γ6γ80 ἃ οογίαίῃ ῥσὸ- 
ὅτο88 ἴῃ ἴ86 τοϊαξίοη οὗὨ ἐΠ6 τηϊϑοσίθ8 οὗ [6 
Ἡοῦγον; γδὶ ΠΟΥ πδὰ ἴο θυ} γαδὲ 
οὐ ἤοο5 δηὰ ἐογώβοά ον ἔος ῬΒδσδοὺ 
(να57.11); θα ΒΩ ἢθ βδνγ ἐπδὲ ουθη ποὲ 
(ἷ8 8 αυβῃ δηὰ Ἵχιδοβίίηρ οοσσαρδίίοη 
ἱπιροαοὰ (μοὲν ταϊγασ]οῦδ ἱπόζθαδο (ΥῸΣ, 
12), Βὸ δον 411 δἷ5 βυ δ)θοὶβ (ἸἽἼ2}) 
ὨΛ ΣΌΣ) τὸ ὕϑὸ ἐδοῖῃ 88 αβἰδυϑα, διὰ ἰὸ 

3 γον. 8 Αῃὰ {860 πέΈΓΟ στίονοὰ Ὀθοϑαδο οὗ 

ἰγοδὲ ἔποτὶ ὙΠ ΘΥΟΙΥ͂ ῬΟΔΒΙΌΪΘ ΟΥΘΙΥ 
(νον. 13); δηὰ πῆθῃ 6 ρεγοοϊγοὰ, ἴο ἰδ 

ΔΙΑΔΖΟΙΏΘΩΐ, (δὲ [8 Τηραβῦγο δἷδὸ δά 

οὶ ἴ6 ἀοείγοὰ οἴροί, "6 οΔ|1οἃ [6 τᾷ“ 

Ὑἱνθδ5, δηἀ χαγθ Το 8 ὈΔΥΌΔΣΟΙΒ δειὰ 
ὩΟΙΆΓΣΙΟΙΒ ἱπδισι οι 0η8 (γεγ. 15). 

14. Τὴ ἴδ] ̓ δίίοσ μαζί οὗ (μἷβ8 γϑοῦϑθο οἿἷἷἹσ 

ἘΓΘΏ δ᾽ αἴ γΑσίο5 ἔγοπι [86 ΕΠ αἢ γοῦ- 
βίοη, τἩδΙΟΝ τοηᾶἄογθ ἴδ6 τογὰδβ ἢ ΓΝ 

“}) ὨΣῚΝ (ἶκο βδονϑγαὶ οἱὰ ἐγδηδ]αῖοτσθ), 
“4411 ΤΒΟΙΣ δογυΐϊοθ, ἩΒΘγαΐῃ ΓΠΟΥ τηδαθ 
Ἐῆοτὰ Βογυο, Ἰοα8 τϊ σἱροῦτγ,᾽᾽ (80 4190 

ΕἸαῖτθ); αὶ τΠἰ8 σουῦ]ά 6 10|}0 τόσα ἐμ δη 

ἃ ΤΏΘΓΘ ΓΟρΡο ἴοη οὗὨ [δ6 Ὀγοοθάϊης υοσϑο, 

Ὀοβίἀο8 186 ΥΟΥΥ͂ ΓΑΙῸ π80 οὗ Πὲὲ ἴοσ (86 
Νοτοϊηδῆγνο; πὸ ἴδῖο, ἱποσοΐοτο, [Ὡς ἰδιϊος 
Ῥδιιίοὶο 88. ἃ οορυϊδίνο ῥὑσβρουϊουῃ, ἐοφε- 

ἐλὲνγ οἱέλ (860 γοῦβϑα 1). Τδη8 Ἐαδδῆ απ 
ἀχρίδίηβ ποθ δὲ ὉΥ ὮΨ,; ἊΑδδεηΐῃβ, 
(ΤᾺ 68.) σϑπβίδίθθ ὥγαφίεν Ὁσαπθ ΟΡυδ; δηὰ 

Ὁ ὙΥ εἴζο, ἰοχοῖμος τὴ Ν᾽ ἴον δηὰ Μδα- 
ΤΟΥ͂, ΔΙῸ Οὗ ΟΡ πίοι [παῖ [Π6 τγογὰδ ὦ πὶ 
“ὶ ὈΓ2Ν διὸ ξονοσηϑὰ ὃγ ἸὙἼ}, “ δυὰ 
[ΠΟΥ οιμἰμογοὰ 411 (οἷν Ἰαθουτβ." Βαὶ 
18 ἀχρίδηδίϊοῃη ᾿νουϊὰ δθοϊ ἴον ἀοιμδηὰ 
Ἷ Ὀοῖοτο Δὲ, ουθη 'ῃ ῬΟΘΙΣΥ, πιο ΤΟΥΘ 
ἷῃ Ῥγοδθὸ. 2.9") πῖῖὰ 2, ἰ8β ὮΘΙΘ, 88 ἷῃ ἃ 
ἴον οἶδοσ Ῥβββαβθβ, πδοὰ 88 8 ἐγαμδί (σε 
γοΣῸ, ᾽0 ΙΔ ΚΟ ΒΟΡΥ͂Θ ΟΥἩ ὝΟΙΚ (80 Φόγοπι, 

ΧχΙϊ. 18, Χχχ, 8; 1οΥἱί. χχυ. 89). ΟἼΚοΙοα 

ΤΟΉΔογ8 129) π|ῖ} ἸΠΟΘΝΕ ΟΧΔΟΙΥ ᾿ἴΚ6 
ἩἼ. ἴῃ τἴπὸ ργϑοθάϊηρ το σϑῸ (866 Εν δ]ὰ, 
ΟΥ. 8.δ45, 83).-ῸΠ τ ογίατ, 80 οΔ]]οὰ ἔγοτῃ 

Ῥαίηρ; οὗ ἃ τοὰ οοἷουν (ἔτοσα ἴ86 τοοῖ ἽΘΠ, 

Ατδδῖς γβρ- 0 δ0 τὰ). ΓΙ) αι ὑτίοϊς, οὕ 
Ῥαυχηὶ [116, 80 ςΔ]|19ἃ ἔγοιι ἴῃ πὶ δηὰ 
ΟἾΔΙΚΥ οἷδγ οὗἨ το Ὀτγίοκβ σοῖο ταδάο, 

δοοογήϊηρ ἴο Ῥέξγευ. 11. 8, αηὰ Ῥίίκ. Ηἰεὶ, 

Ναὶ, χχχυ. 14 ; ασδρὶς ωϑ (δδοηΐ). 

ΤΉοθο Ὁτίοϊκβ, ἀγα ἴῃ (6 Ορβϑὴ δἷγ, δϑδιτοο 



δὲ ΠῚ 14 
Γραλτ ΠΕΡ ΟΝ νὉ Ἴ20 Ἴεδ) 16 : ΤῊ ὈΠῚ ὙἼΝΣ τα 
Δ. ΘΧΙΓΔΟΓΤΑΣΠΑΙΎ Παγάμθδβ, δηᾶ, δοοοσὰ- 
ἱηρ ἴο Ηοτοάοίαβ (1. 1836), ὀνθῃ ἃ ὑρυτδζηϊὰ 
(τ οἢ ῬΓΟΌΔΌΪΥ 50}}} οχίδίϑ ἤθδᾶσ Ἑδίουπι, 
ἴῃ [06 εγϑοϊξίοῃ οὐὗἁὨ ψιῖς ἢ τηοδὲ ἸΣΚΟΙγ [ἢ 6 
Ἰβγδθ] 68 ΟΓΘ ΘΙ Ρ] ογϑά, πὰ ἃ ἀγδνηρ 
οΥ̓͂ ΜΕΙΟΝ 8 σίνθη ἱπ ἴΠ6 Τέβογρίΐοη ἀθ 
1 ἘδΥΡ(6) νγγα8 Ὀ011} οἵ δῃοἢ Ὀτίο ΚΒ. “ ἼΠΟΓΟ 
ἷ8 ἃ ἈΠῚ πρὰῦ Οαἶσο ἔοσιηθὰ δητ σοὶ οὗ 

Ὀτόκοη 11168 ἀη ἃ ροϊίοσγ. ῬΟΡυΪΑΓ ἰχδα]- 

[οη ΤΟΙΌΥΒ 118 οτἱρίη ἴο [6 ΙΒΓΔΘ]1168, δηἃ 
ὭΔΙΏ68 ἰξ ΤῸ Ὑουπάοΐ, οΥ “ ΗἸἾ]] οὗ 1Π6 

δενβ,᾽" (Ρηφοη). 5660)... Ἐαδοτὶῃ Παγ- 
πιατ᾽ϑ ΟὈΒουυ δι οηΒ, 111, Ρ. 43, εἰ δέᾳ.; Ῥο- 

εοοσλ, Τ)οδοσίρι. Οτθηὶ, ἱ. Ὁ. 388; 2αππετί, 

ΕδΟΣΤΆΡὮΥ, χ. 1; Οὐἠαπιροϊϊομ, ΤιοἰῦοΓΒ 

ἔἴτοπιῃ Ἐφγυρῖ, Ὁ. 14; οεεϊιπὶ, 1 Μουυ- 
τηοητὶ ἀ6}}᾽ Ἐχίο ὁ ἀ6116 Ναρὶα, ΠῚ 1. 
Ῥ. 349, εἰς., ὙΠΟ 15 8150 σίνθῃη 8 ὨἰσὮΪ 

ἰπιογοβιηρ ἀγα, σορὶ θα ἔγοπι [86 γνὺ8118 
οὗ ἃ ἰοῦ ποᾶὺ ΤΆΘΌΟΒ, δ ἃ ΣΟΠΟΓΑΙΥ Ὀ6- 
Ἰϊονθὰ ἴο γοργοϑθηΐ ἴη6 Ορργοβϑϑᾶ [5.86 }1068 
ταδκίης Ὀτίο κα πρᾶον [6 ΒΟΥΟΓΘ ΒαΡΟΓΏ- 

ἰδηάθῃοθ οὗ [6 Εσγρίϊδη Δβκιλαβίοσϑ; 

σοραγο, δυουῦ (8 ἀγατίηρ, Ηεπροείεηδ. 

Μοβοϑ δὰ Ἐωγρῖ, ΡΡ.79--84; ῬΡΗΛίπδβον, 
ΜδηποΙβ δηὰ Οὐδίομ!β οὗ [86 Απείθαηϊ 

ἘκγΥριίδῃβ, ἱΐ, Ρ. 96; Ο. Μώϊεν, Αὐςμρθοὶ, 

8. 226. Οικαίγεπιδγε (δ Ομΐπον Ἐϊδι ἀ6 1 Ατ- 
οδίτοοῖ, 46} ἘΩΥΡίο,Ρ. 64. Μοάσχῃ (γᾶγο]- 

16γ8 (866 Ἠγἐλίπβοη, ἰὶ. 97) οὔδοσυο, [8019 

ἘΣ ΚΒ γ6Γο, ἰῃ ΕΥρὶ, ταδπυΐδοίυγοα ἴοΥ [ῃ6 

Κίηρ οσ Ἄοογίδίη ρυῖυ]οροᾶ ῬΟΥΒΟΏΒ, Α νδβὲ 
παῖροῦ οὗὨ 5 γβΉ ΣΟ ΓΒ ὙὙ838 ΔΙΎΤΑΥΒ οοςπρ θα 
ἰῃ τὴο Ὀτῖοκ-Βο1]48 οὗὁἨὨ ΤΒΟροΒ, δη ἃ οἵδοῦ 

Ρδεῖβ οὐ Εργρῖί. Φοβορδπ (πα. Π.ἰχ. 1) 

ἀοβογῖθο8 ἔθ δου οὗ [86 Ιϑγϑο 68 88 
οοηβί βίης ἰπ σας σ8}418, Το σίηρ [89 
εἰεἶο8 τῖτἢ νι 4118, ται δίηρ ἀγκοβ, δηὰ δὀγϑοῖ- 

ἴηρ Ργταπι 48, “ ΤὨΪΗ ΡΒ δΡὸ τ π0ἢ [80 δᾶτηθ 

ΠΟΥ ἴῃ [86 8810 ΘΟΠΠΕΥ. Μαοβοσμοὶ ΑἹ, 

ἴμ6 Ῥαβδδ οὗ Εἰωγρὶῖ, οὐ] ροᾶ 150,000 τιθῃ, 

οὨεΑ͂γ Αταῦϑ οπὶ Πρρεῦ ΕΥρὶ, ἴο οσκ 

οἱ διἰβ ὁδηδ] σοῃποοης ἴῃ6 ΝῚ16 τὴ [86 
868 αἱ ΑἸοχαηάσία; 20,000 οὗ [6 ΠΌΤΟΥ 

Ῥογβμεᾶὰ ἀπτίηρ [6 ῥργορτεββ οὗ [86 γοΥκ᾽ 
Οὶϊςς. Β[01]6). Οατπο, (Ιέζοσβ ἔγοτα [80 

ἙἘδϑὶ, ν. 71, 72), τυτῖζοβ, “ 776 σδηποῖ ὈΘ 

ἰπβθῃβίθ]ο ἴο [π6 οΥἼ68 οὗ 8 τίη ρ᾽ ταϊϑοὰ ὮΥ͂ 

(6 οἰ] ἄγοη, τγοϊηθῃ, δηὰ οἱ Ὁ] ηᾶ τηθῃ, 

δηὰ οτρΡρΐοδ, ὯῸ δῖ σοηδοτηηθά, ὉΠ 00 Γ᾽ 

[816 ΤΟΥΤΟΥΙΒ οὗὁὨ [Π6 ο]αῦ, ἴο [Π6 βογογοβὶ 18- 
Ῥοῦγε. Ηδυϊηρ τἀ άθη οὔ, ΘΑΥΙΥ ΟἿΘ ΤὨΟΤΏ- 

ἱπηρ, ᾿π 80 ποὶσῃθουτποοὰ οὗ ΑἸεχδηᾶσία, 

6 ΒΘ ῊΪΥ Ποαγὰ (6 δουῃεβ οὗὨ τηῦβίο 
ἔτοτλ τουΐ, αηὰ μΡογοοϊγοα ὃ 88 ἔῃθ 
ῬΡΑΒΒ8 Ηἰτηβοὶ ῦ, τ ἢ Ἀ18 σιγὰ, γῆο πὰ ᾿πϑὲ 

αιτινοὰ ἔγτοτα Οδῖγο Ηθ νγᾶ8β οἢ ἔοοῖ, δῃὰ 
δἰοοά ου ἴ86 ἸΟῪ ὈΔῺΚ οὗ 8 ΠΟΥ 6818] 
Ἦ6 τγᾶβ ΙΔ ΚΙ, ΘΑΥΠΟΒΕΥ Οὐδβοσυϊηρ [ἢ 6 
᾿ὨΠΌΓΊΘΣΔΌΪΟ οσκιηθη Ὀοηθαίῃ. ΤΈο Ὀοὰ 
οὗ ἐῃο ὁ8Π8] ὈΘΙΟΥ Ργοδοηϊθᾶ ἃ ἢονεἷ βρθο- 
8016, Ὀοΐηρ Α]]οὰ τὴ ναϑδῦ ΠΌΤΉΡΟΥΒ οὗ 
ΑΥσδὺβ οὗ νδσίουβ οο]οῦσα, το] ἴῃ [Ὧ6 
ἰπίθηβο πεαὶ οὗ [π6 ἀδγ, 8116 ᾿ποὶνς ἘΠΥΡ- 
ἰδ (ΑΒ ΚΙΩΔΑΙΟΥΒ, τ] ὙΠῚρθ ἰῃ δοὶν 
Βδηᾶβ, τγδίοποᾶὰ [6 Ῥτόρτοβϑ οὗὨ 1ποὶγ 18- 
Ῥουγ. Τηὸ 68 ΔΙ]ονγϑά ἐπ686 πηΐοτία- 
Ὡδῖθ ῬΘΟΡΪθ. . .. ὝΘΙΘ ΟἿΪΥ 8 ῬΘΠΏΠΥ 8 

ἄΔγΥ, δπὰ ἃ ταϊίοῃ οὗ Ὀσγεϑδᾶ." ΑἸΣΒοΙ ἢ 
ἘφΥΡί ἰδ ἃ ὨΙΚὮΪΥ ἔστ }]6 ΘΟΌΠΙΓΥ, 80 τη οἢ 

80 (δαὶ ἰδ ἰβ οἴϑηῃ οδ]] 68 [86 πηΐνοτϑαὶ 
βίογθ- οῦδο, δηὰ διε πουρὴ ΓΠπ6 ἱητιηἀ δι ο.}9 

οὗ [20 ΝῚΪΘ δυρογβοὰθ (6 ἸΔΌΟΌΓΣΒ ΔΗΓΟΥΙΟΥ 
ἴο δοισίπα, γοῖ [80 8011] ΣΟΘΌΪΣΓΕΒ ἃ τηοϑὶ 

ΠΑΡ αὶ] δηὰ Ἰδδογίουβ οὐ] ναίϊίοη ὈΥ̓ 106 
δἰὰ οὗὁὨ οβῃ818 δηἃ οἵδβεσ στδδαΐ ἀγαϊπίηρ 
ῬΓΤΟΡΑΓΒΏΟΙΒ, δῃἃ ΟΥ̓ΘΏ ΠΟΥ, ΥΘΙῪ οἴθῃ, 
ύοδῦ ΠΌΣΩΌΘΙΒ οὗὁἨ ὙΟΓΚΙΉΘΏ Δ.Ὸ εμρίογοᾶ 
ἴο ΤΟΙΏΟΥΘ ἴΠ0 ΙΠΟΓΆ55868 ζΟΙΙΩΘἃ ΟΥ̓ Π6 
ΒΥΤΟ ἶσα οὗ 1)6 ΝΊ]6. Τὸ βςοδ δατὰ δῃὰ 
ΟΧμδυβεπα ἸΔΡΟΌΓΒ ΟἿΣ ἰαχὺ τηοδβῦ ΡΓΟΌΘΌΪ 

8Δ]υ.ἂο8. Αδὐουΐ ἴδ ἀἰδήου]εἶο8 τυ ἢ ΠΟ ἢ 
186 ἱττὶραίοη οὗὅὨἨ ἐδθ 5βοὶ} ἴῃ Εργρὶ ἷ8 αἵ- 
ἰοῃἀοᾶ, τἋο, αν 8ὴ αρυπμάδηοο οὗ ἰ68[}- 

ΤΩ ὨἾἶ68, οὗ ψὨϊοῖ τὸ βοϊοοὶ Βόσὸ Ῥυΐ [86 
ζο]ονίηρ Ὀγ οὕ σολδσκβ. ΒΘ ΩΓ (οη Πεγοά. 
ἱϊ, 14) οὔθοσνοβ, κ ἴΠποσΘ 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΒΗΥ͂ 
ΘΟΙΠΕΤΥ ΟἹ ἴΐ6 δα ἩΠΙΟΝ ὙΘαΌΪΤΟΒ, ἔου 
[6 ΡῬΌΓΡΟΘΕΒ οὗἩ ἁ δρτίουαγα, 80 τυ Ὁ ἢ 

Βαχηϑη ἰΔΡΟῸΣ 88 ΕἸ Υρι." ΜΙοδαπὰ ((οΥ- 
τοδροηάσθῃμοθ ἔσοτα ἴμ6 Οτοηὶ, Υἱϊϊ. ᾿. δ4) 
ΤΟΙΏΆΓΚΒ, “ ΤΏ6 ἸΔΡΟῸΓ οὗ ρου ἰηρ 8 [ἢ 9 
1οβδὲ οχογίίοῃ ἴον 186 δοτὶ ] υτίδιΒ οὗ 
ἙἘκγρὶ. ὙΤΒο σιοϑδῖοδι αἰ ΠΟ] ΕΥ̓͂ ΘΟμδἰδίβ ἐπ 
ἀταϊηΐης [86 ἢοϊδβ, διὰ ἴδ0 βίσοηροϑὶ 

δου ἴμ6 ζ6118}}9 Αγὸ θιῃρίογοὰ ἴο σΑΥΤΥ 

πο νγδῖοσ, δηὰ ἴο δχοουῖθ [ἢ ἱττί δι ἢ 8. 
Οὗ ΘΧΟΥΪΟΏΒ ὝΘΙΓΘ ΘΡΡΘΟΙΔΙ]Υ 1 ἰθροη- 

ΒΔὉΪ6 ἰῃ το ποσίδοιπι ρασίϑ οὗ Ἐργρὶ, 
ὙΠΟἢ (Ὧ6 Ιοταθ 1 168 ΟὨ ΘΗ͂Υ ἱππδθὶϊοᾶ, δηὰ 



1ὅ ΕΧΟΡΌΞΘ 1. 

Βατγὰ ὈοπαδΔρο, ἴῃ τηογίδὺ δηα ἴῃ ὈΤΊΟΚ, δπα Ὑ ἢ 811] ΤΔΉΠΟΓ 
οὗ ἸαθουΓ ἴῃ (86 8614, ὁ Ὀ65814.685 811 πον οὐλϑῦ ἸΔΌΟΌΓ, τ ΒΙΟΒ 
{ΠΟΥ τιδά6 ἐῆϑτλ ὑγοῦκ τ] ΤΙ ΟΌΓ. 18. Ἀπά {86 Κἴηρ οὗ 

1 Ἐπρὶ, Ῥέεγ8.---- ΑἸ] (Ποἱγ βοσυῖοο, τ βογοῖη (ΠΘΥ τηδὰθ ἐπ θη δοσνο, σας Ἡ ἢ ΓΘ ΟΌΤ, 

(δπ86 ἘσΥρΡί νδβ, ποὶ πὶ πουῦΐ γθϑδοι, οδ] θὰ 
αἙ ἴγοπκ ἤιγπαοε (οι. ἰν. 20. ὅ6Γ. χὶ, 4); 

α ἤομδε Ὁ οἴαυεε (Εχοὰ. χχ. 3; Μίοδῃ 
Υἱ, 8); οΥ, ἐδλα ἱσποπείπῳ Ὁ 7εγαεῖ 6 νομίλ 
(168. 1ἶν. 4). 800 Οεώμπαη, νατίουβ ἴσθᾶ- 
ε͵865, ἱ. Ρ. 126; ὅλαι, Ὁ. 172; ΟἸγατγά, 

ΧΥΪ,, ν. δ6; γολεεῆ, ἘΘοΟ]]θοοη 8, ἱϊ, 

ΡῬ. 1835; αχίον, ΠΙυδβίσ, οὗ βοσίρι, ἀϑοχε. 
Ρ. 195. 

16. ΠΡΓῺΠ ΠΡΟ. ΑΘ ῬΆατδΟΝ 
οουϊὰ ποὶ ῬοΟΒδΙΌΙΥ οπστιδὶ ἰο εΐτειο το- 
ΤηΘῺ ἴδ0 ΘΧΘΟΌ ΠΟ. οὗἁ δῖ8 ὈΪ8Δῃ δἰσηίηρ δὲ 
[86 υἱεϊμαῖο οχιϊγρδίοη οὗ ̓ ΒοΙ͂Σ ΟΥΤΏ ΤδΟΘ, 

ἯῸ 81Ὸ σΟΙΏΡΟΙ]θὰ (0 ΒΌΡΡΟΒΘ, ὙΠ 086“ 

Ῥῆυβ (Απᾶᾳ. Π. ἰχ. 9), 186 τυϊά ῖνοδ, ποῖ 
ἴο δᾶγὸ ὕὈθοη οὗ ἴΠ6 Ηοῦτον, Ὀαϊ οὗὨ [80 

Ἐργρεδα πδίοῃ; 8ο ἰδδὲ [80 ἢγαὶ ραϑτί οὗ 
ΟἿΣ γοῦϑο ἷβ ἰ0 Ὁ6 ἰγϑηδίαιθὰ: “ Απὰ [86 

κίηρς οἵ Ἐφγρί δροῖκοὸ ἴο [86 πσόσρθσι ὙΠῸ 
Βοῦνοα 85 Σ  ἀῖν 8 ἴο 6 ΗΘ ΌγονΒ,᾽, δηὰ 

ΓΔ 8 Βαζθ ἴο δ ἔδίκοιι σϑίθοῦ ἰῃ [8 
ὙΟΥΌΔΙ τηοδηΐηρ 88 8 ῬΑ ςΡ]6, [8 88 ἃ 

βυαϊδηϊινο; ἴδ π86 ἰΥδηβδίο [86 δορί. (ταῖς 

μαίαις τῶν Ἑβραίων) ἀπὰ Ψαυϊχαῖο (οὔ- 
δβιοισίεἰδαβ Ἡδρσδθογασω). 1ὴ6 ΘΗΒΥΓΟΥ 
οὗ ἴδο τηϊά ννῖνοβ ἰη υοῦ. 19, βθοδ 8180 ἴο 

6 ΤΔΥΟΌΣΔΌΪΟ ἴο ΟἿΓ ἰπιοτργοίδιοη: “ [86 
ἩΘΌΣΘΥ ποθ ἢ ἃσῸ ποῦ [κ (Π6 ΕἸργρίίδη 
ψΟΙΙΘΏ," ὙΒΟπὶ ΠΟΥ, ἔπ6ῃ, ΤΩΟΒΟΥ ἀθ- 
Ἰινεγθαὰ. Ὑπὸ ἀϊδβρυϊθ ἴῃ 0 Ταϊπιπὰ, 
τπογοίοσο, ὙΒοίθοσ (δ6 γὸ τηϊα γῖνοθ 

τηαοηοηρὰ τγαγὸ Φοοδουοᾶ δηὰ Μ|ΓΔΠ), ΟΣ 

Φοοβορθὰ δηὰ Ἐ]βμοῦα, 15 βυρεσβαουδ. 
Ὑπιο, [006 Ὡδηο8 οὗ [86 ἔτο πιά γὶγοθ 
ΔΡΡΘΔΓ ἰο ὃ6 οὗἩἨ ϑβειμίτὶο, ποῖ οὗἩ Ἐφγριίίδη 
οὐκὶ (ΒΦ, ϑριοηάουν, θθδαῖ, ἤοσα 

ἽΝ, Ασδδὶς γῆ δὰ ΠΡΌ, Ατσδρὶο 

ἀδ 95}: δυΐ 88, δοοογάϊῃπς ἴο ΟἿΣ δῸ}- 

Ῥοεϊοι, [Ὧ6 Κῖπρ ͵ὯῈ5 οῃθ οὗ ἴδ Ασδδὶο 
ἩΥΚΒΟΒ, [15 οἰγου τ) δίδη06 ΟἸΌΓΒ η0 ἀἢ- 
ουΐγ. αὶ Ἰμόγὸ ἱβ δηοῖδοῦ οΟὈ]θοίίοι, 
ΒΊΟΝ 68 Ὀδοη πρροὰ νῖϊδ ΤΩΟΤΘ δρρῶν 
τοηΐ }υδιῖοα, δηὰ [δ}6 ΘΟΏΟΟΣΙδ ἴΠ6 ππμεδέῦ 
οὗ τοϊυγίνοϑ, ἔσο οὗ Ἡδοσ σου] ποὲ Ροδ- 
δ ὈΪΥ δυὸ βυθήοθαὰ [ὉΓ δυο ἃ πυσηοζοῦδ 

"νπἘυἠδααι. 

ῬΘΟΡΙο, νι ϊος, δρουϊ οἰ ΜΕΥ γοδτα ἰδέοσ, 

σουπίοἃ 600,000 πιο εἂἑ ἰο ὈΘΒΙ ὩΣΤΩΒ 

(Εχοά. χἱ!. 87), δηὰ 22,000 1υἱῖθδ (Ν Ό στη, 
111. 39), αῃὰ πΒῖςΣ, αἱ ἴΠο Ἰογγοδὲ οδιϊτλαῖο, 

τουϑὺ Βαγο οοῃδὶδιοα οὗ 2,600,000 5005 

(866 ποῖο ἴο νοσ. 7). Εδη Εσγα οὔϑοσυςβ, 

τβογοίοσο, “ ΤΏΘδ6 πὸ 616 [0 Βαροσίῃ- 
τοηἀοηΐβ οὗ 411] στηϊ νίνοβ; ἴὺσ ἔποσο 15 μῸ 

ἀουδὲ ἐπαὲ ΓΏΟΓΘ ἬΓΘΓΘ ΙΔΟΤῸ ἴδῃ 500, δηὰ 
[09 ἔοττηοσ δὰ ἰὸ ῬΑΥ ἴο ἴδ0 Κίῃρ ἃ ἴδὰχ 
ἴτοτὰ ἐδοὶγ ἱποουθ." ΑΒαγῦδῃοὶ αυοδιϊοηδ 
1818 ορίηΐοη, δηὰ οδθυβ [16 Ὠγροιβαδὶῖβ, 
ἔπαὲ ΒΕΙΡΏΓΔΙ δηἃ Ῥυδῇ δΔ.Ὸ ποῖ ὈΣΟΡΕΥ͂, 
Ῥυΐλ ΔΡΡΟΙ]αεῖνο ποῦηβ, ἀδηοξίηρ [86 ἔπο 
ΟὨοΥ ΟΡΟΓΒΙΟΏΒ ὨΘΟΘΑΒΆΓΥ ΟΥ ΟἸδΒΊΟΠΛΑΙΥ͂ 
δὲ ΟΥ̓ΟΙῚ ΟὨΠ] ΔΒΓ, δὸ ἰπδὲ, ἴῃ Θδο ἢ οὗ 
ΒΌΟΘΙ Ο,568, ἴπὸ τηϊνγῖνοβ ΈΣΟ ομρογοά, 
ΟἿΘ ΟΥ̓ Εἰ ΠΟΥ οὗ ἐδο8ὸ ἔνχο οἶδββοθ, δηᾶ 

ἰδὲ δὴ ἰπὰδοβηϊΐζο ΠΌσαθοῦ οὗἁὨ πιά νῖνοδ 
τηϊχδι, Ἰπογοίοσθ, παν Ὀθθα ἴῃ δοιν}γ. 
Ἡοπόνυοσ, ἐμ6 ορίηΐου οὗ Εθη ΕΓ δϑασηϑ 
(ὁ ὍΘ ΙΏΟΣΘ ΘσΟΠΙΟΥΣΙΩΔΌΪΟ (0 ΟἿΥ ἴαχὶ, δὲ 

1Π6γ6 8. πο Οὐ͵δοϊξίοη ἴο ΒΌΡΡοΟδο διδὶ 1:6 
Κιηρς ζᾶνα ἷβ8 ΟΥΟΓΒ ῬΟΓΘΟΏΔΙΙΥ (0 ἔιοο 

οἰ οἵβ, ΟΥὐὁἨ Ὄυόγϑϑοσα, οἵ [86 τηϊυῖνθα. 

16. Ὧν). “Τῇὸ ἼΘΙ) οἱ 1πΠ6 1518 
γοσθο, Ὀαϊηρ ἴοο ΙὉΟἢ ϑερδγαϊοὰ ἔγοτα 118 

ἀϊγϑοὶ σοι] ηΐ, 18 ὨΘΟΘΒΒΔ ΓΙ γοροδιοὰ 

Ῥοΐογο τηΐβ σοτρίεσοθηΐ " (Ο]δὶτο) 1 ἢ 
Ὁ  ΠΠ 29. ΤῊο ἘΠ ΙΒ Ὑ ἐσαίουῃ (τ8:8- 
Ἰαίθβ, “δηὰ 860 ἐλόμε ΡΟΣ {86 δίοοϊϑβ ᾽"; 

δυλ 18 ψουϊᾷ τοφυῖτο ἰδὲ το 6 δὰρ- 
Ρ] θὰ, τὶ ἢ 19 ΠΟΘ ὩΠΏΘΟΟΒΒΑΥ. ἱἸδΣ Ἢ 18 

οοῃϑβιγυςίοα τ 1 ὄν, 88 ἴῃ ἔγοαυθηϊ ο8868, 
ἷπ [80 εἰχηϊβοδιίοι οὗ Ἰοοκίησς προὴ 
βοτῃθι ἷηρσ (860 γοΥ. 31) ὙΤηθ γψοσεῖοι 
ἔασον οί; [10 δροάοβὶϑ τ 10} ἐγ ἐξ δὲ α 
ὅν, ἰακίηρ (π6 ποτὰβ ὨΝΠ Ὁ 1 ἘΣ 
ἴο ἴΠ6 ἔτδβε ραχί οὗ [20 Ὑεσγϑθ, ΟΥὁ [6 Ῥγο- 

(4518; δαὶ [818 ἰΥϑηβ δου ποῦ] Τα ΟΣ 

Τοααΐγο, ἱπείθδὰ οἵ ᾿Π ἢ), (6 ἰηβηὶ- 
ἔἶνο 19. Ἐν 2}, οοστοδρομάϊησ ἰο 13.12.2. 
ΤῊο οορυϊδῦνο ἢ ἰδ ἃ ἀδυδὶ δίβτι οἵ [86 
θοχίππίηρ οὗ ἴδ0 αροάοεὶδ (88 ἴῃ ΑΥδΌϊο 

4» 560 6 δεν, αγασα, Ατδῦ, ἰΐ, αὶ 551- 
556), ἕο ἱπεῖδῃςο, ὅ6;. ἐϊ. ὅ, 9} 



ἃς ΠἿΘ 16 

ἸΣῚΡΒ ὌΝ 16. ὁ πρὴθ Πλεῦτι Ὀρὴ πῆρ παι ον “ΟΝ 
ΠΡ ῸΝῚ Ἰέ δε ΠῚ ΜΟῚ ΘΓΌΙΣ ΡΩΝ ΤΟΝ ΠΠΡΈΠᾺ ΓΑ ΊΣΙΤΤα 
ὝΝ δι Νὴ Ὁ ΚΕΤΤΙΝ ἌΒΕΣΝ ΝῊΡ 11 ἐπ δα 

ΡΘ ἸΌΡΉ18. ον ἐπΡίστττας ΚΠῸῚ Ὀτ,Ρρ ὙῸ [0 ας 
5.2} ἸΠΡΒΣῚ Ἰ ὨΞΟΣΝ,, ἐκ ἐδ ἀαν 
ψοι εαἰἱ ἰλογερί, ψοι ἐνε8 δ΄αῖϊ δε ορεπεά. 
Ὁ) ξ (ἀπαὶ οὗ πὲ 1. 4ᾳ. 13. ϑίοῃο), 
Ἑποίὶ. Ῥεγε. βίοοϊβ, ποι ἰτϑπβιδείου ἰδ 
ἴοο ἱπάἰβεϊηοῖ, ἀη ἃ ἀϊβτοζασγὰθ [Π6 οἴγτηο- 
ἸΟΑΥ. ΤῈ Β8106 18 [10 οδ80ὸ πὶ [86 
τοηδογίης οὗὐἠἨ Κιμοδὶ, πὶ 6 ΑΥ̓θὶς 

Ὑαεγβίου, δὰ 186 οχρίδηδίοη οὗ δῆ: 

“Ὀλλ δὲ 6 [Π0 δοδὶ οὗ σοϊβθῃ ἴῃ ἸΔΌΟΩΣ, 

ἩΙΟΝ 18 οἰβοθοσο οδ]]οὰ Ἵ2ΦΏ,᾽ ἴῃ 
ἩΔΙΘΝ ἀχροβίεοι, Ὀοδ 68, [ἢ ἰΔοη 868» 
κἰοη οὗ Ὁ 231 διὰ ὭΦΌὮΌ 15. οστοῃθοῦδ 
(16 ἰδίαν Ὀοΐη οδ μίεγὶ αποὰ ζοίπΒ Π48- 
05 ὕγαπρίί; 88 ἴῃ 1868, ΧΧΧΥΪΙ, 8, ἸΝὩ 

ΠῚ ΓΚ ΠΞῚ ἼΩΦΌ Ἢ 992. ϑιπιὶ- 
ἸΑΥΪγ ἰπίοσρσοις Οὐκοῖοβ, Βδϑβῦδη δηὰ 
Ἐοδβοησὕ ]ο. (86118 Ῥασιατίθη 8, οοηΐθ88- 
ἱηρ, Βουγουοσ, ἰμδὺ ἢΘ 18 ὨΐΠ18617 ηοἱ 8Β8[18- 

βοὰ πὶ {818 Ἔχρίδηδιῖοη). Τὴθ ὅ6Ρ- 
ἐπαρίὶπλ δὰ Ὑαυϊχαῖο αἷνο δὴ ἰπάἀοβηϊθ 
ῬΔΓΑΡὮΣΑΔΟ, “ ὅταν ὧσι πρὸς τὸ τίκτειν; 

οὲ Ῥαγίῃβ ἰθωρυβ δἀναποτγὶι." ΟἸδοτΒ 
ἡπίοσ ἔγζοτα 1086 Ῥδϑέδρθὸ ἰῃ Φογοσοϊδὴ 

χυϊ!, 8, ὈΣΣΝΠΡ ΠΌΝΟ ΠῚ ἸΠ)ΠῚ 
(στ τοχασὰ τὸ προ ΔΌΘ τα] ἱάθβ οὔ- 
ΒΟΙΎΘΒ, “ ἰδρίἀπσα Ραᾶῦ, αυδιαπδ ΠΟῊ 
Ἰαρίάθυπι, Ῥσορίοσ β᾽ πα] πιά ηθπλ ΤΩΟΪΔ6 
ΣΘηθΑτίδο, 4180 Ἰαρί 68 6580 8οΪο! ἢ), [δαὶ 
ἘΘ)νΣ (οτἴηδ!}γ ἴδ0 ἔντο τὰ ἱ]]- δίοῃοδ, 
Υἱζ. σδΌΠ].π οἱ τηοὶδ) 8 ἃ δίοοὶ, οοῃϑὶβί- 
ἱπς οὗ ἔττο τουπὰ ρμἰδίθδ, ν ΒΟ ΔΙῸ ἴῃ 411 

Ρϑείβ ἴῃ δατδὶ ἱπίοσνα δ ἔγοτῃ ὁδοὰ ΟἾδοΣ, 
δηἃ αγὸ ἴδ Β81ὴ6 ΤΩ ΓΔ] Ροδὶ οῃ 88 109 

ἔπτο το ]]-δίομοβ. (ἸΉ 8 Τμζοτ, ἴῃ ΜΊ8ΩΕ]], 
8δοσ. 110. γ. οδρ. 19). Βαὶ {18 Ἔχρἶδ- 
Ὠδίοη 4180 18 ποῖ ΥΟΙῪ ὈΪδαβὶ 16. Ἐδη 
Ἑζνα ηυοῖεβ δηὰᾶ γχοΐπίο8 (6 ορὶπίοη οὗὅ 
ΟΡ 12 υὑδὲ ἘΘ22Δ} ἰ6 οοπηροβοὰ οὗ 
ἘΞ») (ἄουι [232 ἴο οοπδίσιιςῖ) 88 [86 
Τοοῖ, δῃὰ 1τῃ6 δὲ ρῥγοβιμοϊίσατηα, |ἰκὸ ἴῃ 

ΦἸ9Ὁ οτὰ 212. Νονυοσίμοῖοθ8 Ὧ88 Παδεα 
(δίαχασίπθ οὔ ΒΙΌ]1.8] δὰ Οτίθῃιαὶ 
Τ ὐνοσγαῖτσο, Ὁ. 62, δηὰ Ἐοθϑθησῃ 116 86- 

οοά 68 ἐο ἷβ οΟΡ᾿πίοὨ), ἀοίδηδοᾶ {Ππαὶ οοη- 
ὁοοΐαγοα, ονγου]οοκίης, 1δὲ. ἴπαὲ ἐδ6 δὲ ῥτοβ- 
(δοὔσυτα με οΥ ΣΙ ΠΔΙΪΥ 6 ὅμονα, π οι 
τηῖχς 6 οοηνοτχίδα ἰπΐο 8 ββογί γότοὶ 
ἰκὸ Ῥαδΐδοι οὐ ὅθρο), ἢ τ80 πογὰ Ῥερὶῃβ 
μὶὶ πνγὸ ΘΟΣδοηδηΐβ, ὈὰΣ ΠΟΥΟΓ ἰηϊο 
Ἑαπιοὶς (ἔοσ ἰπβίδποο, Ὁ Β ὲξ, χἡ Ἴλὲ, Ὕ52. 
66 Οἰφδοῃΐϊυβ, 1 ϑητρ. ὃ 85, 1); δηᾶ, 9πὰ. 
ΤὮδε (00 εἰρηϊδοδλίοη οὗ 9): ὲ ννουἹὰ 
86 ΥΟΙΥ γάρτιο δηὰ ἱπαϊδιϊηςι : “ Τοδ δίχα" 
δ, τοδορῖηδ ἀσπδῦμυβ ῬΑγ 08 οοταροβὶ!δ, 

4889 Γαΐ δἰϊσαὶ Ῥαγϑηδο ἰπβοσυὶ." ΤῈΘ 
τοοδὲ ῬΓΟΌΔΌΪΘ ΟΡ ὩοΩ 15 [δδὲ οὗ (ἰὁδοηϊαβ, 
ΒΟ Οὔθοσυοβ, “δὲ ἰ6 ἃ ιτοαδλίπρ- 
υοσδεοῖ ὁ δίοπέ, ἷὰ ἩΠιΙοΝ ἴ86 Οτίθηίδ!ϑ 
Ὡδοὰ ἴοὸ ᾿αδὲὶ πον. Ὅοστι ἰηίδης!β᾽"; 1Π6Ὺ 
ΔΡΡΘΑΓΣ [0 Βανθ γΓοδου δ᾽οὰ ὨδηΔ-1}}15, ἰη 
Βοίηρ τηδᾶθ οὗὨ δίοῃϑϑ, [Π96 ἸΟἾΤΟΣ οὗἩ ΤΟΝ 
γ88 ΒΟΙοντϑὰ, [Π0 ΠΡΡΟΥ δοσυΐῃρ 88 α 11ὰ, 

Βας ἴδο ἩΠ016 αποδίίοῃ 15, ἴῃ οὖγ ορί πίοι, 

ΘΟΣΩΡΙΘΙΟΙΥ 8οῖ δὲ χοδὲ ὈΥ [06 σϑιρδσκ οὗ 
ΤΒονοποὶ (ΤΎΔΥΘΙΒ, ἰϊ. Ρ. 98); “ Το Ῥοῖ- 

βἷδῃ Κίπρ οΥΔΟΥ [020 ἩΘΉ-ὈΟΓ ΙΩΔ]θ 
ἰηΐδηΐθ οὗἨ (μον στοϊδῦνοθ ἴο θῸ ΚΙ]]οὰ ἰη 
[16 βΒίοῃθ Ὀδδίηα, ἰῃ Ὑδοἢ [ἢ0 ΟὨΙάγοη, 

ἱτηση θεῖν δῆοσ ἐμοῖσ Ὀἱσίῃ, πδοὰ ἰο ὃ6 
τλβιθὰ, 1ο8ὲ 106860 ΟΥ̓ΒΡΤΙΏρΒ, 1 Δ] ονοὰ 
ἴο ᾿ἶνο, Ὀθοοθ ἀδηροσοῦβ 10 1ποῖγ ρὸ- 

γοσηπθη!." Ὑιδὲ 18 ΠΟΙ ᾿ἰμἱ δα το [86 
το δνοβ οὗ 186 Κίηρα, ῬΏΔΓΔΟΝ ΠδιΌΓΔΙΥ 
οχιθηἀοᾶ ἰο ἴδ 8019 ΗΘΌΣΟΝ γα. 1π 
ἔθ ἔδοθ οὗ δποῖ ουὐάθῃοοθ, γὁὸ σ8ῃ διδοῖ 

δαὶ 111{}9 ἱτπηροτίδησοθ 0 8ὴ οὐδογυδίίου ἴῃ 

8 Ιρσοὶν οὗ Μ. ΤΑΣΙΟΥ, αυοίεὰ ὃὉγ 
Οδμθη, το ἀοβοσίθοθ 9.2.2 δὲ 88 ἃ βοζὶ οὗ 
ϑίοοἹ (ἰδαίΐθε}}) ; 85θὸ6 αἷδὸ Οεαάεε, ἴῃ 
ΨαδιοσΒ Οοτηπηθηίδσγ. ὁ δ, ΤΏΘΓΕΙΥ [ῸΣ 
[6 Β6Κο οὗἉ σοΙΩΡΙο ΘΠ 6885, ϑοῖλ0 ΟἾΒΟΙ 80" 
Ῥοδβίοηβ οὗ ταοάοτῃ οὐ ες, τὶ οὺὶ Ὀοΐης 
8016 ἴο βγιρδίἰδο τὶ (θὰ. Ἐπδὰ 
(Βἴδι, ἱ. Ρ. 481) ἐτδῃδίδιεβ, οΝ δοιὰ ιολοοῖσ, 
ἷ, 6. δρεεάϊίῳ (θυ .5), ἩΔΙ115ὲ 1,26, ΒΘΏΔΙΥ 

δηρὰ Ιδηχοῖκο (θη. Ρ. 8387) τοπᾶος 
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Ἐργρὺ βροκο ᾿ΐο ἐμ6 σουλθῃ, ΜὙῸ Βουσϑᾶ 88 τηϊάνσιγαβ ἰο 

{86 Ηδῦτοτϑ; οὗ Ὑ βοτὰ {86 πᾶτηδ οὗ [Π6 0η6 1τσα8 ΘΕΙΡΏΧΘΒ, 

Δηα (δ6 πατὴρ οὗ {86 οἴμοῦ Ῥυδῃ: 16. Απα δε βαϊὰ, ἣ᾽ δῇ 

οὰυὰ ἄο 186 οἶος οὗ ἃ τηϊάν δ ἰο 086 Πρῦγονγ πΟΤΆΘΏ, 

ἥγοι 5}}4}} Ἰἰοοῖζ ἀρομ {86 Ῥαβίη; 1ἔ 1ὑ ὃ6 ἃ βοῃ, γοὰ Β88]] 

ΚΙ] μα; Ὀαὺ 1 1Ὁ δε ἃ ἀδυρηίαν, ὑπο 8.8 8}8}} 11νϑ. 

17. Βυΐ [μ6 τοϊά γῖνϑϑ ἔδαγοα (οα, δηα ἀϊά ποὺ 848 {86 Κῖηρ 

1 Ἑποῖ, γεν 8.--- ἨοΌΤΟΥ τοὶ ῖνοϑδ. 

“ γοῦ 8}|41}1 θῸ αἰἰοπῶνο ἴο (Π6 ἔπο- οἱ] ὰ 

ῬοδβίθΠ γ, τ ΒϑῖθοΣ [6 Ἡθνν-Ῥογῃ Ομ ἃ Ὁ 

ΔΌΟΥ ΟΣ ἃ αἰτ]." -ἸΡ Ὁ ΠῚ ἱπειοδὰ οἵ 1 ΓΘ) 
ἩἱρΗῇ οὐ ΠῚΘ; βοὸ δικά, Οτ. 8 364, 
α. β. 1.--- ΠῚ ἰδ τ86 γᾷ Ῥδγβ. ἴδῃ. 

Ῥγδοίοσ Ῥιοὶ οἵ "Π, νοῦν 27, ἱπβίοδσὰ οἵ 

ἡ (Αταδίς.,. .5-} ΚΘ Ὁ), ἱπδίαβὰ οὗ 

00) (ποι ἤσπι ΠῚ, ἐδ ἐοπιϊμίπο οὔ γι Βΐοῖ 
φπουἹὰ ὕὉο ΠΙᾺ Π, ἔος πιο ἕοστα ΕΌΩ 

Ἑστα, ἰδυχοὶν ἀἰ]αϊτίηρ ἀροῦ ἴδο ἀϊῆσυ ογ, 

Ῥοϊΐονϑϑ ἰΐ το ὃδ6 υϑοὰ, δηἃ Ὑβῖ ἢ ἰδ6 858- 

τηδσὶ ἴδῃ ΟὐάοχΧ σον οἥοσθ). ΤῊΘ ΤΟ ΘΈΑΣ 

ἔοττα σουἹὰ νῸ ΜΠ, Ἰ|κὸ ΞΘ, ογσ ἴῃ 

Ῥδῦθθ [ΠΡ 5ὸ ἐμαὲ [86 ΟὨ]Υ͂ ΒΩΟΠΙΑΪΥ ἴ8 

ἴδιο οπιϊβδίοη οἵ [6 Παρ δ ἰῃ "; θα δἰ πγῖ- 

ἸΑΥ͂Υ νὸ βηὰ 3)5,, ἱπδιοδὰ οἵ 3193), 

1. 86γα. 11. 9; ἢ.) ἱποίοδὰ οὗ ΡΠ', 9οὉ 

χῖχ, 28; ἴ9 Παροδὴ Ὀοΐηρ ὀοταροηβαῖοα 

ὉΥ͂ ἴδο ῥγοϊοηρδοῃ οὗ ἴδ ργοοθάϊηρ 

γΟνγ6], 88 ἴδο ἔπίτιγο ἰθηδο οὗ 2 18 εἰ ποῦ 

28᾽ οὐ 20) (6060 Φιαϊά Οτ. 8 488); 
οἴδιοτβ (αἸδῖσθ) [8 Κ6 ἰδ 85 186 γε ΣΌ]ΑΣ Γαϊγὰ 

Ῥ6Ι8. δβίηρ. τοδϑοῦ], οὐἠἨ ΠῚ, δυρροβίῃηρ 

Βοζα ἃ οἴδημα οὗ σϑηᾶοζ.--- Οὐτητιθηΐδίοῦβ 

ταὶδο ἴδο οὐ᾽οοίίοπ, ὙΠΥ ἔμ ογαθὶ οοτα- 

τοδπὰ οὔ τὸ Κίηρ τϑ ποὶ οχίθηἀοὰ ἴο 

ἐῖθ πονγεδοσε αἰγβ 6190 (αηἃ ΑΡδυρδη6] 

Ὄγροϑ, ἴπδὶ ἷα υΪΔη8 στοχπϊγοὰ (86 ΘΧΓ- 

Ῥδίοῃ οὗἨ ἴ{ Ἰδίζοῦ 81}}} τοοσθ ἱπιρθσγα- 

νου), τς οὈ)θοῦοι {ΠΟΥ͂ ΒΏΒΥΤΟΣ ἰπ 

ἀϊβοτγοης νγαγα. Βδδηὶ πτὶίοδ (δάἀορίϊηρ 

[δ ποτὰάβ οὔ ΤαΠοΒυτα8): ““ἢ6 61} τἢ- 

οδδίποδθ δὲ ἴ06 ὈΟΥ͂Β ΟἾΪΥ Ὀϑοδῦϑο ἰἷδ 

δδίσοϊοζεσβ δὰ ἰοσούοϊὰ δἷπι, [δῦ ἃ ὈΟΥ 

που]Ἱὰ θ6 Ὀοχπ αι ἴο γοβοῦθ [86 [67γ86]- 

ἐϊ68." Αδγθδηοὶ ἱ8 οὗἩ ορἰπίου ἴμαὲ Ῥἢ8» 
ΣΔΟΐ δραοὰ ἴ6 ὙΌΤΏΘΗ, ἱπῃ ΟΥγΟΓ ἴῸ 

ΒΟΟΌΓΟ [ὉΓΣ Βἰτηβο ἢ, ΕΥ ἘδΟΙΣ τηδτιτίαρο ὙΠ 

ἘΧΥΡ ἰδΏ 8, ΠΌΤΔΘΓΟΏΒ δοϊ ἀΐοσβ δηὰ ἡ οσκ- 

σ 

3 Απά 866 ἐλεέπε ΠΡΟῚ ἴδ6 Βίοοἶβ. 

ΤΩ6ῃ; δηὰ Βοδϑηση 16 Ὁ ορϑογυοθ (ΟΠ τσ. 
22) “180 ἀδυρηίογδ οου]ᾶ ἱμπύουτη στ υυῖτα 
ΟΥΒΟΣ ἔδτλ:]}685.᾿" (8566 ΟἿΓ ποίθ ἴο γϑσ. 1 1). 

τῳ. ΤΌΝ Π ΠΣ ΓΘ ΌΠ 8 ΣῊ1. 
ΤΟ τηϊάνεῖνο8 ἔδαγοὰ σγαῖμοσ [Π6 ρατ 5} - 
τοθηΐὶ οὗ ἀνά ἰδδη [6 δηρον οἵ ῬΒδσαοῦ,. 
Τὺ Ῥγουθβ [86 σπ]6 οὗ ἃ ββδοσοὰ Ῥχγονυίάθηςας, 
Φιδδὶ ἔγγδηῖὶδ δ’Ὸ ποῖ δἰ γα 8 βοσυοὰᾶ 
ἔα Πα ]γ" (ϑαίομι.). Ιὲ ν|}} ποὲὶ δ 
ΒΌΓΡΓ βίη, ὑπδὲ [86 τοὶ ῖγοδ, 0 ὑσοσὸ 
Ἐσνυρίέϊαπε (θε66 ποῖθ ἴο τσοσ, 15), ἃ ΣΘ 
ἀοβογι θεὰ 88 ζδαγίπα Οοά; (μῖδ οχργοϑ- 
δίοη βί τι 08 ΤΉΟΓΟΙΥ Ρἱογ δηᾶ τη θουβ- 
ὯΘ88Β, Δηἃ 8 ΔρρΙοὰ ον τ] ταοΐογθηςθ 
ἴο ΒοδίμΘη8 (800 αΘΏ68. ΧΧ. ἱΐ; ΡΒ, ἰϊ, 9). 
Φαβογ, ᾿μετοίοσο, σολαγκβ Ἡεπρείεπδενο 
(ΛαιϊδοπιοἱΥ οὗ μ6 Ῥοῃίδιουςἢ,:, ».892); 
ΑἸ οδηθοῖ ὈῸ6 ἴδ ἰηιομίίοη οὐ 186 
ΔΌΓΒΟΥ ἴ0 ΟΧΡΙῈ89 ΠΟΙΘ [86 ΖΘΠΟΓΙΔΙ ποϊΐοπ 
οὗ ἔδαος οὗ αοά; ἴὉΣ ἐηἷ8 νῶ8 ποὶ 116 

ἔδο πηρ, τ ΣΟὮ ρυϊδοὰ ἐς Ἐφγρεδη τϊά- 
νεῖν δ. [Ὁ }}} ἱποίοδὰ οὗἨἩ [2  )}},ὄ 560 
Οεεεν. ΕΟτ. δ47, τοῖο 8; Εἰ αϊά, Οτ. 
8 244,1. ὁ. 

10. 7παἀεεὰ (8) ἰλὲ Ἡδτδγειο τουονιθη ατὸ 
ποὶ ας (δε Ἐσυρίζαπκ τοοπιεπ. ΤῊΘ μᾶσ- 
Ὡο16 2 τιϊρῆϊ ἰπίτοάθποθ ΠΕΤΘ, 88 ἰπ ΤΏ ΔΗΥ͂ 
Ῥδββαζοβθ (δῃηὰ ἔγθαῦθηι]γ ἱπ Θτθοκ ὅτιλ, 
[80 ἀϊγοοὶ ΘΡθθοῖ, δὰ που, τΠοζοίοσο, 

ΤΟαΌΪΘ πῸ ἰγϑηβίδίίου πὰ ΕἸ] ἢ. Α. 
ΒΙΓΪΔΣ ἰμβίβηοο 8 ἱπ 1 δι, χ, 19 
οὐδ πη Ὁ 5} ΥἸΘΝ), δθ6 
Οὐδέν. Οτ. ἃ 152; Ζεὴγσ. Ὁ. 846; οοπι- 
Ῥδσγὸ αἷδο Εἰχοά, χυἹἹἱ, 15; αἴοῃ, χχίχ. 838; 

ἘύῚῈ 1. 10. Βαϊ ϑβομπηθίϊτηοθ 9 βίδηᾶβ 
ΟἰΠρΕ Αγ ἱπειθδὰ οὗ 2 "21 ὲ "Π, οὗ ἃ 
ΒΊΧΔΙΠΑΥ Ῥγοίοδιδιίοη, δηὰ ἰ8 θη ἰο ὃ0 
τρδῃβδίοα ὉΥ ἐπάεεά, υεγὶΐῳ (ἴοτ ἰπδίδηοθ 
188. χυ. 1). Απὰ βιοῖ ΘΙ ΡἢΑδὶΒ ΔΡΡΘΆΓΒ 
ΔΡΌΓΣΟΡσίδίο ἴἢ ΟἿΣ Ῥαδδβαρο, ἰῃ ὙΒΙΟΝ 1ἢι6 



δ ΠῚ 18 

“ΤᾺΣ ΠῚ ΠΣ ΤΙ σι, 35 1ὴ ἼὉΝῚ Γῆ» δΥνΌ 
ΣΥΡΊΘ. ὈΥ 5) δὲν.) ΓΒ κε  ΡΙΩΣΙ ΤΟΝ 19.1 ὈΡΙΡΣ 
: ὙἹὴ ΤΡ ΣΙ ΤᾺΣ ὴγ 
ὙΦ Δ Β1. ἐὰρ ἸΌΧΌΝ ὨνΣ 
Τηϊᾶνῖνοβ Ὦδτο ἴο τοῦθ [Ὧ6 ΟΥ̓ ΤΏΪ 8] 
Οὔδγρο οὗ ἀϊδοδοάϊθῃοθ ἴο {86 τουαὶ 
ΠΟΙ τηΔΠ4. ---- ΠΣ ΤΠ Ὁ ,0» ἰδεὲν ατὲ 
υἱσογοιδ. ἘδΒβὶ ὀχρί δἰηβ: “ ὀχροτγίϑηςοᾶ 
ἯΚ6 ταϊάνεῖνοβ᾽ (ΠΥ ὯΞ ΓΊΝΡΡ); εἰ- 
ΤΩ] ΑΥΥ Ταγρὰπλ ΟἸΚοὶοΒ (ΠΝ Π ΤῊΝ 
1.28); Ὑασζ. Φομδίδδη (Ἢ ἘΘΘῚ 
12} ΠΏ 19.211}; 16 Ἰδεῦου, 88 νυ0}} 
8Δ8 Τάασρ. Φοταβ., ἰπ ΠΟΙΓ ῬΑΥΔΡ τ ϑεοδὶ 
ΤΩΔΌΏΏΟΣ, δ ἃ ([᾽6 ῬΓΑΥΟΙ οὗ 0 Ηοῦτον 
ψΟΙΏΘΏ, ὙὙΒΙΟΝ οὐ στδοϊουβγ δοοορίδ; 

δηὰ ΑΒδυρδηοὶ, (ΠἸΦΨ ΕἼ ΠῸ ΠῚ)» 
ἸΠπν 1959). Ὑπὸ Ταϊτπά (βοίδα 12) 6χ- 
Ῥ αἵηβ, “ΒΟΥ ΤΟΘΟΙΔΌΪΘ [86 ΔΏΪ 418 οὗὨ [86 
Βεϊά, πιο ἢ τοαῦθ ΠΟ τηϊ τίν β,ἢ 68 ἰ 

[0 ᾿Ἰοχὶ τοῖο ΠΠ ΠῚ 2, δπὰ ἴΐ ἰ5 
δαἀᾶοά, {μδὲ [Π6 96 078 δγὸ ποῖ πη ΘΟ ΌΘΏΠΥ 
οοτηραγοὰ πὶ δηΐτηα]β (8485 ΠΣ Δ 
ΝΡ, ΚΦ Ἤ53., ΠΠῸῊῸ πος, ΠῊΠ) 
ΠΏ) Οὐδοῖβ ἰακο ΠῚ ἴῃ (6 δβἰρη]- 
οδίοῃ οὗ [0 Οδαϊ δῖος νοσζὰ δ Π, δηὰ [86 

ϑγτίας ὀχρσγοβδίοῃῃ ἘΠ, ὈοΪὰ εἰ χηϊγίην 
τηϊ τ ]ἴο, 80 μδὲὶ 16 δοῆδο "γου]Ἱὰ δ6---ἰὰθ 

ἩΘΌΓΟΥ ΟΠΔΘ 8.6 {δποτΊ86 1768 τοϊ ἀν ]γ68 
διὰ ἄο ποὶ ΤΟαῸΪΘ ΟἿΚ  δϑ8βἰβίδησο; 

δαὶ Ὑ810) ορίπῖοι ΟΒΘΏΣΑἾ ΠΟ 
ΒΗ τοπιδυκβ, ἰδὲ [86 τηϊνγίνοβ ἃγὸ ἴῃ 

[818 σγβο 16 Ῥδββαρθ ᾿ὩΥ ΑΙ ΔΌΪΥ οχρσοββοᾶ 
ἘῪ ΠΥ, δὰ ἴ: που]ὰ Β6 ππδοοουηί- 
ΔΌΪΟ ΨὮΥ [16 δυῖποι βῃου]ᾶ π8ὲ Βοσθ 
ἱηισοάυοο δας ἢ ὑπιιβυλὶ ἀοβίρπιδιίίοη οὗ 
[86 βαὴθ ποίδοῃη. ΤΠ τηοϑὶ ὈΪ]Δα 5116 
ΟΧΡἰδηδίίοη βθοὴβ ἴὼ ὈῸ δας οὗ Ἐδη 
Ἑστα, ἸΠΠῸ Ὁ. ΠΛ ὈΘΩΡΠ ΓΣ ἘΒῸῪ Βανὸ 
8 ΟΧΙΓΔΟΓΤΙΠΑΙΎ Υἱ 811}, ΔΓ Ἔχ οΘΘἰ ὨΡῚΥ 
δίτουΣ δῃηὰ υἱρογοιϑ. 80 ΒΑΒΏΡδιΩ 
δῦ ΠΥΊΠΟΘΥ ΓΊΠῚΡΒῚ ΠΥΝΡἼ2), Βο- 
δου 1 ογ, Μδυτοσ, δηὰ οὔδουθ. ΤὍΤἢ6 

τοηδοσίηρς οὗ [δ ΕΏρ] 8 γογβίοι (ὉΓ ΓΠΩΥ͂ 
δἴῸ ἰἰυεἶψ) ἀοοδ ποῖ χηϑοῦ ἴῃ δβθῆϑθ. ΤῈθ 
ἕοττα Τὴ ἴθ πϑοά ἱπδιοδὰ οὗἨΘ ΠῚ ΤΊ, ἔξω. 
Ρίυγαὶ οὗ [86 δα ͵οεῦῶνο Π; 806 οὔχ ποίθ 

ὈἼ5. ΠΡῚ ΠΡ ΓΡΉΝΣ 
ΣΣ ΓΙ Ο ὈΤΡΝΣ 305) 90 

ΟἹ ΥΕΓΙ. 16.---Βεόγε ἰδὲ τηϊδιοὶ δ οοπιδα 
μπίο ἕδενι ἰδεν αγε ἀεἰϊυεγεῦ; τΒοτοΐογο, 
δαϊὰ 100 τἀ Υγο8, γὸὁ δῆμος ΚΙ] [ἢ6 

ΠΟ Ὀοσ ΟὨΙ του, 828 ἯῸ6 ἭΘΙΘ ΟΟΙ- 

τηδηἀοὰ ἰο ἀο {18 ΒΟΟΙΘΟΪΥ δὲ ἐποῖγ Ὀὐτι 

(860 Μοπάθ]8.).Ὺ Αδοῦϊ [86 ἴδοι ΠΥ τ Ὰ 
ὙΏΙΘΝ [820 Ὑγοϊωθῃ δῖὸ ἀοϊγογοὰ ἰὼ [ἢ0 
Ἐλϑιὶ, στὸ τοϑδὰ ἰῃ Ομδγάϊη  σωδησδβοσίρι 
ποῖοϑ: “ὙΒΟΓΘ ὅγο, ἰπ Αδὶα, ἰαῦχο ἀΐβ- 
ἐγῖςῖ8. ἰὴ ὙΠΙΘΝ ΠῸ τηϊᾶνγίνοϑ δτὸ 0 ὃθ 
ἰουπᾶ, δηἃ ὄυθη ἰΐ βοῖὴθ 1ἴνὸ ἴμογὸ (ΠΟΥ 
ΔΙῸ 110016 ΚΠΟΎΤΗ, ΤῸΣ τηοΐδοτβ 8518. {πον 

ἀδαρ ύογϑ, δηὰ οἶθῃ ἔδηλαὶθ γο δυο ϑ ΟΣ 
προϊοῦσα 411 186 ὑ͵δοθ οὐἩ ἴ8 ἔοστηοσ. 
Ι1Ὼ ΑΣΙΏΔΗ, 1 ΒΔ ἃ ἩΟΙΏΔΗ ὙὮΟ Ὑ 88 

ἀοϊϊνοτοᾶ τιϊπουϊ ΔΗΥ͂ δδδιβίδησθ ἰῃ 10 
ΟΡΘῃ δοϊὰ, ἴγθθ ΠοῦΣΒ ἤτοι 8 υἱϊ]ασο, 
δΔηΔ, ἴο ΤΩΥ ζτοαῖ ΒΌΣΡΙΙΒΟ, Β|6 αὐγὰ ποῖ 

ΤΩ ΟἿ ΙΔΙΟΣ ἴῃ [6 ΟῚ ΠΟΓΟ 1 νγγα8. ΤῊΘ 
ῬΘΟΡΪΘ ἔμοσο βιὰ δὲ ΤΑΥ͂ Διο ἰΒΗση ΘΗ, 
Το ΔΙ Κίηρ [ΠΔὺ δἰ ΠΥΠΔΡ 68868 ΟΓΟ ΥΟΙ͂ 
ἰτοαθοης ἴῃ ἰδεῖν οουπίτγ. (ὅθ ἤοϑεη- 
"πὐλίον, Το Οτθηΐ, ἱ, Νο. 188.) “ Οτίϑῃ- 
181 ᾿πτοσηθῃ δ Ὁ 11{|10 ὕγοτλ Ῥδγίασι 00 ; 
ἴοσ ἴθοβο οὗ θοϑίϊοσ οοπάϊιϊοη 810 ἔτο- 
ΑΌΘΏΓΥ οὐ ἴοοῦ 16 ἀΔΥ δῇ ἀΟΙΙΎΘΤΥ, 

διὰ ουΐ οὗ 411 Ἑσοηδηοηθηῦ οὐ ἴη6 ἰηϊγᾷ 
ἄαγ. ὙΠΟΥ δβοϊάοτῃ 68}} τηϊ τνῖνοδ, δὰ 

ΒΘ [ΠΟΥ ἀο, [ΠΟΥ δΙ΄Ὸ δοιῃθτηοβ ἀ6- 
Ἰἱνογοὰ Ὀαΐοσο ἐΏΘΥ σοὴθ ἴο {ΠΟΙ αβδίβ- 
ΔΟΘ; {π0 ῬΟΟΙΕΙ Ββοχί, ὙΠῚ60 [ΠΟΥ 810 
ἸΔθουσίηρ ΟΥ Ρδηθίηρ, ζὸ δδίάϑ, ἀοϊῖνοσ 

ἐΠΟΙΏΒΟΙγο8, δ ἴμ6 ΟΕ], ἸΔῪ ἷἰξ ἴῃ 8 
οἷοαῖ, δπὰ τοίασηῃ ἴὸ υγοσῖς δραὶη" (Ὁ γ. 
Ῥαχίοπ᾽ δ 1]1]υβιταϊίοηβ οὐἠἨ ἁ ϑογίρίυσα, ἱ, 
Ῥ. 462). Οἴασκο Ἴαχίθη 8 {μἰ8 ἔβοι 1 οὗ 
ῬδυτΓ ΠΟΤ ἴο 811} ρᾶσίδ οὗ [0 χίοῦθ, ὙΠΘΣΘ 
180 ᾿νοϊηθῃ ᾿δθουΣ μαγὰ, δὰ ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ ἴῃ 
[86 ΟΡΘῃ δἱγ. 

420. “Το ὅγθι ρμασὶ οὗ 118 Ὑθῦβο 18 ἃ 
ΤΟΔ] ΒΕΠΉΙΔΘΓΥ, Ἡὶσἢ πα 18 ΟΣ] παι οἢ 
ἴῃ [Π6 (0]ονηρ νοτθο " (Οαίγε). Δ, 



19 ΕΧΟΡΥΞΒ 1. 

οὗ Εσγρύ σοτητηδηαοα ὑποπὶ, δηα βανοα Π6 τη8]6 οὨ] ἄγῃ 
αἰϊνο, 18. Απά {86 Κίῃρ οὗ Εργρὺ οΔ116α ἴον {π6 τηϊά νγῖνοθϑ, 
Βα βαϊ]α υπύο ἐδοηι, Υ ἤᾶνα γοὺ ἄοπο ὑἢ]8 ἐπὶπρ,, δπά 
ἢαγα βανθὰ [6 πηδὶ6 οὨ] θη ἀἸϊνα ἢ 19. Απά {16 τηϊά- 
τῖν68 8814 αηΐο ῬΒΔΥΔΟἢ, ὦἕ μα 664, ἐΠ6 ΗΘΌΤΘ πτοθη αγ 
Ποῦ 88 ὑπὸ Εργυρύϊδδῃ ψουηθῃ; ἴον ὑμοῪ αγὸ ᾿ νἱροόσγοὺβϑ: ὃὈ6- 
ἴογθ {π6 "τα δ οοπηθ8 απύο ἔθθιῃ, ὑΠ6 Υ ἃτὰ ἀεϊϊνογθα. 
20. Τβογοίοσα αοα ἀϊὰ ν8}1] ἰο {μ6 πλϊάνγινοϑ δηᾶ {πμ6 
ΡΘΟΡΙ6Ὲ ταῦ] ρ]|16α δπὰ στον 

1 Ἐηρὶ. Ῥέετε.--- Βοοδαδο. 

αΐυτο ΗΪΡΕΣ οὐ 2) (νοστὺ ργοργὶἊς "Ἐ); 
ἴμο Καὶ που Ἱὰ ὃὉ6 212"); δοὸ σἽβοῆ. ὅτ. 
869; Ιδγρ. 8 105. Β.---ἘΝ θοΐηρ 8 οο]- 
Ιοοεῖνο ποῦ ΣΠΔΥ Ὁ6 οοπϑίσυοα τὴ [6 
δἰ αν 88 Ὑγ6}} 88 ὙΠ} τΠ6 ρΪυγαΙ. ΤῈΘ 
οοηδίγποιίου ἰπ {π 8 γογθθ, 3. }} (δίπρτιϊδγ) 
... ἸΌΥΜ (ΡΙαγα), οουτοϑροι 8 τὶ [ἢ 6 
1,Διὰ ἀϑαρσα, τ ογΓΟ, ΖΟΏΘΓΑΙΥ, ἴ06 ἢγδὶ 
γοῦῦ ἰπ σοπηοοοῃ τὴ ἢ 8 ἙοΟἸ]θοεἶνο ποῦῃ 
ἐδ Ῥαΐϊ ἰῃ [86 δἰπρῦϊασ, πὰ (6 ϑοϑοοπὰ ἰῃ 

[86 Ρίαται; ἔον ἰπβίδῃησο, Ζέυν, ἱν. 56: 118 

οπχηΐπτα ρορυϊογθπὶ ἡμυσπέμα Απίϊαπι οοπ- 
ἐγαοία ; ἰθϊ οδδιτῖβ Ῥοϑί(ἷβ Ὠοβίθπι ορ- 
Ῥετιεδαπίωγ. ὙΠ8 Ζίυν νἱ. 17; ΟἿόοετο, 
6 Ναξ. Ποονυ. ἰΐ. 6; Ῥγὸο Ασοῖ. 12; 866 

Ζιπρί, Τιαι. ατγδϑπι. οδΡ. ᾿ἰχίχ. 2, ποῖθ 1. 

21. ὨΠ2 ὈΠῸ Ψ9)), ἐλαὲ λδ πιαάε 
ἐδεηι λοιδεε. ἼΤμῈ αἰ που ν οὐὗὁἨ [8680 
ὙΟΓΩ8 1168 ἢγδὶ ἴῃ [06 ΤηΔ ΒΟ} π0 δυχ οὗ 

ὨΠΌ, νι ιϊοῖ ον ἀθΠΕΣ τοῆδσβ ὑο 186 ἔδπιΐ- 
Ὠΐηθ δυ δίδηςζνθ ΠΥ, ἴογυ ἴο Ὀγηρς ἰδ 
ἱπῖο οσοππθοίίοη υγλδ [Π6 ςΟἸ]οοῖνο ποῦῃ 
ὮΝ ἱπ [00 Ῥτγοοβάϊπρ συὑόγεθ, ουἹὰ ὃθ ὃ 
Τοσοϑὰ ἱηιογργοίδιοη, τυρὶ γῆς ἃ ΥὙΟ 
ὈΠΌΞΙΔ1] οἰδηρσο οὗ συῦ)θοὶ δηὰ οὈ]οοῖ, 
Βυὶ νὸ πὰ ΟἿΟΣ ἰηδίδμοοθ, μοῦ [6 
ΤΩΔΒΟΌΪη6 οὗ [6 Βυ ἢχ 15 τα δη 680} δηὰ 
ἱποοηίΓΟΥ ΘΓ  ὈΪΥ τπιδοὰ ἱπδίοδὰ οὗὐ ἰδο 
ἰοταϊηΐηο, 80 ὅφη. χχχί. 9, ἤοτο δοοὉ 

ΒΑγ8 ἰο Μιίο τγίνοβ ΠΡΌ Πὲξ ὈΠΟΝΣ ΟῚ 
δο Γ}) ὮΞ2 5. Απ ἱπβίσαοιίνο ἱπδίϑηϑϑ 
ἐδ Ἑχοὰ, ἰϊ. 17 (ΟἸ }) ὈΤΠ Λ8 2, 
[6 ἀδυρσδέοτ οὗ Βοσοὶ, 109.)}} ΠΙΣῸ ὉΡ᾽) 
ΟΝ ΠΣ 9.)), 8500 δῖεοὸ Εχοά. χὶ, 6; 
πὰ ἱ, 8, 9, 11, 232; δυάρεθ χίχ. 934, 
χχὶ. 221 8 Κίηρε χΥ]!. 16; [δ6, 1ϊϊ. 16; 

δῃ, Υἱϊ. 9; 2 ΟἸγο. χχὶχ. 8; σοῶρΡΑσΘ 

21. Απὰ ἱἱ 

8 Μιάπίνοβ, 

ὙΘΙῪ ταϊρ  γ. 

3 Τάνεϊγ. 

1 Κίηρε χχὶϊ 17, δῃηὰ 2 ΟἼἜτγου. συ]. 6, 
ἔασον 1 ϑδίη. χχχὶ. Ὁ, δηὰ Ἢ ΟἾσου. 

Χ. 7; ἄδβεῃ. 1 ϑγς. Ρ. 791; Επνα]ὰ, Οὐ, 

ὅτ. Ρ. 648; Οπλεῖος τοπᾶάθσϑ πὸ ἽἼΞΙ.Σ 
ὨΠ2.---ΑἸοῖποΣ ὈΠοΟΥΙ ΔΙ 8 τὴ ταθδῆ- 
ἱῃρ οὔ Ὁ 3. Τῇο Ταϊπιυὰ (ἀπὰ Βδρδὶ 
δοοογηρ]γ), τιϊοῖ, 88 γγὸ ἢδνο ΟὈϑεσνυϑά, 
ΟἿ ΥΟΙ, 15, Ὀο]ονοα Φοςδεδοᾶ δηὰ Μίτγίατα 

ἴο δαῦτο δοθῆ [6 τηϊάτείνοα, ἀσρ δίῃ: 

Οοῦ ἀοιοιτηϊηοὰ ἴο τηδῖζο βοτὰ ἴδ τὴο- 
ΛΠ6γ8 οὗὐἨ ἁ ὠργϑεῖβ (Π2}72 .Π32.), 1ρυΐνοϑ 
ὧν 2), διὰ Κίηρβ (ΠΊΞΟΌ "Π2). Βας 
ἯΓ6 ᾶγνὸ ὑγουϑὰ [δὲ τ} ο δΓα, ἔγοπι ἱπίεσ- 
Ὧ8] ΤΘΆΒΟΠΒ, ΘΟΙΩΡΟΙ]οἃ ἰο οομῃδίάοσς τ86 
τηϊάῖνοδ 85 ἘΘΥΡδηβ, δὰ γὸ 8χῸ, 

τπογοίοσο, οὗ ορ᾽ πἴοη, τῖϊ ἘοδδησηὮ]οσ, 

ῬΆΝΠΙΡΡΒοΙ δηὰ οἴβοσβ, ἰδαὶ 3 18 υδοὰ 
ἈΟΓΘ, 88 ἰγΘαΌΘΏΠΥ ἰπ ΟἿΟΣ Ῥαββαζροβ, ἴῃ 
[86 86η86 οὗ ,απὲΐν (ἰοΥ ἰμβίδηοο 1]. 1), 
δὰ 156 τηρϑηίηρς νου]Ἱὰ Ὁ6, αοἀ ἱποτεοβοὰ 
δἃ βίτοησιμοηοα [Π6 ἔλη11168 οὗὨ [86 τοϊὰ- 

τυῖνοδ 8ἃ8 8 ΤοΥδγὰ ΤῸΣ (πεῖγ ῥἱοῖγ. ΤἘδὸ 
Β6ΏΒ6 111, ΠΟΎΘΥΟΥ, δ 811}} τηοτὸ ἃ ὲ5- 

εἰπεῖ δηὰ ρμοννοσίυϊ, [ἢ γ6 ἴδκὸ Π3, δὲ ἰ8 

ὨΒΌΔΙ ἴῃ οΥΘη 8] ῬὨΓΑΘΘΟΪΟΡΎ, 88 8 βυτῃ- 
ὉΟΪ οὗἨ νγ6}}- Θϑ Δ Ὁ] 5 ῃοἃ ̓ γοθρογ τ, Ἀστηῦ 
τοοϊδὰ Βαρρίηοδδ; 80 {μδὶ 106 τογὰδ οἵ 
Οὔτ ἴοχὶ νουϊὰ ἱπυ ρ ἰδ τηοδηΐηρ: αοὰ 
δοββοὰ [86 τι νγῖνεβ τ ἢ ΘΥΟΙ {6} 1. 
ΤῊ ὀρ δηδίίου τοοοῖγοϑ [6 (Ὁ]]6ϑὲ ΤΟΥ- 
τοδογαϊίου ἔγοϊῃ 8 ὅδ. Υἱὶ. 97, 39, τ βοτο 

[86 Ῥτοπιὶδο “1 πὶ' 1 Ὀυ1]ὰ ἴδ66 ἃ ἢουδο " 
(Δ) ἴα οχρίαἰηοὰ διὰ παι βϑὰ ὃν ἔθ 
νογὰβ “ ἢο 1688 ἴ.6 Ὠουδ6 οὗ (ὮΥ δβασυδηῖ, 
[δὲ ἴδ ΙὨΔΥ σΟὨΏΠ6 [ὉΣ ΟΥΟΣ Ὀείοτο 
1806. Ἧ7ὸ ποοὰ, ἰμοτοΐοξο, ἢοὲ τοΐαϊο 6 

ἱπιογργοίδεου οὗ Μοπά θ᾽ δδοθ, δἀοριςὰ Ὦ 
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ΠΡΒ Δ 28. ὁ ΘῈ3 ὯὩΩ) δ) ὈΠΌΝΓΤΤΙΣ ΓΠΡῸΠ ἘΦ 
γρστῦϑ) τό γε ἡτῖθπι Ἥρα ἸΣττΟ9. ἀν του νὉ 

Β ὁ ἸΠΒ 

ΠΡ ὝΠΡ 4. : ἸΣΤΞΤΙΣ ΠΡῸῚ ἢ ΤΌΣ ΘῈΣ Ἴ.1 5 
ἩΕΥΧΠοίσηογ, το Ομ ΠΘΟΙ {18 γοσθὸ ἩΪΝ 

186 ζΟ]]ον ἢ, ΤΟΙΌΣΒ τπῦ (ο ὥ»), δμὰ 
ΤΥ] δίθϑ: “ΑΒ σὰ ἀϊΐοὸ Ηρθοδιτηθη 

Οοιῖι Γἀγοπιίοίθη απὰ αοἱἵῖ ποῦ Ηδαδβοτ ἴῃ 

ἄἀογ Ναίοι Ομ βίο 1688; ἀδ σοῦοί 

ῬΡΏΔΣΔΟΝ βαΐποπι ζϑησθι ὙΟΪΚΟ,᾽ οἵα. 
85. ἽΝ 275. Εύετν ἐοκ ἰλαὶ 

ἐδ δογη. Ταγρύτῃ ΟἾΚΟΙΟΒ Το ογΒ “ ΕΕΣῪ 

Βοη ἴδδὶ Ὑ1] ὃδ6 θοτὰ το [86 ΗοΌγον 8; 

Δηὰ δἰ τα] ]ασῖγ Ταῦ Φοηδίμβη; [80 

ϑορῖ. δ β αἷβδο τοῖς Ἑβραίοις ; Ὀυϊ ποὶ 

80 ἴ86 τΑδυϊηΐςαιὶ ὑγδαϊ το, δοοογάϊηρς ἴο 

δ ἢ αὐΐ ΟΣ] άγϑη, Ὀοΐῃ οὗ [06 ἘΥΡ ΐδΔη8 

δοὰ ΗΘΌΓΣΟΝΒ, ΘΟ ἴο 6 [Πγόοῦση ἰηῖο [}6 

ΝΙ16, 88 (16 Δϑισοϊοροσβ οἵ Ῥδδσγδοὺ δὰ 
Ῥτοάϊοεϊθα ὑπαὲὸ (86 ἀο᾽ίνογος οὗ (06 18- 
ΤΘΘΙ 68 ψγ8 δυουϊς ἴὸ Ὀ6 Ὀογῃ, νἱέδουῦςϊ 

Ῥοΐπρ, δὺ]0 ἴο ἱπίοστηῃη εἶπ ὙΠΟΊΠΟΣ ἢ6 

νοῦἹὰ 6 δὴ ἘσυΥρίίδη ΟΥἩ 6 ΗδθΌΓΟΥ. 

Τ86 ῬγΓΟΡΘΌΣ ΠΥ 18, ΠΟΎΤΟΥΘΣ, πῃ ἀου Ὀ οα]γ 

ΟἹ [86 546 οἵ ἴδ6 Ταγζυσηῖτα; 866 Οὐῦ 

ἱπίτοδυοσίοσυ ποθ ἴὸ υϑῦ. 11; δῃὰ ζΖεη- 

φεέγῖο, Κδπδδῃ, Ρ. 388. ---Ἰ δ ΣΝ εε, υἱξ. 

ὁ ποταμὸς κατ᾽ ἐξοχήν, Βο0 ἮΝ ἰποτ, ΒΙ0]. 

9 οι. 1, 158-166. [0 ἰ8. ΓΤΟΙΏΔΓΚΑΌ]Ο, 

(δὴ ῬὨΑγδΟΣ οτάἀογοα [ἢ6 ΝῚ]6 ἴο 6 ἰῃ- 

δβιοὰ 1 80 ΤΙΒΗΥ͂ ΒΌΠΊΔΗ ΠΟΓΡΒΘΒ, 88 
[δὲ ΓΟ Ὑγ88, ΟἹ [706 ΟὯΘ Βδηᾶ, ἀθνουί Ὁ 

ὙΟΙΒΗΙρΡΟ 88 ἃ ΒΌΡΟΓΙΟΥΡ ἀοΙ Ὑ (860 Οἵ 

ΥὙ]]. 15) δὰ, οὐ [9 οἴδογ Βδηά, ἰΐ5 ἰδίαι 

Βοοάδβ (ἰδ Πογὸ δοοορία 6 88 [ΠΟΥ ὙΓΟΤΘ 
[86 ΟἿΪΥ αὐγὴ Καῦϊο ὑγϑίοσ πῃ ἘΩΥΡΙ) γοτΘ 
16 ἀρ] ρς δῃὰ [86 ργὰθ οἵ [86 ἘΦΥΡ- 

ΕΔ}}8 (866 οπι ΥἹἱῖ. 18.. ΟἸαῦκο δηὰ Οβθυσῃ 
σοη)θοίαχα, θα πὶ [1Π||1|6 Ρ]Δυ 1 1], 

“ἰδὲ ῬΠΔΥΒΟΝ ἱπιθηδοὰ (δ6 γουηρ Ηθ- 
ὈΓΘΟΎΤΒ 88 8ῃ Οἰἴοσίπρ ἴο ᾿ΐ8 χοά, [Π6 ΝῚ]6.᾽ 
12) νογῦλ] δα ̓οοῖένεβ οὗ [06 ἔογιῃ οὔ 
22, Ἢ Φ (Ξϑθαη Ἐζιδ). 
1 ναὸ ρσίδηςθ ομο6 τηοτὸ δὲ ἴῃς αἰ δδγοης 

ΤΏΘΔΠ8 ὙοΟΝ ῬΒΔΓΔΟΩ αἀονίϑοά ἴοσ 188 
ΟΡΡγοϑδίοῃ δηὰ ἀϊπχϊπυῖζίοη οὗ [80 Ησδ- 

ὈΓΟΒ, γὸ δηὰ (δαὶ (ΠΟΥ ἱπΡῚῚ [86 ζ0]- 
Ἰονῖης ΟἸϊπιαχ οὗἁὨ δου δπὰ οσποὶγ: 
δὸ ἢγβί ὁπάθραγυουγοὰ ἴο Ὀγθακ (Ποἷσγ Θῃθγ- 
ΕΥ ὉΥ ΙΔθουΓΣ πὰ Βδσγάδῃ!ρ (νοσ. 11--- 4), 
ἴθι ἴο οδδος ἐποὶν ἀἰμϊηπέίοι Ὁγ ΚΙΠἸης 
[δ0 ποτ. Ὀοτῃ τη816 ΟὨ]άτοη ΤὨγουρ ἢ [Π6 
ταϊννῖνοϑ (νοΥ. 15, 16); δῃᾷ ὙΒΘη ΠΟΙ ΒΟΣ 

οὗ [680 Ρ]Δη8 δὰ [Π0 ἀρεϊγοα γτοϑυ}ῦ---ἰἢ6 

ἔουοσ ἰῇ σοπβοαίθηοο οὗ [0Ὧ06 πηπδι8] 
τορδυδίηο88 οὗ (6 ΗδΌγΟΥ τοϊηθῃ, (ἰ9 

Ἰδεῦοῦ οὐὐἱπς ἴο [86 ΡΙΟΙΥ δηἃ οοτηρδβδίοη 
οἵ 186 πιϊά υγίγεθ---6 (στοὰ ἴο ἀχϑοῦϊο δὶ 
ἀςδίρστι ὈΥ ἀτονγηΐης [86 γουηρ ΟὨ]άτθ ἢ 
(τεῦ. 22); ὙΒΟἢ Ἰδὲ ἄονυῖοθ γ88 ἰπ ὕνο 
Υοβροοῖὶδ ΠΊΟΙῸ δυάδβοϊοῦβ δηᾶὰ ἱπιρίοιβ 
τη ἴδ θβοοοπᾶ; ἢγδὶ, Ὀθοδῦϑο ἢ ΠΟΥ, 

ἰαγίῃρ δϑἰὰθ 411 βίβδπιθ, βϑῃονοὰ ρυ ] ον 
ἢ.19 ἀοβροιῦβη δρῴϑϊηδὲὶ ἃ ὨΔΥΤΉ1688 ἵογοί τι 
{ῖθο, ΒΟ το! θὰ οὐ ἰδ6 Βοϑρὶ ΑΙ ΕΥ̓͂ 
ΒΟΪΘΙΩΩΙΥ͂ ῬΓΟΙηΪδοὰ ἴο ἔδθπ; δηά, βο- 
ΠΟΒΑΪγ, ὈΘοδϑιβο ΠΟΥ (δ τολοίε Ῥεορίξ ἽΤΟΥΘ 
οἱ Ἰοοβα δζαϊηβδὶ [86 Ηθῦγονγ; βργίῃρ δηὰ 
ἱπίοστηϊης Ἧ85 τηδθ δὴ δοὶ οὗ ΟΥ̓Δ Υ, 

δηα σοτηρδβδίου βίϑδιηρϑα δδ μἰὶρἢ-ἸϑΆϑ0ῃ, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ἢ. 

Βυμμλευ.---Φοοδουοᾶ θοΓΟ ἴο ΑἸγϑτ ἃ 80ῃ, 0, δἴοσ δανυΐηρ θθθη ἰάθη ὈΥ τὴ9 
δηΐδ ἀυτίηρ ἴπγοα πποπἮ8, γγ88 ἐχροθοᾶ ἴῃ [6 ΝῚΪθ. Ηὸ τνῶὰβ ϑθθῃ δηὰ βανοὰ 

ματα ἀδαρθίοῦ οὗἩἨ Ῥμαγδοῖ, σγῇο ο8}10ἃ ἷπὶ ΜΌΒΟΒ, δῃὰ δἀοριθὰ Ὠΐπ Δ8 ἢ Γ 
βοη. ὍἝΟτονη οἷάοσ, δὸ Κἰ]ο ἃ 8 ἙἘφγριίδη τὸ ᾿ιδὰ 111-ἰτοδίθὰ 6 ΗθΌσοΥ ; δπὰ 

Ἱ. ν; ΤΩ τ80 δδχη)θ 88 γ) 22; 1ὴ6 

ῬΙΟΖΘῺΥ οὗ ἃ ἔδυ γ, (ῃ0 ἀοβοθηδηῖδ οὗἉ 

ὙΠ6Ὼ [6 τοροῦὶ οὗὨἩ (8 ἀοοὰ γοδορεαὰ Ῥμδσγδοῖ, Μοβοϑ νγδδ οὐ]ωχοὰ το θο; ἢ8 
ψοηΐ ἴο Μιάϊδη, βοσο δ τηδιτοὰ Ζίρροσδῃ, [πὸ ἀδυρηοσ οὗ Ηδῦο]; 816 θοΓΘ 
Ὠἶπὶ ἔπ 808, Οὀβθοτα δηὰ ΕἸεσοσ. Α πον ῬΠΔσβΟΣ, ο, ἀυγίης ἴδ6 ῥγο- 
ττδοϊοα δϑοὐουσῃ οὗὕἩ Μοθϑεβ ἱπ Μιάΐδη, μδὰ βυοοοοὰθὰ ἴο 16 ἴἤτομθ, ἀσσταυαιθὰ 
8111] τηοτθ ἴΠ6 ορρτοββίοῃ οὗ ἴ8 9 Ἠοῦγονβ; τδοῖν οτίοβ δδοοπάἀϑὰ ἴο ὐοὰ, γῆο νγγ88 
τηϊη ἀξ] οὗ [86 Οὐ γεημαὶ ταϑᾶθ Ὑγῖεἶὶ ἐΠοἷν δηοοδίοσα. 

Δ δηςοδίοτ, δηὰ, ἰδοζοίοσο, δοσῃηθί πο 

οοῃδίγυρἃ πΠῺ (6 ΡΪυγαὶ, βαίδη, ἱϊ, ὅ, 



21 ἘΧΟΘΌΞΘ 1. 

ΟΒ1ὴ6 ἴο Ῥ888, Ὀθοδιβο {86 τη τῖνοϑ δαγοα αοά, ἐπαῦ Ηβ 
τηδᾶθ ὑδοῖὶ ἤοιθ68. 29, Απὰ ῬΒΔΟ, ομαγροᾶ 411 Ἠϊ8᾽ 
ΡΘορΐδ, βαυΐηρ, ΕΘΤΎῪ 800 ὑμαὖ 18 ὈΟΓΏ γοῦ 58}|8}} οαϑί 1πΐο 

{86 τῖνον (Ν}16), θαῦ Ἔν ΣῪ ἀδαρ ον γοῦ 58}.4]] βᾶνα δ ]}ῖνδ. 
Ομ4». 1]. 

5 ΡῬὴ ΓΔ. -- ΠΡ᾿).... Ἴ᾽)». ὙΠῸ 
γοσὺβ οὗ τηοϊΐοπ οἴδῃ ἰῃϊτοάμποοθ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 

([Π6 πδιταϊΐοῃ οὗ δὴ δοϊίΐοῃ Ὄχργοββϑο ὈΥ͂ 

ΔΠΟΙ͂ΒΟΣ σοῦ ἱπητη θα ϊδίοῖγ δβαυςοδοαϊηρ, 

800 ἀοηῃ. χχχν. 22; Ὀδαΐϊ. χχχὶ. 1; 188, 

Ὑἱ δ. 1; Ηοϑβ. ἱ. 8:1. ΤΙ δαρῖ, ἐγδῃδ]δίθϑ 

ἸΟΓΟ ΒΡ ΪΥ, Ἦν δέ τις ἐκ τῆς φυλῆς Δευί 

(866 [πιγοάμοιίοη, ὃ 2, 1. 3.).--- ΤΌΣ ΤΤΙΝ 
α ἀαυρλίεν 9 [εευΐ; ἱ, 6. ὁπ6 ἔγοτα [86 (τ186, 

ΟΣ ἴπ6 ἀοδοοπάδπιϑ οὗ 1οΥΐ, 88 [86 ϑ'ϑρῖ, 

ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ {τβηβὶδίοβ (ἐκ τῶν θυγατέρων 

Αευΐ. ὙὴθΘ Ὠδπιοδ οὗ Μοβοδ᾽ Ῥδζϑηίβ, 

ψ ἰο ΔΙῸ Παζο οἠηϊ 6, ἀτα ΠΥ βιαιθὰ 

ἰπ νἱ. 20; ἸΠῪῚ 239)» ΠΣ ὉΓῺΌΝ» ΠΡῸῚ 
ΠΙΦῸ ΤῸ γἼπὸς Πιὲ 10 Ἴ ΠῚ) ποῦ ὃ: 
“Απὰ Αἴγϑῖ ἰοοῖς Φοομονοαᾶ ἢἷ8 ἔδίἢΠο ΓΒ 

βἰδίοσς ἰὸ τ; δηὰ βῆ Ὀδσὸ ᾿ἷπὶ ΑΔΤῸΠ 

δηὰ Μίόοθ68 ᾽ (8060 πδπη, χχχγυὶ. 2). Αο- 
οοτάϊης ἴο [86 1ΙΟΥΑ] θοῦ οὐὗὨἩ [86 ἰοχὶ 
Αἴγϑηι, ἴἴ6 δοῃ οὗ Κοδαδιϊδ, γδδ 16 

ἐιδπάβοηῃ οὗἉ [ουἱ, δμὰ μ6 τηδγτὶϑᾶ, ὑπο γὸ- 

ἴοτο, δὲβ δι που 5 δίϑίασ, (Π6 ἀδὰροῦ οὗ 

1ιοΥνΐ, ΟΥ 8 δυπῖ, ΑἸ Βουρῃ δβαοῖὶ 8}}1- 
ΔΏΓΘ ἰ8 ἐογυίἀἀθη ὉΥ (6 Μοβαῖὶς ]δὺ 
(ον. χυίι. 12, ἐδ Ὅ2: ΠΊΠ ΠΥ 
ὉΠ ἼΙ: ἭΝ Φ᾽ ΓΔ), [ὰ ντδϑ,--δοοοτά- 
ἱπς ἴο Αδδγῦδη6)---᾿γοἀοβιϊηοα Ὁ (10 

Βροοεΐαὶ ργονυϊάθηοο οὗ αοά; Ὀοβὶ 68, δεΐῶγε 

16 Ἰορ βαίίοη οὐ Μουπὶ ϑβδηαὶ, βυςῖ 

Ταδιτίασοδ ΟΓΟ ποέ ὉΠ], Τὸ ὅ6ρ- 
τυδρσίπῖ, Βοννθυοῦ, [Ποῦ 1δ ΠΘΟΘΒΒΑΤΣῪ ἴο 
ΤΓΔΏΒ]δίο ἴδοσο ἸΠΠῚΤῚ τι θυγατέρα τοῦ 
ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ --- Ῥαϊττι 6] θαι 
88 Π|---[Π0 ἀδυρ ον οὗὨ δῖ8β δι Πογ Β Ὀτο- 

1πογ, οΥ 8.18 σουβίῃ; δὴ πῃ 7υ80 ἢ Ὁ]0 ἀαΥ]α- 

εἶοαπ ἔἥοα (Π6 ἰοχὶ, πηϊοῖ, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, ἰδ 

ΔΡρσουθοὰ ὉΥῚ Ἐπναὶὰ (Απιΐᾳ. Ρ. 175, 

ποῖθ 1). Εδη τα γοϊλδγκβϑ, ἤθγο, δὲ 

ἮθΘ ΠΟΓῸ ΒρΡΓΟΡγίδίοΥ που]ὰ μανὸ τὸ- 

δβοσυθὰ ἴὸ ἴδμδὲ ρβαββᾶρὸ πῃ [1,οΥυ] τοῦ: 
“ ἼΤΉοΒΘ6 816 οὶ οοἵτοοῖ, 0 ὌΓζΟ, 

[δαὺ [᾽6 Ρχοάυποθ οὗ ἃ 8614, βουσὶ οὔ δῃ- 

οἴδπον δοϊὰ (Ὠγίνοβ, ψ }}118ὲ ἢ ϑόνσῃ οἡ [80 

δῶιθ βοϊἃ ἱξ ἀοδϑ ποῖ (᾿σῖγο; ῸΣ [0 

1. Απμᾶ ἰδογα ποηΐ ἃ ᾿8Δῃ ἔστοῖὰ ὑῃ6 ἢοιχδα οὗ 

ῬγΐποῖρΑὶ οὐ͵οοὶ οὗὨ {686 ῬΓΟΒΙ ὈΪΣΙΟΩΒ 15 
ΟΠ ΒΕ, Ὁ συ οἢ [86 Ιβγϑο θα 68 4}} 
ὈΘΟΟΙῺΘ 8 ΒΟΪΥ Ὠδίοη " (866 ὨΟΎΤΟΥΟΣΙ, ΟἹ 

(18 γοσϑα, Ζπιίγοάμοίέοπ, ἃ 2, 1.). ΑΑςςοτά- 

ἴῃς ἴο 106 ορίπίοῃ οὗἨ βΒ6ΥγᾺ] δηοίοπίέ 
ΠΟΙ Οη ΔΙΟΓΆ, 85 Βαβοϊ, Φοογοθθα νγα8 

180 γϑδγβ οἷὰ ὙΠΘΏ 886 ὍΔΙῸ Μἤοβοδ; ἴοτ 

ἘΏΘΥ ἔο ον [06 ἰσδάϊτου (πὲ 86 νγδθ 

Ὀοττι ΘΧΘΟΙΥ δὲ [Π6 της οὗὨ 186 ἱτηταῖστα- 
[ἰο Οὗ Ινὶϊ ἰηΐο Εχγρί (866 ποῖθ ἴο ἱ. 5); 
10 τ 8016 ἀυγαξίου οὗὨ [6 ϑοΐουττι οὗὨἨ ἐδὸ 
ΙΒΥΒΟΙ 68 (ΠόγῸ, ΠΟΥ θοαὶ, Ἧὰ8 410 

γοδῖβ; Μοβεβ γγὰβ8 80 Υθδγβ οὗ δρὸ δἰ 
10 ὕπο οὗ 16 Εχοάμδβ (Υυἱ. 7); δῃὰ 
210 --80::180. Βαϊ {δὶ νου]ὰ ἱτρ])γ 8 
ΜΟΠΔΟΣ ΟΥ̓ ΤᾺΣ ΤΊΟΓΤῸ ΤᾺΙΓΔΟυ]ΟΌΒ (Π8ὴ τμαὶ 
οὗἩ ϑδγϑδῃ, γῇο ᾿δυρῃοα βοορυο }} δὲ 186 

ἰάοα οὗ Ὀαοΐης ἃ τοῦ 6 δὲ [00 ἃρὸ οὗἩ 90; 
δια Ὡ0 οἰγου Πιβ8Π06 18 τη ΠοηΘα ἱῃ ΟἿΙΓ 
ἰοχὶ ἴο ἱπάϊοαϊο πὶ βυο ἢ; ἃ τηΐγϑοὶο τοοῖς 
Ηἶδοθβ. Μοζὸ μ᾽ διβῖῦ]6 15, (βογοίογο, [116 

ορϊπίοη οὗ Ανβαγῦδῃοὶ, ννῆο, γεοςϊπρ' τπδὶ 

ἐγδάϊοη οοποοζηίης [ἢ 6 Ὀἰγἢ οὗ Φοοδβοδοά 
ἴπ [86 ἐϊίεγαϊ 86:86 (πὰ δδεϊρσπϊΐηρ ἴο ἰδ ἃ 
ΒΥΤΩΌΟ]ο 8] τηθδηΐη) ϑββοσίβ, ἐπδὲὶ ἵονὶ 

Ὑ48, δ' ἴΠ6 {ἰπ|6 οὗ ἴδ ἱτηπϊρταίοη ἰηΐο 

Ἐσγρὶ δουϊ 44 γϑδγβ οἱὰ; {πὶ Φοοδβουοὰ 
ὙΓ85 ὈΟΤΤὶ 10 Ἠΐτὰ 26 ΟΥ 836 γ6 818 Ἰδίοσ, διὰ 
Ὧ8 Μοβ68 νγ88 80 γοδσβ οὰ δὲ ἴΠ6 ἀθρασ- 

ἴαγο ἔγοτη Εργρῖ, δῆ686. ὈΟτΟ πἷτπι Ὀοίνθο 
[Π6 ρὲ οὗ δ0 δηὰ 60, πη του] ποῖ 6 

ΟΧΙΓΒΟΓΑΙΠΑΓΥ ΟΥ̓ βίο: ϑηΐηρ. ΗΟΤΟΥΟΙ͂, 
1Π}8 σΔΙ ]δτοη 18 ΘΥΤΟΏΘΟΙΒ, ῸΣ ἢ οοτα- 

Ῥαΐο8 210-- (44-:26-Ἐ80)ΞΞ60; πὲ 186 
44 Υοδγβ, Ὀοΐηρ ἴ[Π6 ἃχο οὗ ]ωονὶ δἱ 1806 
Ῥοτοὰ οὗὨ ἱτητηίρτδιίου, σϑπηοὶ ὃθ ἴδκοπ 
πο δοοουῃηῖ, 88 ΤΏΟΥ ΒδΥΘ ὯΟ Τοίογοθοα ἴἰὸ 
ἴδο δὲ οὗὨ Μοβθβ ὈῪ Φοοδβοδοά, ψῆο δι 
ὙγΟΌ]ἃ γοῖ, αἴτοσ 118 ςϑ] υ]αϊίοη, Ὀθοοτιθ 
ΤΑΟΙΒΟΓ δὲ (16 ππαβυ] ἀρ οὗἩ [00 ΟΥ 110 
ΥθΑΓΒ, ὙΠΐβ αἰ ΠΟ ΌΪΟΥ τηϊσἣς δἰ δ 
τοϊπῃουθα Ὀγ ἴδ δαρροβίξίου [δὲ οςοποδιοὰ 
ὙᾺ8 Ὀοττ 70 ΟΥ̓ 80 γΟΩΣΒ 8.:ἾΘΥ ἴδ6 ἰϊητηΐ- 
διαϊίου (ἕοσ Ἰωνυὶ διἰἱαϊποὰ (86 δρὸ οἵ 



“ δ 22 

᾿ ΠῚ τρυἡ ὙΌΒΥΡῚ δον ἈΠ ἘΝ ΘΕ. 18. Ὕ 
ἼἜΠΞ ἤτπδι, ΒΔ ΤΩΡ ἔσπρτὴ ἸΒρῚ Ὧν ΠΡΩ ΝΡ) 9 

ἐ ΘΠ ΓΦ ΟΣ ἩῸ3. ὈΨΡῚ 
137 γοΆ ΓΈ, 866 Υἱ. 16, [π8 ἸἸνης 98 γ0ΔΓ8 
Δ ἱμαὶ οὐθηῦ): 80 ἴδας Φοοβουθὰ 
ψουϊὰ μᾶνο Ὀδθ Ὀοίγοοη 560 πὰ 60 
γΟδΙΒ οἷὰ δὲ πὸ {ἰπὶὸ οὗἩἨἁ ὠὥ{π6 Οἰγί οὗἁ 
Μοϑβεβ8; 5866, ΒΟΎΤΘΟΥΘΙ, Οὐ {15 Ὑ80]6 βυὺ- 

͵δεῖ οἂνγ δϑουθ- ποθ Ἵχροβίτοη, ἱῃ [86 

Ζ7ησοαμοίϊοη. Το οὐϊςῖ οὗἩ ῬΒΑΓΔΟΣ ογάογ- 
ἵπρ [8.6 τη416 Ομ] τοι οὗ ἰδ 18γ 6 }1168 ἴο 

ΡῈ οαϑὶ ἰηἴο {π6 ΝΊΪ6, τηυϑὲ μανθ Ὀδόη 6ἢ- 
ἔοτοοἃ 8 οοπείἀοσαἷο ΠΏ δῇἴεσ [86 
ΤΩΔΙΤΙΔΡῸ οὗἨ Ατσγϑτη 8δηα Φοοποῦοα, 88 
τηοῖν ἀδῦρδῖοῦ ΜΊγδηι νγγ88 δ᾽ ἴπ6 Ὀἰτὶῃ οὗ 

Μόοβοβ αἰγοδὰγ δὴ δάυϊὲ υἱγρὶη (ΠΏ, 
γον. 8), δηὰ Αδγζοῃ, ΠΟ νὰ8 ὑγΘΟ Ὑ68Γ8 
οἱάον ἐἤδη Μοβοϑ, ἀοθϑ ποῖ ΔΡῬΘΔΓ ἴο ἢ6 79 
ὈδΘη Ἔχροβϑᾶ ἴο 8Υ ἀδηρον δὲ δἷβ Ὀἰτ᾿, 

οὗἁἨ ἩΒϊοΝ, ἰδογοίοσο, πὸ πιϑηςζίοη 8 τηδά ὁ 

ἴῃ ΟΣ ἰοχῖ, Αοοογάϊΐηρ ἴο 8 ἰγδάϊπίοι 

{51 οὗϊοῖ 8 ἴῃ ἴοσγοθ ἀυτίηρ, 8, γὙθδγΒ 
(ϑ8ε6 Αδϑαγῦ. οἡ οδδρ. ἱ. δὲ 1π6 θῃὰ). 

Φ. ἘΔΒΉΡΑπὶ ᾿Π5}}7 τοίαϊοθ 106 τβ8α] 
ἰλϑηβίδίίου οὗ δ Π ΔΊ ΠΣ ΠῚ, 

“αῃὰ ἡ Β6η ΒΠ6 ΒΔ πὶ {πδὴ 6 788 ἃ 
ζοοά]γ «μὰ " (Επρ]. Ὑοτβ.), “ππὰ ἄδ 
Βῖ6Θ 88}, ἀδ88 68 οἷῃ ἰοίη ΕΙηα νγδῦ 
(μον, δηὰ δἰ σα ]Ασ]γ Μεπάθ ββοῆη δηὰ 
Ὅο Ὑ͵οῖῖ6); ἴον Φοοδβοῦεᾶ, [86 τροῦδμοῦ, 

τυοῦαά ἢαγὸ ὈΟΘῺ ΡΟΥΙΘΟΙΥ 85 ΔΧΙΟΙΒ ΓῸΓ 
[86 ῥτοβοσνδιίίοη οὗ ΠῈΣ οὨ]]ἃ, δὰ 1 Ὀδθηῃ 

1688 ἤπθ ΟΥ̓ 1688 ΒίΤΟοηζ. ὙΠδὶ ἱπιορσοῖδ- 
τίου πουῦ]Ἱά, πὰ θοά, ΔἸ ποδὶ του π8 οὗ 
1Π6 Ὀαγθατοῦδ ουδβίοαχ οὗὨ (16 ϑραγίδῃβ, 
ὙΠῸ Κιοὰ τον ΟΠ] άγοπ ἱἢ (ΔῸΥ ἀϊὰ ποῖ 
ΔΡΡΘΩΣ ἴο ἱμοῖὴ δυο πεν σοῦυδὶ (ἰδέ. 

1λῖδ οὗ Τγουγρτβ). ὙΒογοίοσο, [6 ἵνο 

Ῥαγίβ οἵ 118 νόσβο δὲ ΠῚ δηὰ ΠΟΘ ΝΠ, 
τασδὶ ἢοϊ 6 ὈτουρὩὶ ἰηο ἃ οδῦδ8] “0ῃ- 

προϊΐοπ, Ῥὰξ δ. ΒΙΏΡΙΥ οο-ογάϊπαίο: 
“ δηὰ 886 τορεγάβθὰ δΐτη, [μαὺ ὸ τῦῶϑ 8 

οοάϊγν οὨ]ἃ, δηὰ βῆ δὰ ΐπι [Ὦγθο 

ΤΩΟΠ15. ὙὍὯλ6 σα, ἴδ, ηοῦ ον 8Ρ- 

Ῥτγουϑ οὗ Ἐοεθητη ἃ 16 γ᾽ 5 τηϊσαῖο ΟΧΡτο8- 
βίοῃ: “ Μιβοοογάϊδηι δυχὶδ, αὖ Βοϊοῖ, 

ἐμ ἈΠπῈ}8 ἔοστηδ οχίτηϊβ." ΔΩ ἰβ ἤοσο (88 

6οη. νἱ. 2; 1 ὅδ. ἰχ. 3; [88, νυ. 9, εἰς.) 

“ ξοοὰᾶ ἴο Ἰοοῖκ αἵ, Βης, ὈοΔα ἔα], ἀπά [8 

Ὄπην ἢ ΘΡΡῚ ΓΘΙΣ 

πιϑοὰ ἴῃ (8 βὶ χη βοδίίοη οὗὁἨ Ῥϑῦβοῃβ 88 

611 88 οὗ {πίηρσβ. Ττγδάϊο ρἶνα8 8 γὰ- 
ΤἱΟΟΥ οὗὁἨ σοπ͵θοῖΌΤΑΙ ΧΡ Δ δ[Ἰοἢ8 οἵ [86 
ταρδηΐηρ οὗ 21,ῶ, δϑουϊ τ οἢ τὸ ΤΘΙῸΣ 
[6 τοδᾶάοσ ἴο ῬὮ ΠΡ 80} Β ΣΟΙ ΑΥΚΒ ἴο [18 
ΨΟΓΒΘ, ΟΟΤΏΡ. 8180 «οεερῆ. Απῇᾳ. Π, ἰχ. 6,7. 

8. ἸΌΝ, ἰηβη, Βἰρἢ. οὗ ἸΒῈ ὦ λίάε, 
αὶ ἴθ Βα ΘἾΧ, Δ ἱγταο χα ἔοστῃ ἱπβιοδᾶ 
οὗἩ Ἰ ΒΥ; [10 Τασοδὴ ἴῃ δὶ ἰα Παρεεὴ 
εὑρλοπίοιπα, ᾿πάϊοδπς πὶ ρτοδῖου ἔοσοθ 
τὲ [16 8Υ}14 016 18 βῃοτί, δηὰ πϑδεᾶ 68ρ6- 

οἶ411γ Ὀοΐοσο ομβ οὗἉ ἴδ Ἰοἰἴοτβ, 3, 2, Ἴ, 3, 

Β, ἢ. (δεθ Θεϑ. ᾿βῆγρ. Ρ.86, 87).--- ἀεὶ 
ἃ. ΤΩΔΙΒῊ ΓΒ, ΘΒΡΘΟΐΔ ΠΥ φαρύτιδ πιϊοίϊοα 
(ἔγοτα δὲ 22 [0 δοβογῦ, βυγδ]]ο νυ"); 80 οδἹ]Ἱϑᾶ 

Ὀοσδθδο ἰξ ΔΌΞΟΥΓΌΒ δηἃ αὐ κ8 το ΓΟ; 

ὙΓΠοησΟ ἰΐ 18 ο411οἃ ὉΥ͂ Τλιοδηπβ (ἰν. 186) 

διδωῖα ραργγια. ὍΤθὸ Ἐργρώδηβ πβοᾶ ἱΐ 
[0 ΤΏΔΚ6 ζδυτηθηΐβ, βῆοθβ, Ὀδδκοίθ, δηᾶ 

αὐθη 8116 οὐὗὁἨ νασίουβ κί 8, θβϑρθοὶδ!ν Ὀοδὶδ 

(ΡΙ ἴπ. χα, 21---26; ΟΟΙΏΡΑΙ͵Ο [88. χυ] δ. 9). 
(ΘΟ ε6.) “ἴὲ ἰ8 ἀϊβιϊηρυβηοα ΕΥ̓͂ 18 οἰ παίογ 
οἵ οἰοσαης {{π|16 Βρ κα β, τυ ἢ σοηβ᾽δῖ οὗ ἃ 

Β' 016 ΤΟΥ οἵὁὨ δ06168, γαῃ χοᾶ ἴῃ 8 βιταίρὶες 
11ὴ0 ΟἹ 6δο} βἰάθ. ὙΠοδο οἰ πιβίουβ δῖθ 
ὝΘΔΚ, ΟΥ Ἰδηρ ἀοτγῃ ἴῃ ἃ ποὰάϊηρ ρΡοεὶ- 

ἰἴοη, δπὰ, πη]ϊῖϊκο [86 τοδὶ οὗ ἴδ ῥ]δηΐ, 
ἈΤΘ ἱπαΡΡ] Δ ὉΪ6 (0 ΔΗΥ͂ πιϑοῦιϊ ῬΌΓΡΟΒΟ. 
ΤῊ σοοῖ ἰβ δδουΐ [Π6 1 1 0 ΚΠ658 οὗἉ 8 []}] 
ΒἰΖο ἃ τηϑὴ 8 Ὑσίβί, δηὰ χιοσο ἴπ8η ἥδοοι 

ἴοοῦ ἴῃ ᾿θηρίι, δὰ δὸ μαγὰ δαὶ 411 Κὶ πὰϑ 

οὗ υἱθη81}5 ῬοσΘ στιδᾶρ οὗ 1. ὙΤΏο τοοᾶ- 
Ἰκὸ τη ΟἶΪΑΣ δίθλ 18 δυουϊ ἔοι συ 8, 

ΟΥ βἷχ ἴϑοϊ Ἰοῦρ, τγχξοιδ θδΐθῃ ΓΔ, τοδϑιίοά, 

ΟΥ Ὀοϊϊοά, δπὰ βοσνθᾶ 85 τηδίοσί δὶ [ὉΓ 

Ὀοδίβ, 881185, τηδίβ, οἱοίϊιθβ, Ὀθᾶβ, δηὰ 

ῬοΟΚΒ᾽ (ΡΊοι, ΒΙ01.). ΙΕ 18 ἔσσίοσ Κποννῃ, 
δαὶ (0 ἱπηοὸῦ τἱπὰ τὰϑ τυδηυίβοίυτοά 
ἰηΐο ἃ νυτϊ της ταϑίοσίαὶ, 9116 ἃ ραρετ, ἴτοτα 

(15 Ρδηὶ. Οπο οὗ 1Π6 τηοᾶοβ οὗ ῥῖθ- 

Ῥαγίης ἴτ, δοοοτάϊης ἴο Ρ]γ, νγα8 18{8:--- 
“ὙΤη6 πὸ Ρ6]]160168, τυ πο ἀϊν! ἀρ παία- 

ΤΆ], ἼΤΟΓΘ 811} ἰπῖο δ κοβ, δπὰ Ὀθὶηρ Ἰαϊὰ 
ὉΡΟῺ 8 [Δ0]6, ΓΟ ῥγοβϑϑοὰ ἱοροίμοσ, [86 
εἰαϊποιβ ͵αϊςα οἵ [Π6 ρ]αηὶ Ὀϊηάίηρ ἰΐ, 80 

τδὲ ὙΒΘῺ 1 88 ἀτὶοᾶ, 1ξ Ὀοοδιὴθ Ηὲ ἴον 



28 ΕΧΟΌΌΒ ἢ. 

Τιονὶ, δα ἴοοῖ ἐο το ἃ. ἀδα ρον οὗ [ον]. 2. Απα {δ6 νο- 
Τη8η ΘΟὨΟΟΙγΘα, Δπα ὈΔΓ6 8 ΒΟ0Γ : ̓ Δηα 886 βαὺν {Ππαὖ ἢ6 1σαϑ α 
ΒΌΟΑΙΥ ολίϊά ; δηα 886 πἰά πὶ ἐῃτθα τποηΐμ8. 8. ἀπὰ ἤθη 
Βῆὴ6 οουἹά πού Ἰοηρον 146 ἶτη, Βὴ6 ὕοοξκ ἔὺ ἢΐπὶ 8 ασξκ οὗ 
ὈυΪτΒη 68, δὰ ἀδυροά 1Ἢ τι Ια η δηὰ πιδῃ ῥΊ(οἢ, 
86 γΡαῦ (86 Ομ] ἃ ἐμογοίη; δηα 886 ]α]ά ἐξ ἴῃ {86 ἢδρβ ὈῪ 

1 Ἑποὶ. ΡῬετε.--- Αἡὰ ἩΒΘΠ 8016 δα Υγ... δῆ ἰά. 

πε0.".--- Το ἀσγΔὉ]6 4α Δ} 168 οὗἁὨ (Πι]8 τη8- 

τοῦ Δ] μανὸ θθθῃ ἰοϑίϑα ὉΥ͂ 1Π6 ἀἰΒοΟΥΟΥΥ οἵ 
Ἐφγρίίδῃ δηὰ ασθοκ σδη θοῦ Ρίβ, τὶ ἴῃ 

ΟὮ ῬΒΡγταβ, ἩΔΟΝῊ οδη 6 ὉΏΓΟΪ]οὰ οΥ 
Βδηά]οᾶ πιΐπουῦ ἸΠἾΏΤΣΥ͂, δὕνοῦ Βαυΐηρ ὈΘΘῺ 
ἀοροείϊοᾶ ἴῃ [816 οΔ868 ΟὗὨ Ταυτηπιΐθ8 ΟΥ ἴῃ 

Θϑγμθη ΔΓ, ἰῃ ἴμ6 ἰοπιῦ8 οὗ Εργρῦ, ἴῸγ 
ΤΑΔῺΥ Ἰοης σοὨ αΓὶ68.᾽" 566 Ζοϑεηπι. Οτἱθηΐ. 

ἱ, Ρ.257; Πενοά. ᾿1.96; Ῥίωί. 18. δῃηὰ Οεἰν. 

Ρ. 895; Ζιραη, ἰν. 136; Ῥίϊην, Η, Ν. χνὶ. 

86; ἰν. 22;. Τλεορλγαεῖμε, ἵν. 9; Ἡλὶπ- 

4οη, δ οΓΒ, ἰἰὶ, Ρ. 62.----ὉΠ, ΑΥ̓ΔΌ. 

ἄσφαλτος, δἱέμπιεπ (ἔτοτῃ ἽΩΓΠ ἰο ξοστηθὶ, 
ἴο ὃ6 τοά), ἩἙΙΟὮ ὉΟΪΪ8 ὉΡ ἔτοσῃ βιυίοσ- 

ΤΆΠΘΔη ἰουηϊδίηδ {πὸ οἱ οΥ Ὠοὶ ὈΙΟΝ, ἴῃ 
[Π6 Υἱοὶ} οὗἁἨ ΒΑΌΥ]ΟΙ, δηὰ 4180 ὭΘΔΡ 
(806 Βοά οι; ἰ δδοσυγασὰδ Πδγάθῃβ 
τὰγουσῇ τ86 οαὶ οὗἉ ([Π6 δύ, δηὰ 15 90]- 
Ἰοοιθὰ οὐ ὑπὸ βυγίβοθ οὗ [6 )6δὰ 898, 

Ἡ ΒΙΘἢ ΠοηοΘ τοοοῖνοδ (Π6 διηθ οὗ ζασιμα 

“ὁρλαϊείεε (Ταο. Ἡϊδῖ, γν.6 ; ϑέγαδο, χνὶ. 

Ῥ. 768; 7 οά. ἰ..48; χίχ. 98,99; Οἰμνί. 

ν, 16; δηὰ ἤοφεηπι. Οτίοης, ἱ., Νο. 24,81). 

1 τοοοῖνοδ ἰ[8 παπηθ οἰτποῦ ἔγοσῃ 16 δοίϊπσ 
Ψ» ἴοι ἴδ6 Του δῖη8 (566 θη. χίχ. 19), 
οΥ ἔγοιῃ γεάποε, [6 Ὀ6δ8᾽ Κἰπὰ Ὀαΐηρ οὗδὶ 
οΟΪουΥ; Φίοοδο.Ϊ. 99, ἄσφαλτος διαφέρει ἡ 
ἰουδαϊκὴ τῆς λοιπῆς" ἐστὶ δὲ καλὴ ἡ 

πορφυροειδῶς στίλβουσα ... γεννᾶται καὶ 
ἐν Φοινίκῃ καὶ ἐν Σιδῶνι καὶ ἐν Βαβυλῶνι 
καὶ ἐν Ζακύνθῳ (Οεεεν.). 866 Ἡετγοά. 1, 
179; “οδερὴῆ. Αὐὔᾳᾳ. ὶ, 4; Ῥ᾿κ. χχχυ. δ1; 
Ῥήσαυ. Υἱῖϊ. 8; οϑεπηι. Απεαα. ἱ. 3,» 48. 

Ἑγοτὰ [Πϊ8 ἀοβοσροηῃ οὗ “ὉΠ ἰδ ψ“}} ὃὉθ 

ουἱάθηῖ, ἩΔῪ γγὙὸ ᾶγο δυ δε πιοὰ ἰῃ ΟἿΣ 
ἰσϑπαϊδίίοη δέέμπιδη Ἰηϑιοδὰ οἵὗἉ οἰἄμδ, τ πο ἢ 
τς ΕπαΩ].  δγαίοι οὔξσβ. Ετομ [Π8 δι Ὁ- 
δίδηϊνο ἴμ6 νοσῦ ἽΩΠ [ιδ8 ἤότὸ [Π6 βὶρ- 

πἰβοδιίοη οὗὨ δέδμιρπίπαυϊί, ἴο ἀδὰῦ νὰ 
ΔΒΡΒΔΙτπὶ ΟΥἩ Ὀϊξατη6Π.---Ἰ)ὸ δυδῖχ ΠΠ ἰῃ 
ΓΠΘΠΠἪ[Ἐ ἢδ8 πὸ Μαρριλ, ΜὨϊςΝ 16 πα ϊοαϊοὰ 

3 ΒΙέπι6. 

ἘΥ ἴπο Παρλε οὐὰσ ἰξ (80, Π'΄ἸΟῚΠ, Ἐχοά, 
χ. 18. 806 ΝΌΠ.. χν. 28; 90Ὁ χχχίὶ. 22).---- 

ΤΒῚ ρίμλ, Ατϑδῦ. ς- 9» ἔτοταῃ [86 σοοὶ 

ΠῚ το βονγ, ἴο ροῦσ. ὅθο ὙΠ πδοῦ, 
δϊΐ, Ρν. 186. ὙΠὸ αὐ τϑ ἀδιῦεὰ πιὰ 

ὈΣτιΣ6 ἢ ἔγομλ τὶ ίη, ἰῃ ογάοχ᾽ ἴο ὑτοίεςϊ 

[δὲ οὨ] ἃ ἔγοτῃ 186 βῆδσγρ Ὀυϊσυβηοδ; δπὰ 

ὙΠ} Ρἱκο ἢ ἔτοσι τὶ πουῦϊ, ἴῃ ογάοσ ἴο Ργὸ- 
γοπὶ (δ δ ίοσ ἔσοπι Ῥοπείγαεης ἰηΐο [86 

αὐ, (βισα δΥγ Εδβμὶ, ΒΑΒΉ αι, Αθασ., 
δηὰ οἱ 618.)--- ἢ ὈΦ ΠῚ, τἱζ. ΠΠγὲξ 
δηὰ 886 ἰαἰά ἐέ, 16 δεῖς, νυ οἢ δος. ἰδ 

Βοτθ ἴο 6 δαΡρὶ θᾶἃ.---"} ἃ γερλ, αἷρα 
κιϊοίϊοα, ςαἸ]οὰ ὉῚ (06 Ἐφγρείδηβ, δαγχί, 
ῬΙίπ. Ἡ, Ν. χὶϊὶ, 28, ἀδβοσίθοβ ἰξ ἐδπ2-:-- 
“ὙΠῸ δαγὶ ὕ.ΤΟΥ͂ΤΒ ἴῃ [10 ΤΩΔΙΒὮΏΥ ῥατίς οὗ 
Ἐφγρῖ, οΓ ἰῃ [δ δίαρτιδηὶ ὑγαῖοσ ἐμαὶ τὸ- 
ΤΩΔΙηΒ ὈΘμ πὰ ΔΑ͂ῸΣ [86 ἱπυπάδοι οὗ 

[9 ΝΊ]6, τόσα ἴΠ6 τοοῖ βρείῃζϑ ΠΡ δ 
ΟὈ]αυΘ δβιαὶκ, δ8 [ΔϊΟΚ 89 8ῃ τὴ δηὰ ἐτὶ- 
ΔΏΡΌΪΑΥ; ἰΐ γῖβοβ ἔθη γαγάβ δίση, δηὰ οπὰσφ 
δὲ 16 ΟΡ ἷπ ἃ κΚἱπὰ οὗ τυ οὐ ῬΌΠΟΒ οὗ 
ἤονγοσβ, ΝΟ 80 ΟΠ δρρὶ!!οὰ ἴοσς 

ὙΤΘΔΙΙΒ ἴῃ ΒΟΟΣ οὗ (6 σοὰδ' ΤΈ6 
Ἐφγριίίδηβ 80 ([Ππ 0 τοοῖ 88 τὸ ἀο ποοά, 
ποῖ ΟἾΪΥ͂ δὲ ἔμπα] Ὀπξ «'δὸ 88 πιρδῖθ- 

ΤίΔ] ῸΣ Ὑ88618, ΕΥοσ [π0 ΣΌΔᾺ ἐϊβο 
[ΠΟΥ τῆρκὸ δοδίβ; δπὰ ("6 ὑασὶ 15 πδοὰ 
0Γ 8818, {1168, οἰοδιο5, δῃ ἃ γοροβ."---Αὐασ- 
ὉὍΔη6Ι ταῖϑοδ ἴῃ0 ᾳφυδδίΐου, ὙἘΥ Φοοβοῦυοα 

Οχροδοὰ ΟΣ δοῃ ἴῃ [6 σὶτοσ, ἰῃ 5 ἀ6- 

Ἰνοσίηρ εἷτ ἊΡ ἴο ἀοαίδ, πιο ἢ ττῶδ ἰἢ9 
ΟἾΪΥ δἷπὶ οὗὨ [06 ΤΥσγϑης δ ογαοὶ οὐϊςῖ; δὸ 

δὲ ποιδίηρ ττοσθο οου]ὰ μανο μαρροποὰ 
ἴο (π6 ΟἸΠ]ἃ ἐπ δὴ ΒΟῸΣ οὐστὶ ἀονΐοθ Οὐ ἐδ 6 
ΟῸΣ ΓΘΆΒΟΏΒ ΜΓ Π]ΟΝ δὸ ΟἸ ΓΒ ἰῃ ΣΟΡΙΥ, ΟἿΘ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ΟΒΡΘΟΙΔΙῚΥ͂ Θοποϊαβίνο: ἴδδὲ ἘΥῪ 
᾿άΐπρ ΠΟΙ ΒΟ ἸΟΠΡῸΣ 886 του]ὰ Βδνθ 
Ὁσουριῦ ὑρου Βογβοὶ δῃὰ μετ 8019 ἔΆΣΩΥ 
8150 8 οογίαίη ἀθδιῃ, ὧδ Ββαυϊηρ ΘΟὨΙΑ- 
γουθὰ [Π6 ΤΟΥ͂Δ] ἄθοζοθ, τλιμοῦῖ, Ὁ 41} 



ἐπ τι- ἐξ ῳφ.“"- 

2 ΠῚ δ 24 

ΤῸ ὍΙ δ εὖ πρὸ 

ἘΣ ἘΠ ΤΌΣ 
ΠΈΡΗῚ 6 ὁ ΤΠ, ΠΠΘΌΓΤΙΝ 
1ηἴ6, βανϊησ (86 Ομ, Ἐδη Ἐγα, νῆο, 

ἯΚο 411 οἱ ὰ ἱπιουργθίοσβ, 8068 πδία γα ΠΥ [86 
ΒΡΘΟΐΔ] ἤηρον οὗ Οοα ἰῃ ἴδο υὐἱγδουϊοῦδ 
ἐποϊάοηίβ οἵ Μοβοβ᾽ οὐ] ποοᾶ δηὰ γουίῃ, 

πῖνε, ἴῃ 18 οὐ Ἰαοϊὰ δηὰἃ ΡὨΠ]οΒορἰςαὶ 
ΒΊΥ]6, Οχργθϑβίου ἴο (18 οοηνϊοϊοη ἴῃ [ἢ6 

ΤΟΙ]ονσίπρ ΤΩβημοῦ: κΘΟΡ ΔΙῸ ἴδο ἀϊ8- 
ῬΟΙΒΔΏΟΩδ οὗ αοά; δὰ ὙὯῸ οδῃ Ῥ6η6- 

σαῖθ ἰηΐο Ηἰΐβ τηγπβίοτίοβ'! ΒΥ Ηἱΐπὶ 8]} 
ΘΟΙΟΏΒ ΔΙῸ τοὶ θὰ δηὰ οτἀδἰποᾶ ἴῃ ἰη- 
Βηΐΐθ τὶ ϑάοση, 10 ὙὯδ8β Ῥουῦδρβ Ηἱΐβ ἰη- 

ΒΟΥΌΔΌ]6 ἱπιθηοῃ, Δὲ Μοδο8 βῃουϊὰ Ὀθ 

οἀποδίοά αἱ (0 ΤΟΥ] σουτί, ἔπδὲ ἢἰ8 τοϊπὰ 
τοϊρες τοοοῖνο ἴΠπ6 εἰρἢθβί Ῥοββϑίθἷθ συ] τατο, 

δηἃ Ηΐ8 βρίσίς τιϊσϊ τοσλδίη ἀπουσρϑα ὮΥ͂ 
[26 ΟρΡΡγθβδβῖίνο δηὰ οὁπογυδίέηρ ἰπἤσοηοο 

οὗ εἴδυεγ. Τθῦδ νγὸ γεδᾶ, τμαὶ μο ΚΙ]οὰ 
[6 Ἐμγρύίδη, Ὀοοδυδθο Πὶ8 ΠΟΌΪ6 Βοδατὶ 

σουϊὰ ποῖ 8606 Υἱο]θ πο δηὰ ἰηὐπδιὶςο; δπᾶ 
ἔγοτῃ ἴῃ6 βϑῖηθ ζΟΠΟΥΟΌΒ ΤΟΟΥΘΒ, Ὠ6 88- 

β'βιθὰ [πο ἀδυρ γα οὗ Εθαοὶ ἀρσαϊηδὲ (6 
᾿ῃβοΐθποο οὗἉ [δὸ ΒΒορῃογάβ. Απάὰ ἔσίμοσ,. 

ἱ Ὠ6 δά ΑἸ δΥΒ ᾿ἰνϑᾶ διυοης π͵8 ὈΓΟΙΠΓΘΙ, 
δηὰ ἴἢ ΠΟΥ μδὰ Κποόοσῃ εἷπὶ ἔγοια Ηἷ8 
ΟΠ ποοά, ΠΟΥ τουἹὰ ποὶ μᾶνὸ ζδϊϊ [ῸΓ 
Ηἷπλ πδὲ τοϑρθοὶ δηὰ σϑυόσοηοθ ἩΓΙΘΣ 

Ἧ88 80 6586} 18] [ὉΓ [Π6 ΔΟΟΟΣΩΡ ΒΒτηθης 

οἵ Πὶβ ζτϑδὶ σηΐββίοη." [Ι͂ἢ 8 81 Π|}187 δ6.80 
Ὑτῖῖοδ ΚΒΟΣ (]1Ά6 δοπάσηρς, Μοβοδ, χ. 
᾿. 414, 415): “Αἡ Ἐργρἕδη ὈΥ Ὀἱτιὰ 
που] Πδνο Ἰδοϊκοὰ (Π6 γοαυΐδὶῦο Ῥδίτ οἵ] ς 
ἱπηραΐδα, (π6 Ὡβθ ηδὶ ἰπίογοδὲ ἴον 186 Ηθ- 

ὈΓΟΎΒ, ἴο δἰϊοηρί (μοῖν ἀοἰ νοσδηοθ ἃ 

τοῖο Ηοῦτγονγ, ΟἹ ἴ86 ΟἿὟΟΓ δδηὰά, του], 

ὉΠΔΟΣ Π18 ΟΡΡΥΘΒΒΙοἢ δηπὰ [ΓΘ 00), δοδῦοο- 

Ιγ ατθ δὰ [8 ΘΏΘΓΘῪ δηᾶ ὀουγαρθ ᾿ πα ϊ8- 
ῬΘΠ5880]6 0 δι 0 ἢ 8ἢ γάμου ππἀογακίηρ, 
παι ἄονίοο ἀϊὰ, ἐδογοίοσο, Ῥγουϊάθηοθ 

οἤοοθοῦ [{ βοϊοοιθᾶ δὴ [βγδο]16, Ὀπὶ 

πάσχον εἶπ ἴῃ 8. ΘΑΤ]Υ ᾿πίρῃογ ΠΌΤΩ 
186 πιϊβοσίοβ οὗἁὨ δ᾽8 Ῥθορίθ, δὰ οπδρὶοὰ 
δἰπὶ ἴ0 βύοτο ᾿ἷ8 τοϊη ἃ πὶ 411 {πὸ ἐγθδ- 

δυγεθ οὗ Εραγριίδα τυϊϑάομι; δηὰ 1ῃπ8 180 
Ἠοῦτγονν, ὑγουχὮϊ ΠΡ δὲ δὴ Εργρίδῃ, Ὁ6- 
ἙΟΔΠ10 ἴΠ6 ᾿ηδίτυτηθοῦ ὈΥ ἩὩΙΘΒ [Ππδὲ παιίοι 
γ8 Τοἀθοιηθὰ ἔγοπὶ 18 βδυοιγ." (8690, 

ΤῊΣ ΡΠ ἸΠΠῸΣ ἘΣΠΡῚ 4 
ΠΡ σατο; ὙΠ} ΡΒ 
γι δ} ἤπ8 ἩΜΗΥ ΤῚΝ 
ΒΟΥΥΘΥΘΓ, ΟΥ̓ ποίθ (0 γτϑῦ. 10.)-- Τὸ Βἴ8- 
ΓΟΥῪ οὗ ἰ80 Ὀἱγιν, Ῥγοβογνυδίίου, δηὰ οάυ- 

οδίίοῃ οὗ Μοβοβ 88, οὔ δοοουῃὶ οὗ {ἐΐδ 

ὨΠΏ5:Δ1 Οδδγδοίοσ, θθθη ἀοδοσίροἃ 89 ἃ 

ΙΔΌΪ6 δηὰ [δο οὔξβρσγίηρ οὗ ἱτααρ᾽πδέϊοῃ, 
1 ἴα ἔσαθ, {π|8Ὁ βί γα ]ὰνῦ δο ΟΌ 5 ἃ10 ραίγθῃ 

ὙΠῚ τορασὰ ἴο [16 ἱπίδθου οὗ οἵμοσ οοἱο- 
Ὀγαϊοὰ ἰηάϊνί παῖδ οὔ δηβαην, 88. οὗ 

ϑοιηίσγδσηϊ ( οά. 80. ἴϊ, 4), Ογτα (ετοά. 
1.118; οκωρέϊα. ἰ. 1), Ἐοτηυ]αβ (Ζ συ. ἱ. 4), 
Απρτιδίι ( ϑιοίον. 68}.94), δΔη ἃ οἴδοιβ. Βαὶ 
[686 δοσουπίθ, ΟΥ̓ ΔΘΏΕΥ το ρ]θὶθ τὴ ἢ δὰ- 
γΘηΪΏΣΟΙΌΒ δηὰ ἱπογοάὉ]6 ἱποϊἀοηίδ, αἱ ΝΣ 

νά εἷγ ἴγοσα 186 ἐγ [Ὁ] πατταϊΐοη οὗ οὔ σ᾽ 
ἱοχῖ, το, ἱπᾷοοά, οοηταῖπδ ποιϊπίηρν ὑπαὶ 
ούθη ἴ[Π6 τηοδὺ βοθρίϊοαὶ σηΐϊπὰ δ ἀθοι 
ἱτῃ ροβαὶ Ὁ]0, ὀβρϑοΐδ!!γ 1 [η6 σπδίοτῃϑ οἴ 
δησίοηϊ ΕΝ γρῖ, δὰ [}6 οἰγουτηβίδης 68 οὗ 
1πδὲ Ἀαγ συ ]σ Θροοῖὶ οὗὨ ΠΟΥ ΒΙΒΙΟΤΥ, δ.Θ 

(δ Κοη ἱπίο ἄτι οοῃδίἀογϑοη. (8566 Ἡίπερ, 
ΒΙΌ]. ῖος, 11. »..110.) 

4. ΔΥΠΠῚ ἱπείοδα οὗ 2 ΠΠΊ, ταὶ. 
ΗϊἮρδο] οὗ Φ"; 1826 ταάϊοαὶ " 16 εἰ ἀ δ ἃ 
(45 ἴῃ [δς ῬΊ6], ἔγοιι 1}}, 1ωρδσηϑηῖ. 111. 
58, ἱπείοδὰ οὗ Ὁ), δθὸ0ὸ Οἴδεη. 1 ἤγς. 
Ῥ. 386); 88 ἃ σηδῦῖκ πδογοοῦ (πο ἤνθει ἢ 

δ5 δββυϊηθὰ ἃ Ζεοῖο (666 ΣΕ σαίά, ατδι, 
ὃ 121). 88 1 ΒΙΤΌΡΙΥ ἃ ἐγδηβροδίείοη οὗ " 

δηὰ Ὦ δὰ ἔακϑῃ ρΪδοοϑ (ϑολωΐοπ, Οσϑιη, 
Ρ. 470; Ῥαίεν, τϑ. Ρ. 2371).--ἸἸΓΊ ΠΝ, 

λὲν εἰθίεν, δοοογάΐης [0 ὡοδορῆ. Απῇα. [Π1. 
χ. 4, Μιγίδηι.---- 2, ἐο ἦποιο, ΔΏἢ πἢ- 

Ὡδυδὶ ἴοσῃ οὗ (8ὸ 1ηῆἥη. Καὶ οὔ 1), 

ἱποιοδὰ οὗ ΠΣ), τοῦ 1ηὸ Βαπιαυ δα 

ἘΔ ἢ Β᾽ δου ΓΟΘΙῪ 1.48; [86 αἰ ΒΈΣΘΠΟΘ ἰπ 
ΒΟΓᾺ ἔοστΩβ ἰβ ἱπητηδίοσί αὶ, Π") δη ἃ ΤΨ ὈοΓὰ 

ποΐηρ Του ηΐηὁ ἑοστηϊηδεΐοηβ, 171) 18. πϑοὰ 
Βογο ἴῃ 18 ΟΥ̓Ζ1Π4] δ᾽ χη οδιίοη, ἐὸ Φ66, 
Ἶἶκὸ ὅθη. 1, 7, “δηὰ 1ποῖῦ ογθ8 ΨΟΓΘ 
ορϑηρά, δηὰ {πῈγ 4δαισ (Ἶ171}}) τιδὲ (ΠΟΥ 
ὍΟ͵Ο πακοά (866 Οεε. ΤΉ68. Ρ. 570). 

ὅ. Απά (δε ἀαιιφρλίεν 9 Ῥῥαγαοὶΐ τοεπὲ 
ἀοιση ἰο δαίλε αἱ ἰδδ τίυεγ. Ἴπὸ ΕθΥΡ- 
ἶδηβ, οβροοίδ!ν [06 ὙνΟΤΘΏ, ΒΟΥ 86 ]ΓὉ 
νοποιδίίζοη ἔοῦ 106 ΝΊ]6, νοῦ ἰδ Βοὶὰ 

δδοχοὰ οὐ δοοοπηῖ οὗ 18 ποδὶ συ ]ΔὉ]6 ἰτὰ- 



2ὅ ἘΧΟΟΌΘΊΤΙ. 

{86 ὍΔηΚ οὗ 86 ΝῚ]6. 4. Απᾶ ἢ18 β᾽ϑίονιυ: βίοοά δἷδν οἱ ἷ το 

866 ψΠδὺ σου] Ὀ6 ἀοηθ ο ΒΤ. 
δ. Απὰ ἐδ ἀδυρμίοσς οὗ ῬμδυδΟὴ πτοπῦ ἀονσῃ ἦ ἰο Ῥαΐῃ6 

αὖ [86 Υἰνοῦ, δηα ΠΟΙ Τη8᾽ 608 ὙγαϊΚαα ὈΥ̓͂ (6 Γἶν ΓΒ 8146; 

1 Ἑποὶ. Ῥέεγε.--- Το πὶς 

ῬΟΥΊΔΏΘΟ [ῸΣ 1Π6 ῬΣΟΒΡΟΓΊΥ οὗ [(Π6 ΘΟΌΠΙΣΥ, 
ὉΥ ἱτωτηθσβίηρς ἰπ ἰδ δὲ 186 εἐτὴ9 θη ἱὲ 
δορί ἴο τῖϑθ. Ῥθγθδρδ [86 ἀδρείοσ οὗ 
ῬΒδγδοὴ ποηὶ ἴὸ 186 ΝῚΪΟ ἱπ ογάθυ ἰὸ 
Ῥοτίοστα {18 το]! ουΒ σΘΙΘΙΩΟΏΥ. ΤῈΘ 

τίπηθ νου ὰ δρτὸθ ἢ} (μἷβ Βαρροδί(ίοπ, 
ἴον ἴ56 ΝΟ Ὀοχίηβ ἴοὸ 8016}1 ἴῃ ΤΟΥΟΣ 
ἘξγΥρὲὶ δρουῦῦ [80 τὰ ἀ]6 οὗἨ Φιη6, δηὰ 88, 
δεοοογάϊηρ ἴο ἰγβάϊίοη, Μοθ08 νγγὰ8 Ὀοτῃ 

οὨ ἴΠ6 βουθῃ ἀδγ οὗ Αὐδσ, 6 νγδϑ ἴῃθῃ 
δθοιυϊς ἴἴγοσ τοπίδδ οἷ (866 Πεγοά., ἰὶ. 87; 

οδεπηι. Οτὶοηῖ. 1. ποθ 190). ΝοΥ, ἰῃ 
ἄθῃοχαὶ, (π6 σσοϊοθῃ ΜΘ [6 ποῖ 80 γοϑιγὶςιϑα 

ἴῃ ΕργΥρὲ 88 ἰῃ οἶμον ρμαγὶβ οὗ πὸ Οτίοηξ 
(566 Πεγοά. ἰὶ. 8).---ΠὮ ἰδ Ποτὸ δῇ ἰῃ- 
ἰχϑηδὶεἶνο οσ σοβοοϊῖνο νοσ ἐο δαίλε, 16 

2 Κίηρϑδν. 12,18; Βα 111. 8. Αὐδρ, κιάο..)" 

ΟἸαγκθ ῬΡΙΌΡΟβοδ ἴο ἴδε ΠῚ ΒοτΘ ἴῃ 186 
δἰσηϊβοδιίίοη οὗ τοραδλίησ οἷοίλέε οὐ ἱἵπεν, 
δηὰ αηποίθδ, 848 ἃ ῬΆΓΑ]]οὶ, (86 Ηοπιοτὶς 

ὨδΙταῖΐνο δὺοῦυΐ Ναυδίοδα, ἀδυρηον οὔ 
Ἰῖηρ ΑἸοϊηδαδ, μἰπρίηρ ον δὲ ἴἰπὸ Ροϑ- 
δ᾽ δ᾽, “Ἰδὲ ΗοΙΟΥ τδὰο ἴ86 ἨΘΌΓΟΥ 
ΒΊΟΤΥ [86 δα518 οἵ ἴ:ὸ 618} Ὀοοῖς οὗ [86 
Οἀγεθογ." Βαῖ [86 πιαπία οὗ βοοκίηρ [}6 
ΒΙΌ16 πῃ Ἡοπιον, ΡΊδίο, γε, Ῥ]υΐαγοῖ, 

δηᾷ Αἰπηοδὶ 411 Βϑδί ἤθη τί γβ, τ μβοὸ ἢΔΡ- 
Ῥθῃ ἴο υἱοῦ ΒΥ δηδίοροιβ 1ἀ68, οἵ ἴο 

τοϊαῖθ ΔΩΥ 116 ΟΟΟΌΣΤΟΠΟΘ, ΟΥ̓ ἴο 1186 ΒΩΥ͂ 
ΒΙΤΑΪΑΓ ΤηΘΙΔΡὮΟΓ, 18 ΠΟῪ ἔα ΤΥ ἀχρ]οάοά, 
δηά ἱπ, ἰῃ ἴδοϊ, 80 ΤΣΒΟΣΤΟΌΖὮΪΥ πηςτίεῖςαὶ, 
ἴμδὲ τῊὸ βΒῃουϊὰ σοηβίαὰοσ ἰξ ἃ ᾿γαδίθ οὗ 
εἶπηο ἴ0 δέϊϑιηρὶ ΔΩΥ Κίηὰ οὗὨ τοζυϊδείου ; 
Ὀοβι 68, ἴο ὑγαϑὴ φαγπιονς 8 πόνον ΚΠ, 

πὶ 32 (966 Οεε. ΤΈι68. ῥ. 1284).--- Ταῦ- 
υαὰ ΟὨΚΟΙο5 δηὰ Ταῦραπὶ Φοπαίμδη 
ἐταπαϊδία (80 ποτὰ ΠΠΌΝΟΤΙΣ ΠΟΦΠῚ 
ὙΠῸ “ δηαὰ 86 διγοϊςῃοὰ οιἱἍβ Π6Γ δίπη,᾽ 

85 1 1:0 Ηοῦτον ἴοχὶ σγογ ΙΓ ΙΘ ΝΣ. 
Ἐαβῆὶ, Εὔη ΕζΖτα, Βδδηθαπιὶ δηὰ οἴποσβ 

ὁάθιγ τοὐϑοῦ 818 τοηδογίης, ἩΒΙΟΝ ἰ8 
Βιδγοὰ Ό΄ ὯΟ ΟἿΟΣ ἰΓϑπβί δίῖου ΟΣ σοπηπηθΏ- 
ἰδίοσ, δηὰ συ ἠοῖ, ἱπὰοϑὰ, ἢοΐ ΟἿ] κῖνεϑ 

3 Τὸ τγδαδὴ Βουβοὶῇ. 

ἴο ἴλο ποτὰ ΠΝ ἃ ὙΘΥΥ υπηδίυγαὶ εἰξηὶ- 

δοδίίου, πὲ το ταῖοδ δραΐπαὶ [Π6 ἐσεὰϊ- 
ὥοηδι ἰοχί.---Φοϑορθῦβ, πθο, {κὸ ῬΏΣ]ο, 

δοτηδ [Π0 ΟἰΓΟΌΓλδίδποος οοπποοιθα τὴ ἢ 

[86 ὈϊγΟΒ οὗὨ [86 Ἰερίδἰαίοσ τὶ Ἰορϑηᾶανγ 
διὰ ρορίϊοδὶ ομῦ6}}5ῃτηοηΐβ, ς 4118 {9 
8116 οὗ ῬΒΑΥΔΟΝ 5 ἀΔΌ ΡΥ ὙΒΟΥΤ ΠΕ Π18 
[θέρμουθις], (Απιᾳ. Π. ἰχ. 5), πῖον, 
δοοογάϊηρ ἴο Οὐδέν, ταϊρῆς ὕὈ6 ἰάοπεῖςαὶ 
ἢ Τοιηγοίς, ἃ ὨδίηΘ ΓΟΟΘΏΠΥ ἀσοοὶρΒογοὰ 
ΟὮ δὴ Ἐφγριίδη τηοηυτηοης (Ργέςϊδ ἀα 

ϑγδίδτηο Ηἱϊέγορ γριίχασ, Ρ.21, Νο. 176. 
Ἐπεοδίμε (ῬτδοΡ. Ἐνδηρ. ἰχ, 27) ς4115 εσ 
πδη6 Μοιτῆὶδ (Μέῤῥις). Τἢδ παισαϊοη 
οὔ6 Κογδὴ δῦουϊ Μοβοδβ (28ε}} ΓΔ), ἰδ 
8 ταϊχτατο οὗ [6 δίδίθιηθηΐϊδ οἵ Φοξορμῃβ 
Δ ἃ [806 Μιάγδδι ὀχρ᾽δηδίίοηδ, ἴῃ [6 

1818] ἱποοδογθηὶ δηἃ πη ϊδίογί αὶ πιϑῆπος 

οὗ [μὲ νοϊππηθΘ. Α.8 ἃ οὐσί δῦ, γα δα ὰ, 
[δὲ Αστδρθῆυβ Γοργοϑοηὶβ Μοβοδ, 85 ἃ 
Ῥυρὶ] οἵὗὁἨ Οτρμοῦβ, δηὰ δεδβδοσίδ, (πὶ (ἢ 9 
Ῥτίοδιϑ ζᾶγο Ὠἰπὶ [Π6 βδυγηδιηο Ηδττηθδ, ΟἹ 

δοσουηῖ οὗ ἰδ Βοιτηθηθαςίο αὶ 8Κ1}} ἰῃ τ} 9 
ἰηϊογργοίδεοη οὗ [86 ΒΟΙΥ Βοοκε; (Ἑρμῆς 
διὰ τὴν τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἑρμηνείαν, 
808 Ἐπ. Ῥταορ. Εγδηρσ. ἰχ, ς. 26). 80 
ὈΌΒΥ 68 [86 ἱτηαρίπδιίΐοη Ὀδοη ἴο βῃϑὰ δ 
ἔβθυ]ουβ μδῖο σουπὰ [Π6 ποδὰ οὗ ἴδε ἰδτν- 
Είνο, Ἧ.Ο ἄοθβ ποὶ σϑαυΐγο βοιείου 
ΒΡ θη ἀοΌΓ, ἴο ὃ ποτίοιιβ δηὰ ἱἐπηπλοσγίδὶ. 
τοῖα ἴΠ|6 οἰγοτιτηδίδησο {πδὲ [86 ἀδαρ ΠΡΟΣ 
οἵ ῬΒΔΥΔΟΝ ΟΑΠ)6 ἴο Ὀδῖμ6 ἴῃ ἴπαὶ ρασὶ οὗ 
6 ΝΘ πόσο [26 οἰ ἃ ττῶϑ ὀχροβοί, ἱξ 
Οὐ] ὰ ΔΡΡΟΔΥ ἴπδὲ Ατηγϑῖῃ ᾿νθὰ ΠΘΔΣ, οὐ 
πῃ [80 ΤΟγαὶ τγοδίάθηοο, οσ ἐμδὲ (6 ᾿δεῖον 
ΔΒ, δὶ Ἰεβδὶ θη ΡΟΓΆΣΙΥ, ἴῃ Οοβδοῆ. 
Ἧγο Βανθ δἰγοδὰυ οὐδογυθὰ (οῃ ἱ, 7), τδαξ, 
ΟΠ ἐδ οὔ Πδηά, (80 ἰδηά οὗ Θοδῆδη τδβ 
ποῖ ΘΧΟΪβίνοὶΥ ἱπηλοϊοὰ ὉΥ Ιδγϑοὶτῖοβ, 
δηὰ {πᾶὶ, οἢ 1Π6 οἴδιοῦ μδηά, (686 πχϊχαὶ 
ῬΑΓΟΠΥ πανο Ὀοθῃ δοδίϊογοά οὐ ἀϊδογοης 
Ῥαγίβ οὗ Ἐφγρῖ, δῃὰ ἐμδὲ ἘΠ ΟΥ δδβοση θὰ 
ἴῃ Οὐβἤθη ΟἿ]ΪΥ δὲ 1π6 {ἴπη6, δη ὰ ἔοσ ἐδ 
Ῥύγροθο οὕ [6 Εχοάυδ. 

ττσασασιυπανασπθσαιυ, ΘΗΝΝΝαν,. «τὰν. ἃ ἐς ως λμῶον... γι 



2 ΠῚ 26 

ὙΡῸ ΟΝ δ νὴ ὈΒΠΕῚ πὰ ὭΣΤ πρῆττς Ὑεγὶ 
ἘΝ) ὙΠ ἡρηθ ΠΣ κε ΠΣ ἼΡΝΡΣ Ὑ ὁ ΠῚ ΤΩΣ 
πρϑρὶ 8. ἼχτΤ: 9. Ρ)Σὴ ΠΡΏΜΕ 5 ΤΩΝ ΠΡῈ Ἢ 
: ἦδη ΤΣ ἈΕῚ ΠΟΙ 
δ Τὴ τ στρα ὅτι 

Ἴ. 1ὸς ὁ ΤΠ 55) ΤΠ ρῖεῃ 
ὁ. ΠΊΠΤΕΙ ὙΠΙΣΊΠ), δὴσ δαὶ (λὲ 

ολιϊά. Τῆο 5ἶἔχ 1 15 δἀ ἀθα Ρῥ]θοηαϑβίϊ- 
ΟΔΠΥ, ἴ.6 δυδείδηϊνο ἴὸ ἩδιὶοΝ ἰδ ΤΟΙΘΓΒ, 

Το] ]οπεὶπρ ἱπιπιθάϊαίο γ. Θ᾽ ταὶϊδῦ ᾿δίϑμ 08 
ΑΥτῸ, 1 ὅδ), χχὶ. 14, ἸΌΨΩΟ Ὠλὲ 12295.), δ6 
ομδηροά ἷβ Ὀομανυίουσ ; ΦοὉ χχίῖχ. 8, 

χχχὶϊ!. 30: ΕΖ. χ, 8; Ἐδιδ, υἱΐὶ. 8; 261. 

ἶχ. 85, οἷς, 800 Οεϑεν. 1βἤγς. 8 195. 3. 
ἘΔΕβΌδΣ οχρὶδίηβ ἴθθβα τογὰβ (888: 
“ὁ αῃὰ δα οροηρὰ (π6 ατῖκ, διὰ ὀχδιίπϑα 

ἐδ οἰ (ἴον ἽΦ ἰδ ορίοθῃθ, ὈΟΥ οἵ βἰτ), 
δηὰ Ῥ6 80] 4} 1 88 ἃ ὍΟΥ͂, 8 ὈΟΥ͂ οὗ [86 

ἩοῦτοΟν τϑοο, τ ῃϊοῦ θὴ6 ἰηΐογγοὰ ἔγοσι 

Ηἷβ Ῥοΐηρς οἰγτουτηοίβοα," Βαϊ ἰδ ἱδ γν9}]} 

Κποόνη, ἴδπδὶ, Ὀοδίὰ65 ΟΥΠΟΥ πδίίοηβ, (ἢ 6 

Ἐργρδηβ αἷδκὸ οἰτουτηοδοὰ ποῦ ΟΒ1]- 

ἄτοη (Φογθ. ἱχ. 26: ἩΗοτγοά. ἰΐ. 86; τὰ 

αἰδοῖα ὦλλοι μὲν ἐῶσι ὡς ἐγένοντο πλὴν 
ὅσοι ἀπὸ τούτων ἔμαθον. Αἰγύπτιοι δὲ 
περιτάμνονται. 866 Βολίεπ, (ἀθποδβὶβ, Ὁ. 
190---196). Βδιηγδδη ΟὔὈδογυθδ, ΤΊΟΤο οΪδα- 

δ: 0]γ, ἴπδὲ τ. ἕδος οὗὨ δϑοίῃρ 186 Ομ ]ὰ 

ἐχροβδοὰ ἱπ τη6 ΝῚ]6Θ παίαγα Υ τϑοδ]οᾶ 

ἴο δοῖ τηϊηᾶ πὸ τουδὶ οαϊοὶ δραΐϊηδὲ (86 
ον. ὈοτΏ ἩθΌτοννβ.--- 22 Ἴ95" Π2ΠῚ. ΤῊΘ 
Ψογβίοῃ ἰσδηδδίοθ, “᾿δηὰ, Ὀοῃποϊὰ, [86 

ὍΔΡ0 ψορὶ; σοὶ τον] ἃ ατατηση δεῖ Α] 7 
Τοααΐγο 106 ἀοῆηϊΐξο δτιίοϊο Ὀοίοσο 92; 

ἯΟ ταμδὶ, Γποτοΐογο, γοπᾶοῦ, “ δηα Ὀ6ΠΟ]ά, 

ἧς γγὰϑ ἃ πϑορίηρ ὈΟΥ; (0 δοριίυδρίηι 
ἰγδηβίδίοα Ἴσοῃοίβεϊγ, ᾿Ανοίξασα δὲ ὁρᾷ 
παιδίον κλαῖον ἐν τῇ θίβῃ. 

ἢ. δλαϊ 7 φο απᾶ οαἷΐ ἰο (ἦλδε α πειγϑὲ 
9Γ ἰλὲ Μεύγοιο τοοιηθη}Ὁἢ ἴδδὶ 8, ἃ ἩΠΓΒΘ 
ὝΠΟ πο 6. [6618 δ ΡΑΙὮΥ δραΐϊηδι [ἢ 6 
Ἡοῦγονν οδ]]1ὰ, ποῦ Μ111] ὑγοδῖ ἰδ σΔΓΘΙΘΒΒΙΥ, 
ἴῸΓ ὈΟΪᾺ σοτο ἴο ὃδ6 δΔρργοποηἀϑᾶ ἔγοπὶ 
δ ἘΠΥΡΗΔΩ Ὥμσγβθ (ΒΟΒΘΏΠ,.) 866 ΥΕΥ͂. 8. 
Ῥ2Ὴ, ἴπξ, ΗΪΡὮΙ οὗ 2", γοσὺ ογίσίπαϊῳ 

Δ Ἢ τπΒ τ ΤῸ 
ΠΡ ΠΡ ὌΝ ΠῚ 9 
ΠΡ ἼΠΒΕΤΣ ἸΣ Νἢ 

νΈ, πο ἢ ῥτόδοσυοθ, ἰμοτοίοσο, ἰὼ ΗΙΡΕΪ, 
ἴ8ο ", ποῖ ομδηρίηρ ἰδ ἰπίο Ἷ, 9606 Οεδεη. 
Τβπγ. ὶ 105, 8. 

Θ. Τὶ μΒδ8 οἴδῃ Ὅθδη δ᾽ϊορϑᾶ, ποὶ τ ῖ- 
Οὔξ. ΒΟΠ10 βρθοίοιβ ῬγΟΌΔΌΙΥ, ἐμαὶ (ἢ 6 

ΒΟΙΥ͂ τιϊϑδίοῃ ΤΥ ΒΊΟΝ Μοβοδ 88 ἀ685- 
εἰποᾶ, ἀϊὰ ποὺ δ᾽οῦν Ὠΐῃμ ἧἴο ὃὉ6 πυγδοὰ 

ὈΥ͂ δὴ Ἐφγριίδηῃ τοϊηδη, δι ἔγοτῃ 818 
Ῥοίΐηϊ οὗ νἱονν ἢιΐβ οὐποδίίοη δὲ [6 ἰάοἶα- 
ἴσοῦβ οουχὶ οὗ 186 Ἐωγρεδη Κίησ που]Ἱὰ 
Ὧο ΘαΌΔ]1Υ πηδοςοπηίδ]6. “ ΤΈΘ Ῥγὶη Θ 88 

οὐ᾽οοϊθά ἴο δὴη Ἐγριΐδη ἤσγεθ, ἔγομι ἴθασ 

τπαὴ 6 ταὶ χΣ Ὁ6 πορ]οοϊθα, οὐ ὀνθη ἀ6- 
Ἰϊνογθὰ ΠΡ ὈΥ ΒΕ6Υ ἴο ἴδο οβήοογβ οὔ ἴπ6 
Κιηρ " (Οενίαοἶ). ῬΟΥΠΔΡΒ δὴ Εργριίδη 
ὨΏΓΕΘ τηΐϊσἢξ ουθῃ ἤδγο τοΐηδοὰ ἰὸ ἴδκο 
ΟΑΥΟ Οὗ 86 Οἢ]]ὰ οὗἨ (0 ρΡοτβοουϊοὰ δηὰ 
ἀεἰοβιοα τδοῦ οὗἁ (δ6 ΗΘΌΓΕΥΤΕ. 

Φ. ᾿5ν2} Ταγρύσῃ ΟἸκοῖοβ, Ὁ δ, 

Θῃ ΕἸΌΣ1 ΠΕΙῸ ἰδ, ΑΚ δόσο; ππ8 ϑ'δδάϊδῃ 

ὠϑ, νοεὰν ἰἀαπεγίηρς "ΠἹ σὰ ΝΠ 
(ἄδη. αἰνῇ. 28), δὰ ᾽5Ὁ πῖ ἼΡ. Βαι 
Ἐδη ΕΖ͵α ἸΠΒΌΥ το θοῖβ [Πΐθ γοσῪ αγιβοὶαῖ 
ἱπίογργοίδιϊοῃ, αῃᾶ οχρί δίῃβ "3 0)} δ [86 
Ἰτωρογαῖίνο ΗΣΡὮΪ οὐ 27, ἱῃμβιοδὰ οἵ 
Ν9)Π Ἵ Ὀαΐηρ οοπἰυρχαϊοὰ ΙἴΚὸ 8 
νοῦ ΓΒ, βθ0 Οἴὐδεπ, Ἰβῦγρ. ἃ 105, Β. 
ποῖθ 1). Το ϑορίπαρὶπὶ τϑηάογϑ, “ (86 
σΠαγρο [ὉΓ πιο οὗἁ (8 ΟΠ " (διατήρησόν 
μοι τὸ παιδίον τοῦτο), δραΐῃδὲ 16 6.γ- 
ΤΩΟΪΟΡΎ Οὗ 1Π6 νοτὉ.---Ἰ ΠΡ} ἴ8. [16 ἔα. 
ΗΙἸΡὮΙ] οἵ Ρὲ)} -Ξ- δ) (Εδη Ἐσνγα, Ἰοεεηνα. 
Οεϑέη. διὰ οἵμοβὴ. Ἐδβῆθαη ἴδ οὗ 

ορίπίοῃ, ὑπαὶ ὙΠ) 18 ΔοὈτονἱ δια ἔγοσαῃ 
ἸΠΡ2Π,, το ἢ ἕοστη στου]ὰ, οὗἨ σοῦγβο, 
Ἰκον δ Ὀοϊοηρ ἴο 116 τοοῦ 2) (860 
τοΣ. 7). 

10. Απμά ἰδε οὐϊϊά στγοισ, ἰπδὶ ἷ8, 88 
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δηᾶ ἤθη 8.6 8807 ὑμ6 δῇκ διμοηρ' ὑπ6 ἤδρϑ, 8:6 βοηὺ ΠΡ 
τοδὶ βοσυδηΐ ᾿ δπα β[)86 ἰοοῖ 10. 6. Απά θη 886 ορθῃεα 
10, 886 βανν ὑπ6 Ομ] ; δῃηά, Ὀβῃο]α, "10 νγᾶ8 ἃ ὑγβερίηρ ὈοΥ. 
Απᾶ 886 μαᾶ οοτηραββίοι οἢ ᾿ϊΐτη δηά βαϊὰ, ΤῊ 8 ἐβ οπδ οὗ 

{86 ΗδΌτονβ᾽ οὨ] ἄγη. 7. ΤΏθη βαϊα ὑπ6 βἰβίθς ἰο ῬΒα- 

ΤΟΝ Β ἀδυρμίον, 5}4}1 1 ρῸ δῃὰ 68]] ἰο ἴῃ66 ἃ πιγβα οὗ {Π6 
Ἡδρτονν ᾿ἡνοιηθῃ, ὑμαὺ 806 ΤΑΥ͂ Ὠυγβ6 ὑΠ6 ο1]1ἃ οὶ π66 ὃ 
8. Απᾶ ῬΒΑΓΔΟΒ᾿ Β ἀδυρθίοῦ Βαϊ ἴο μοῦ, ἄο. Απᾶ ἐμ 
τηοὶϊα νοΐ δηα ο8]16ἃ {ῃ6 Οἢ114}8 τηοΐμβοσ. 9. ἀμπὰ ΡΒδ- 
ΤΆΟΠ᾽ 5 ἀδυρῃίον βαϊα ἴο θΡ, Τακα (818 ο}] 4 ἀναγ, δα 
ὨΌΓΒΟ ἰὐ ΤῸ Ιη6, δηα 1 Ὑ1}} ρῖνα (866 [ὩΥ ψγαρθβ. Απὰ {88 
σσοιώδῃ ἰοοκ {μ6 ΟὨ]]α δηᾶ πυγβοα 10. 10. Απά {π6 οἢ1α 
στον, δπα 8ῆ6 Ὀγχουρμί δἴπι απίο ῬΒΑΓΔΟΝ Β ἀδυσηύον, δηὰ 

᾿ Ἑποὶ. Ῥέτ:.---Ἴο ἴοίοὶ ἰξ, 3 Το Ὀδὺθ νορὶ. 

Μοδηϑ, νοῦ θϑ ἀοηθ δηοηρ [6 

1βγδοϊϊίοα, 88 διροὴς ἴμ6 Ἐργριίδβηβ δὰ 
οἴδοσ Εδδίοσῃ ἠδίΐίοῃβ, γβθη 116 ΟΕ] ἃ γγδβ8 

[ὮγΘΘ γοϑσβ οἷᾷ, δ00 2 ΜαἼοοβδΌ. 11. 28. 
Οομρασζο 2 Οἴγοη. χχχ. 16; οσδϑῃ ἱἰϊ, 

238, χχχὶ, 18. Αοοογάϊηρ ᾽ο τα ἱηΐ αὶ] 
Δυϊογιθα, πονονοῦ, 6 οἰ]ἃ τγδβ 

νοδηδὰ πῆ θη ἱξ δὰ οοτηρ]ο θα ἰ(8 δοοοπὰ 
ΥΘΔΣ (606 Κὐπολί, δὰ σι. χχὶ, 8); δπὰ 
Μοτίοσς (“"Α ϑβϑοοοῃὰ “οῦσπου τπσουρἢ 

Ῥεσϑὶβ," οἷς. Ρ. 107) γχοϊδίοδ, ἐδιδὲ [80 
ῬΡΟγβίδῃβ δυο κὶθ [6 ὈΟΥΒ ΕἾὟΟ γ6 818 δηὰᾶ 
ἔνγσο Τρ οη ἢ 8, Ὀυὶ [Π6 ΟἿΣ]Β ΟὨΪΥ ὑυῦο ΥΘΆΓΆ, 
ΤΒο ἀδγ οὗ σοδηίΐης {86 οἰ ]ἃ ἰδ πβΌΔ}}Υ 
οοἰουγαϊοά ἰη ἐπ0 Εδδβὲ τΠῚῚ τορϑϑίϑ δηὰ 

σΟΏΥ 4] ἔδρογιςΐοθ (οοσρασο αδη. χχὶ. 
8), δηἃ νῦ88, 1η Ἰδαῖον ροσίοας οὔἴμε ἩΘΌΓΟΥ 
ἰβίοσυ, δἰὐοη θὰ τ 16 οδοτίπρ οἵ δ 
Βδοῦἤο6 ΟἹ (᾿6 ρμαγίὶ οἵ [86 τοῖο Σ (806 
1 ὅδζω. ἱ, 24), διὰ ἰβ βι}}}, 1 Ῥοσζβίβ, οοῃ- 
ποοϊθὰ τ] οογίδίη τοὶ χίουβδ σΟΓΟΣ]ΟὨ 68. 

866 αἷϑο δίπιπσο Ῥατγὰ, ΤΎΔνΘΪ5, Ρ. 237.-- 
«πὰ ἂς δεοαπια ἦδδγ δοπ, Ταυζύτι “0η8- 
ἐθαη τοηάογβ “ὯΘ 48 ΘΔ ἴο ΠΟΙ ᾿ἰκὸ 8 
Ομ." Βυὶ ρθη Εσγα δγοδὰν ΟΌΒΟΓΥΘΒ, 
[δὲ δ0 ΔΒ (8116 ἃ ΠΟΥ 501, Ὀθοδθ6 888 

Ὁτουχῶν Εἶτα ὰρΡ; ΟΟΙΏΡΑΤΟ 2 ὅδι). χχὶ, 8. 
“ΤΟΙ 8, (6 Κιηρθ ἀδυρμίογ, ροτ- 

οοἰνίης Ηΐτῃ ἴο Ὀ6 80 ΤΟΙΔΔΙΪ ΔΘ ἃ οἰ ἱ]ά, 
δἀορίοα Πἰπὶ [ῸΓ ΒΕΓ οὐγῃ, μαυΐηρ Ὠο οἰ ]ὰ 
οὗ Βοσ οσῶ,. Απὰ ψ θη, ΟἿ {ἰπι6, 8δ[6 δὰ 

Ὀγουρῆν δηὰ ῥγοδοηϊθά Μοϑοθ ἴο ΠῈΣ ἴὰ- 
ΠΟΥ, 80 βαϊὰ ἐμδὲ 8886 ἰηἰοηοα ἴο Δ Κ6 

Ηὶπὶ ΠΟΥ ἐδ ΠΟΙ 8 ΒΏΘΟΘΑΒΟΥ, ἰζ ἰδ βΒβου]ὰ 

Ῥίοδβο αοὰ βῖο βῃου]ὰ πᾶνε Ὧ0 ἰοσὶ ἰπιαῖὶς 
μὰ οὗἨ ΠΟΙ οὐ ἢ (οεερῆμε, Απῦαᾳ. Π. 
ἷχ. 7).- -Ἴ Βο ἱποϊἀθηΐαὶ τοσλαυκ οὗ “086- 
Ῥδαδ ([ος. εἶξ., οοπίραγο Ῥλιΐο, Ὑ ιϊὰ Μοβ. 
ἷ, ἃ 8), [δὲ “Μοδεδ νγδβ οἀὐποδοὰ σὑἱὰ 
τοδὶ σδγα," δηᾶὰ οἵ δὲ, ϑίορβοη (Ασῖβ 

ΥἹ1, 22), “τηδὴ ἢ τγὰδ οἀυσδιοὰ ἰη 411 (ἢ6 
υιϑάοτῃ οὗ (6 ΕΥΡδηβ," (ἐπαιδεύθη 
πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων), Βδγο ΟΠ ΠΠΔΙΠΥ 
Ιοὰ ΠΙΔΩΥ͂ ΟΥἾἶο8 ἴὸ ἀθάποθ δἰπιοδὲ ἴδ 6 
ὙΠ010 δυβίουλ οὗ [6 Μοβαὶς [δορί βἰαἰίοπη 
ἴτοιη Ἐργρίίδη ϑοῦγοθθ, ἴο οοπβίογ ἰὲ 

ΤΑΘΓΟΪΥ 88 8 Ἰοσαὶ δἀδρίδείοη οὗ Ἐβγριίίδη 

βίβίυ!68, ἱπ ἩΒΪοἢ Μόοϑοϑ, ὈΥ͂ ΗΒ δἀπιϊςβίοη 

ἰηῦο {πὸ οαβία οὗ ρσίϑδίβ, δῃηὰ ἢ 18 ἰηϊἰδιίοη 

ἴῃ ὉΠ6ῚΡ ταΥ ΟΣ 65, γα 8 ἀθοργ γοτβοά, δπὰ 
ἔδυ ἰο ἀοργῖνο Μοβδίβῃῃ οὗ ϑυϑῦγ οτὶρὶ- 
ὩΔΊ ἴῃ ΤΊΔΗΥ Οὗ 18 πχοδὲ οββϑηξῖδὶ ρμοϊηξβ, 

(866 ἀνθ Πξεογεπ, [Δ085, ἰΐ, Ῥ. 647). Ις ἰ9 
οὈνίουϑ, {πᾶὲ δυο ἰηβίηπαιίοιβ, 1 ἵστα, 

ΟΠ] εἰσῖκο ἃ ἔδίδὶ ὈΪον δραϊηβὲ τὴ 9 
ναΐὰθ δῃηὰ [86 ογίρίῃ οὗ τ826 σι βοΐθ το]]- 
δῖουϑ οσοάο οὗ (86 Ῥοριδίουοδ, [Ιε [5, 

᾿πογοίοσγο, οὗ [80 δἰρηοοι ἱπηρουίϑηοθ [0 
ΘΧΘΙΉΪ 6 ὙΒΟΙΠΟΓ, δηὰ ον ἔΆσ, [Π6 Ἰορ]8- 

Ἰαϊΐοη οὗ Μοβοβ ἰ8 θαβοὰ οῃ, οὐ ἀοσγίνεὰ 

ἔγοπι, Εσγριίδη ἱπαιεξοηβ δυὰ ποι οη8. 

ΤῊΘ γτοϑοσ Ν1}}] βηα ΟἿΌΣ Γαι τ κ8 οἡ [ἢ 19 
Ῥοϊηΐ ἰῃ ἃ βαρ ιθ:μ οί ΑΓῪ ποῖθ δὲ ἐδ επὰ 

οὗ 118 ΟΠ ρίογ, 

Απά 8δε οαἰϊεά ἀΐα παπιε οδεε (ΠἸΦ Ὁ), 
απὰ εἦε φ“αἰά, Βεοαμδα 1 ἄγειο λίπι οἱ 
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ΠῚ ἰδ ΒΕ) πο ΤΡΊΘ ΤΩ ὑπβηπὴ ὙΠ 
3} ὯΝ 11 ὃν ἐ ὙΠ ΠΟΤῚ 39 ἜΝΙ 
ἘΦ ἘΠΡΒῸΣ ΜΔ Υὐα τος θα ἐπθο ΤΗΝ τὴσ 
ΟΠ) φ" ἐδε ιοαίεγ. ΤὍἘ6Θ ΘΕΥΤΔΟΪΟΘΥ͂ 
δηα τηθϑηϊηρ οὗ 186 ἢδπι0 Μοβθβ (Ὑῶ0 ἰ8 
οαἸϊοὰ ὉΥ (Π0 δοριπαρίης δηὰ Φόβοριι 
ΝΙωῦσῆς, ἴ89 Ὑυϊμαῖο, Μογϑβοβ, 6 Ατὰ- 

Ὀ᾽ΔῊ5 ..5..29} 8 ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ τοῦθ ἀΪ8- 

Ῥυϊοᾶ; [Ὁ [06 ΘΧΡΙδηδεοη ρίνθη ἴῃ [ἢ 6 
ἰοχὶ “Ὀροδαβθ6 1 ἄγον εἶτ οὖδ οὗ [δ6 
ὙγΔΙΟΥ ἢ ΟΌΪ σοαῦΐγο, ποῖ (86 ἀαοέΐνε ΤΌΤΤΩ 

ΠΦΌ, Ὀυλ (80 ρμαδείυε Ῥαγιοὶρ]ο ἡ. 
ὙΠῸ [ὈΓΟΓ ὙοῦυΪὰ ΧΣΑΙΠΟΥ ἱτΩΡΙΥ (Π6 
ποΐοῃ οὗἁἨ ἃ ζοῃογαὶ Ἰοδάϊηρ [6 ῬΘΟΡΪΟ οὗ 
18τδοὶ ἔτοιῃμ! Ἐφγρῖ, δῇ αγοδαφεία (800 

.7]Ἰα( «)οβορὴ ἴο]. 69, α; ΗΝ ιαππ, Ῥ. 68; 
Βολίεπ, ἀθῃθβ. πισοᾶ, ἢ. Ιχχχὶ). Βο- 
81..68, ἱΐ 8 φαοϑίϊοΔ0]6 τμδὲ τἴ86 Εσγραδη 
ῬΓΪΠο688 βῃουϊὰ πδᾶνθ σίτοῃ ἴο ΠῈΓ δἀορίοα 
ΒΟΏ ἃ εύτγειο Ὥδταθ, Ὑ1]δὺ ΦΦΟΒΟΡἢ ΓΟ- 
οοἰνοὰ ἴτοχλ ῬΠΑΓΔΟΒ (6 πηἀουθίοα Υ 

Ἐκγρεΐδη δρροϊϊδιίου ΠΩΣΒ ΠΟΘ (το- 
ὙΘΆΪΟΙ ΟΥ̓ τη γ5ίογ 68) Οθη. ΧΙ, 456, Απᾶ- 
ηπδτδη8β δηᾶ εἰδίοσδῃὴβ Ὦδνα, ἱβοΓΘίο το, 
5} ὁπάἀοανουγοά τὸ ἰγθοο ἴδ6 ὩδΙη6 οὗἁ 

Μόοβεδ ἴο ἃ Εωγρίίδη οτἱρίη; δηὰ 9086- 
ῬδυΒ ΔΙΓΟΘΥ οΟὔδβοσνοθ (Απεᾳ. Π. ἰχ. 6) 
“Ἧξκ τοςοϊγοα ἢ ἩὨΔΙὴ6 ἔσοσα [86 Ρδσίσα- 

ἴΑ οἱἰγουτηδίδηςοδ οὗὨ ΗΒ ἱπΠΙ͂ΆΠΟΥ, 6 η ἢ6 

δὰ Ὀδθθὴ δχροβϑᾶ ἰῃ ἴπ ΝῚΪΘ; ΤῸ {Π0 
Ἐσγρθδηβ .4}} (86 γαῖ πιο, ὅπη ἃ ΟἿ6 
ὙὯΟ 8 τοϑοιοὰ ἔσομλ ἴὯ9 αύθθ, εἰ869 ἢ 

(τὸ γὰρ ὕδωρ μῶ οἱ Αἰγύπτιοι καλοῦσιν, 
ὑ σῆς δὲ τοὺς ἐξ ὕδατος σωθέντας). ΤῸΘ 

δορίαδρίηξ, νοὶ τοπάοσβ Μωὺῦσῆς, .88, 
Ἰπογοίοσθ, δος ΟΙΥ ρῥγοϑοσυϑα ἰδ εἰγ- 
ΤΩΟΪΟΩΥ. ΘΤΩΣΙΑΥΙ͂Υ ὡοδερῆμδ ο. ΑΡρίοῃ, ἱ, 
81; Ρλιίΐο, 6 ψιια Μοεῖΐβ, ἰὶ. ρ. 83; δϑιίάαϑ, 
ΟἸεπιεηα Αἰεχαπηγίπια, ϑιχοτηδῖ, 1. 148; 

Ἐσεολίοεί Ττασίοιδ; ἘἘπιδεδίια, ῬΥΔΘΡ. 

Ἐνδηρ. ἰχ. 9, 28, δῃὰ οἴδοσβ, ἩΒΘΏΘΘ 

Μοδοβ ἢδ88 βοιηθῦπηθθ Ὀδοῃ οΔ]1ςὰ ὑδο- 
γενῆς, “ΑἸΪὰ8 δηῦρβο, (6 80ηὴ οἵ (δ 

ΜδΙοΓ ἢ (866 «αδίοποῖν, Οραβςο. ἱ. 1. Ρ. 157; 
ϑαϊηιαείμα, Ὧ6 ΑἸπηΐβ ΟἸ τ δοίοσ. ὑ. 614; 

ἴσα. οεείμα, Ἐκγταοϊος. Αορσγρῖ. Ρ. 127 
εἰ 4... ΝοῊῪ []8 Ὡδπλθ, ΟΥ̓ ΠΑΙ]Υ͂ 
Ἐργρὔδῃ, 8.88, ἴπστι, Ὀθοῃ δἀδρίθα ἴο [ἢ 

οηἶα8 οὗ 6 ΗΘΌΓΟΥ ἰἀΐοιη, δηὰ γοίοττοᾶ 

ἴο ἢ ΗἨοῦτον τοοὶ ΠΣ ἴο ἄγαν (Βαδϑηὶ, 

ἘΑΒΘΒ ΔΤ), τὶ τυ] ἢ ἰδ ἢ88 τ 6 στοαδίοβὲ 
ΤΟΒΘΙΩΌΪΔΏΟΘ ἰῃ βουπᾶ, δἰ πουσὴ ἰξ ἰ8 οὗὨ 

ΤΆΓΘ 1:86 (ΟσΟΌΥΤΙ ΩΡ ΟΠΪΥ ἰσῖο ἰῇ (6 

ΟἹΪὰ Ταεβῖ.), δ μουρῇ [86 ἔοττῃ 8 σταιητηα- 
ΠΑΙ͂ ποῖ οογτϑοῖ, δηὰ [Π6 ῥγίηοὶρδὶ δηὰ 
6856} 18] ποίΐοῃ (νγϑῦθσ) 185. ποῖ οχργοββοά 
ἷη [006 ποζᾷ, ΑἸ Πουσ Οὀβοηΐὰβ δρ- 
Ῥήονϑϑβ οὗ [1:19 Ὄχρ  δηδίίΐοα, [6 ῥγοροβϑδ 
(ΤὨδβδῦσυβ, Ρ. 823) δῃῇοίοῦ οοπ͵θοΐζαγο, 
ἴῃ ΟἿΓΤ ορίηϊοῃ οὗὅὨ 8 τηποἷι ΤΟΓῸ ΔΙ ΗςΪΑ] 

δὰ οοΟΙΡ]ἰολίοα πδῖαγθ, ὩΔΙΊΟΙΥ, [δαὶ 
δοοογαΐηρ ἴο π0 ΔΏΔΙΟΡΥ οὗἁ πηοϑβῖ οὗ (Π6 
Ἐργρώδηῃ ῬσΟΡΟΥ ΠΟΌΠΒ, ὙΠΟ Ὦ ΔΓῸ ΟΟΙ- 
Ῥουπάοὰ τἱὶϊπ πϑῖὴθβ οὗ {πο (6 1168, 
Μόοϑοβ 88 8 βία Δ, ΤΩΘΔΏΪΠΙΣ 88 Απεππιόϑ, 

[86 δοη οἵ ΑἸτημηοῃ; οὐ αγπιῦε, (ἰῃ 6 508 

οὗ ΗοΥῦ, οὐ Πέλαιπόο, ἰὴ6 βοῃ οἵ ἴ[π6 βδὺη 

(λὸ8 επἰκηϊγίης 8058), Ὀυΐ [παὺ (0 ἢγεὶ 
Ῥατὶ οὗ [80 πδπὶὸ γγὴΑ5 οἵη θα ἰῃ τῃ0 
Ἰαωσιαρο οἵ ἀδῖϊγ ἰηίογοοῦσβθ ΟΥΠΟΡ 
ἩΓΓΪΓΟΓΘ, 8150 ἀδδίΓΟΌΒ 0 Β6ΟΏΓΟ ΤῸΓΣ (ἢ6 
Ἰαναῖνοῦ δὴ ουὔἱρῖηδὶ ἘρΡΥΡΔη ἩΔΠΊΘ, 
δλδοτί, [δὲ ἢθ6 νγὴ88 (8116 ὦ Μοββϑι (ΠΦ Ὁ) 
ὉΥ ἴ[δ6 ΗθΌΓΟΥΒ οἷν, θα [δὲ 186 Ἐργρ- 
εἰ2 8 ΚΠΘῪ πὶ ΠΠΔΟΣ (ἢ6 πατηο οὗἨὨ Οεασ- 
Βῖρῃ! (Ὀσαρσίφ), 186 ῥγτίεϑὲ οὗ Οεἰγίβ; 
(Μακείλο ἀρυὰ Φοδορδυτη ο. Αρίοῃ, ἱ. 98), 
ΟΥ Τιβιίθοη (Τισιθέν, ΟἸδογοηοι, ἰδὶά, 

ὃ 82) οΥὁ Ηοττηοβ (Ἑρμῆς, Αγίαραπ. δρυὰ 
Ἐπδοῦ. Ῥγϑθρ. Ενδηρ. ἰχ. 27), οὐ Μϑῃθϑ 
(1.5 )ῶ, Ἐθη ἘζΖγδ), δραῖϊπδὲὶ της ορὶ- 
πίοη ΑΑΥΌΔΠ6Ι] ΒίγοηρἾ οδ]οςῖβ, δά- 

τη ρ, μούνου ῦ, (πμαὲ ΜΘΏΟΒ, ΟΥ̓Δ ΒΔΓ 

Ἐρμγρείδη ορίτμοὶ βρη γίηρ ἐδ τοὶθο ΟΥ̓ 
στεαΐ, ταὶρθλ παν Ὀθοη ρσίνοη [0 Μοθβοϑ 
88 δΔῃ ἀρρεϊϊα ἶσα ΒΤΏΔΙαΘ ΔοΥ ἔπ στοαὶ 
ΤαῖγϑοΪ.8Β ὑπο δ δ6 Ῥαγίοστηθα Ὀθίοσο 
ῬΒΆΓΔΟΝ, δηἃ ἢΪ8 τνΐῖβ6 τηθαϑιγοβ ἢδὰ ὃ6- 
ΘΟΙΏΘ ΖΘΏΘΓΑΙΥ Κπονη ἴῃ Επγρὶ. ϑυοἢ 

8 ἱὰ6 βο᾽]ἃὰ οὗὨ οσοῃ)οοίαγο νγὰ8 ορϑηρᾶ 
σοποογηΐηρ [86 ΓΟᾺ] ΗΘΌΓΘΥ ὨδΙΩ6 οΟὗὨ [ἢΠ6 
Ἰαναίνογ, ὑπαὶ ἴ6 Ταϊπά (βοῖδηῃ 12, 
Μεγ. 8) δυυμηογαῖοβ ΠῸ 688 πα πἰηθ 
αἰ ογοηΐ πδηπ68 (ΗΘθοΣ, δοκοίη οὶ, Φοτοὰ, 
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6 Ὀδοδηθ ἢσ6᾽ ΒΟΏ. 

Βἢ6 8814, Βοοδαβο 1 ἄγον ἔϊτὴ οαὐ οὗ {μ6 νγαΐου. 
Απᾶ 8βῖ)6 8116 18 πδῖὴθ Μἴοβοβ, δηά 

11. πὰ 
10 οΔΠη6 ἴο Ρ888 ἴῃ ὕῃοβθ ἄδυβ, σῇθῃ Μοβθβ γὰ8 ΡΤΟΎΏ, 
ἰῃαὺ Βα σψοηῦ ουὖοὖ υπὔο 8 Ὀτοίγθη, δηα Ἰοοκρα ου ἐπ6}" 

Βδδῆοδα, Αδίχάοσ, ΑὈίβοοδο, Θ'ΒΘΣΩΔ, ΔΒ, 

Τοδίδα, ΝδιΒδηῖ6}), Βο] ονϑᾶ τὸ βανθ ὈΘΘΏ 

Εἴνοῃ ἴο εἶπ ὈΥ ἴΠ6 ἀἰδδγθης τη ΘΙ Ό 6 ΓΒ οὗ 
δι18 ΤἈταὐγ, δη ἃ {6 ΡΘΟΒ]Ο οὗ ἴβγαοὶ. Ηϑθ 

Τοσοὶνοα, πο ἀουδί, α ΗΟ ΌΓΟΥ Ἡδῖηο δὲ δἷμ 

αἰγουτοίβίοη, ΟΥ̓ ΟΟΣΙΔΙΏΪ ἀυγίησ (Π6 

[ΠΓ6Θ τηοητὴβ οὗἁ ἢΐ8 Θοπῃοθδὶτηθηΐ ἴῃ (ἢ6 

Βοῦδο οὔ Ηἰβ ρασϑῃΐθ (806 «7α( «7οδερῆι,, 69, ἃ. 
Ῥαχίοπ, 1]αδῖτ. ἱ. Ρ. 470. Ααγῦδῃρὶ 
σοηδβίἀογβ ἸΠΣ 89 ἴῃ6 βοοοῃὰ Ῥϑσβοιῃ 
ἔϑινίηη6, ἀπ ποῖ ἃ8 ἴπ6 γβῖ ῬθΥΒΟΙ, 80 

ἐμαῖ [00 δοῆϑοὸ ψουϊὰ Ὅδ6, “16 τοῦ μοῦ 

Φοομοῦθοά, θη Ὀτιηρσίηρ, ΒΟΥ οὨ]ὰ ἴο 1ῃ6 
ἀδυρῃίοῦ οὐὗὁἨ ῬΠΔΓΔΟΝ, οδ θὰ 8 ὩδΙΘ 
Μοβε8, ἴὉΓ, βαϊὰ 8586, γοῦι ἢανθ ἀγβαινῃ ἷπὶ 

ουΐϊ οὗ 106 τδίοσ." ΑἸΔουσἢ [80 ΌΣΤα 

ἸΠΆΦΘΌ δάμη οὐ [18 ἱπίθγρσγοίδ οι 
(δυϊ ποὶ ΠΌΙΩ ἴδ6 τοδϑοη βιδίθα ὈΥ Αὐδδγ- 
Ὀδηοὶ, γνο Ὀαϊΐονοβ, [δὲ [ἢ6 γβὶ ῬΌσΒῸῚ. 
ὑοῦ] τοαῦϊγο ἩΠΊΠ ΚΏ; [ῸΣ [86 ΓὈΓΠΊΟΓ 

ἷβ ΟἿΪΥ [86 δογίρίϊο ἀείεοίυα, ᾽86 ἸαἴοΥ (86 
δογίρίϊο ρίεπα οὗ ἴ80 ΒΆΣηΘ ἴοττα; 860 Εχοά. 
Χχχί, 11; χχχίν. 18, ἽΠΗΥ, χχχυῖ!. 8, 

ὉΠ Υ); [80 ομδηρο οὗ [86 διιὈ)θεῦ ἴῃ [ῃ9 

ΒΔΙΩ6 δαῃΐοῃμοο, δ ουρὰ ποὶ πἰμοῦὶ 

ῬΔΓΆ1}16158, πουἹὰ οσοὸ 6 δ ΠΡ ΌΪΑΕΪΥ 

[ογοβθὰ; δηὰ ἴδ σσουϊὰ, δισίλοσ, Ὀ6 ΒυΓρτί8- 

ἴῃς, 1 Φοοδοῦοᾶ, τ μ8Ὸ νγλβ ποῦ Κπόσσῃ ἴο 

[86 ῥτίμοθεβ 88 [6 τροῦδμοσ οὗ [86 οἰ], 

Ὀαὶ ΟἿ]Υ 83 18 ραϊὰ Ὡυγβο, δὰ ρίνοῃ [ἢ9 

ὭδΙΘ ἱπϑίοδα οὗ [86 Ῥγίῃοοδβ μοϑοὶ, ἴοὸ 

ὙΠοτα ἐμαὶ ρῥγνιοσο Ὀοϊοηροᾶ δοοογάϊηρ᾽ 

ἴο ἴ86 δηςίοηϊ οσυδίοτῃδ οὗἉ δἀορίίοῃ. 

11. Απά ἐξ οαπιθ ἰο μαϑὲ ἴῃ ἰλοϑὲ ἀανψε. 

Τὴ τ ΒΙοΝ γοδγ οὗἨ Μοβοβ᾽ 116 [826 οοηδθ6- 

φυθηῖαὶ (δοῖβ τοϊδίθα ἱπ [86 Φ0]Ποσίηρ 

γοσβοϑ Ὠδρροποά, ἰ8 ἰο ἰηἀοδηϊθ ἰπ (86 

σοηΐαχὲ. Α ΘοηδίἀογὉ]6 ὩΌπΤΩΌΘΥ οΟὗὅὨ γΘΑΥΒ 

ταυδὶ πᾶν οἰδρβοὰ (υβοσζαΐοσο ἴθ ϑορίια- 

αἷης τϑηάθτα “1 γγὰ8 ΔΙ͂ῸΓ πιανν ἄδγϑ "; 

80 αἷδο ΟἹοσίοπβ δῃὰ Ἐβοησαῦ}]οσ); Ὀις 

ἴο ἀοοῖάο ἴδ0 ῥτοοΐβο ρογοὰ ἴῃ (86 116 οὗ 

Μόοβοβ τιυδὲ Το πηδίη ΤΏΘΓῸ ΟΠ ͵ θοῖγο. Αἢ 

οἱὰ ἐταάϊείοπ δβδϑοσίϑ δαὶ ΘΥΟΙΎ ΤΌΤ 

ΥΟΔΙΒ ἴῃ6Σ6 788 δῇ ἱπιροτίδης οΥδβὶβ ἰπ [86 

[αἴο5 οἵ Μοθ6β; Βο ἰοὰ δ ΙΒγϑ6 1068 ἔγοπι 

Ἐργρί ἰπ ἶ8 800} γΟΑΓ; δ6 ἀϊοὰ ἴῃ δϊ5 
1201} γϑᾶσ; Ὁπογοίοσο, ἰδ 18 δἀ ἀοά, Πα νγϑδ 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ [ὈΤῪ γοδγ οἱὰ νβθη ἷβ ρει 
ἴο ΜίΙάϊΐδη ἰοοῖκ ρ]δοθ. Τδδ βδπ)θ πυταροΣ 
οὗ γΘΆΓΒ 18 ταθηοπϑὰ ἴῃ Αοἴβ Υἱῖ. 28 (566 
Ῥρειδίεἰκ ΟἹ ΟἿΣ ρᾶβϑβᾶρσο; δηὰ Ἐἰοῤλογη, 
Ιυϊτοἀαςοη ἴο ἢΠ6 ΟἹ Τοβίδιηθηϊΐ, ἢ. 186, 
ποίθ). Φοδορδιβ, ἰη δοοογάβποθ στ ἢ 0 

ὈΠΟΙ͂ΟΑΙ ἰαϑὶ0 οὗ ἢΐἰβ πιο, 4115 τὑρ 
1818 Ἰοηρ ἱπίοσυαὶ 11} 116 ΒῖρδιἍ οὗ Μοβεβ 
ὙΠῸ ταυΐουβ ουθηί δηὰ ἀοοϑᾶβ, τὸ πὶ ἢ 

ἯΟ6 ηᾷ Πο Δ᾽] βίου ἴῃ ΟἿΪΣ ἰοχὶ, Ὀυϊ ὙΒΙΟὮ 

δΙῸ ῬΑΙΟΠΥ ΤῊ Βγοργοδθηϊδίίομβ οὗ Εσγρίδη 
ΟΥ ΟὙτοκ δουγζοθβ, Δη ἃ ῬΘΙΠΥ ᾿νοῦ 
οὗ ἃ ἴδγι 16 ἱπμασὶ παίίοη. Ηθ τοϊδίθβ, πὶ 
δὶθ Απεηυϊοα (11. χ), “ΤῈ ἘΧΜορίδηβ 
δὰ ἱηνδάθα δηὰ ἀθνυδδίδιϑὰ [Π6 τοσυ ΟΣ 
οὗ τ76 Ἐργρὥδηβ. Τθο Ἰδιζοσ τπδγοβθὰ 
ὙΠ ἃ ΠΌΠΊΘΓΟΙΙΒ ΔΙΤΩΥ δραϊπεὶ ΤΏοτα, Ὀὰς 
ΟΥΘ ΘΟΙΔΡ]ΟΙΘΙΥ ἀοίοδιθα, ΤΉΘΥ οου- 
8] 64 [6 οΥδοῖα, τ ἢ δανβοᾶ τότ ἴο 
οοπμῆάδο τ οδάθγεπὶρ οὔὐ 106 νῶσ ἴο 
Μόοθθα, [ῃὴ6 Ηοῦτονγ. Αϑὸσ ἀοϊϊθογαῖθ 

δηἃ ΟΧΙΘΏΒΙνΘ ὈΓΟΡΘυβοΠ8, ἢ6 οηἰογοᾶ 
ὌΡΟΣ [116 ἀχροάϊιίοη ; 18 τρᾶυοῖ 16 τα 

ἘΠγουρ ἢ [86 ναδὲ ἀθβοσί, ἩδΒοΝ πῶ ἰη- 
ἔεβυθὰ ψῖτἢ 411 Κὶ πὰβ οὗ βουρϑηῖθ διὰ υεῦ- 
ταΐη; 8Β6 Ρυβοᾶ ἰδ ὉΥ͂ βίου δηὰ ἰδῖδοβ 
ὙΠΟ Π6 δὰ ἰακοὴ ὉΠ δίπι ἴοσ εἰαὶ 
ῬυΓροθθ. Οπ [ιὶβ δετῖνυδὶ 1 (᾽6 Βοδἕ]θ 
ἀοπιϊηΐοηθ, Π6 ἰοοῖκ, δήοσ ἃ Ῥεοσβουθσίην 
δηὰ 8ε.Ὁ1}1 βἷθζο, ἴ86 ἴονχῃ ὅρα, Ἰδαῖος 
οδ]οὰ Μογοῦ; δῃὰ (ἢ6 τουδὶ Ῥγίηςϑϑβ, 
ὙΒΑΙΟΐδ, γ88 580 οδρεϊναίθὰ ὮὉΥ δΐδ ἰδ]θης 
δη ἃ ΤΩΔΗΪΥ ΘΏΘΓΩΥ, πὲ 850 οὔεσοὰ ἷπὶ 
ΒΡΟΠΙΔΙΘΟΌΒΙΥ Ποὺ Ὠδηᾶ; μ6 δοοορίϑὰ ἰξ, 
δηὰ 16 ΒΓ ἰπ ὙΌΣ ΡῊ Ὅ8ῸΚ ἴο Ἐσγρὶ 88 
818 Ἰοσί πιδῖθ τυ." ὙὍλδὲ [186 Ὡδσταῖῖνθ 
ὈΟΑΣΒ [16 ΟΠΔσβοίοΣ οὗ Ἰοροη ΣΎ ἱπγθη- 

ἴοῃ, δηὰ πὲ 10 σδηηοὶ οἶδὶπὶ ἰδίογιοδὶ 
δυι οη οἰῖγ, Ὠθθὰβ βοδγοοῖυ [0 Ὀ60 τὸ- 
ταδικοὰ, ΤὨΘ ΤΩΣ ΔΥῪ 5111} ὙΒ]οἢ Μοδας 
μδᾶ, δὲ ἃ ἰδίοσ ρογίοά, δΔ8 [0.0 Ἰοδάοσ οὔ ἐἢ)6 

Ἡοῦτονγθ, οοσδβδίοῃ ἴ0 οχ ἱοὶϊ, δοοσηθὰ ἴὸ 

ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘ ϑοῖο ῥσζονυϊουδ Ἅσροσίθῃοο δῃὰ 

ῬΓΔΟΙοΘ ἴῃ εἶτ Ορογδιίοῃβ οὗἁὨ ΤΔ,, ἩΒΘΓΘΔΒ 

μ᾿ π΄ τ “ὃς Ππι- 
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5 δ 80 
ΝΣ Π5) ΒΒ 19. ξ ἩΠΝΌ ΣΝ ΤῸ Ὁ ΟΝ 
ΝΡ 18. 1 ΤΠ. ὙΌΣ ἐς ἢἼ ΘΝ Ὁ 
[86 φοηΐῃβ οὗ Μοθεβ, ἱπβρίγοὰ ὮΥ 86 ἀϊο- 

1.68 οὗ ἰδ στοδῖὶ τηϊβδίοη, ἀϊὰ ἢοΐ ἢδο685- 

ΒΑΓ ΤΘαΌΪΘ δυο ἢ ῬΓΟΡΑΓΔΙΟΓΥ ΘΧΟΤΟΙΒβο; 
δηὰ [86 δἰαιθταθηΐ ἰμδὲ ἢ6 τηϑιτὶθα (86 
ἘπΒορίδη ῥτίποοβα ΤΥ ΌΪΒ, ἢ88, η0 ἀουθέ, 

ῖ8 ΘογΟοΘ ἱπ 186 δβιδίθιηθηΐ Ἄοοηίδἰησὰ ἴῃ 

ΝΌΣΑΘΟΓΙΕ χὶΐ. 1. τἴδὲ Μοβοδ ἴοοΐκ δὰ ΕΠηϊ- 

ορίδη νυ (Π 2232) ; Ῥαὶ 6 ἀϊὰ (μὲδβ ονΐ- 
ἀο ΠΥ ἀπίῃς (δὸ ᾿οῦΣΠογα ἱπγουχὰ (86 
Αγδθίδῃ ἀοϑοῦί, δηὰ ποῖ Ὀσδίοσο [86 

Ἐχοάυβ ἤοπι Ἐφγρῖ; ἴον ΟἸδἶο5 ᾿ἰνοὰ 
ἷῃ ΑτδΌΐα αἷδὸ (500 Σοχείεσ, ἰῃ ἘΡρίδὶ. δὰ 
7. Ὁ. ΜιοΒδοΙβ, ΡΡ. ὅ διὰ 19, δὲ 9εᾳ., 

ὙὮΟ ὙΔΙΏΪΥ Θηδοδνυοῦγα ἴῸ νἱηάὶςδίθ [ἢ6 
υἱδίοτίο8] σμαγαοίοσ οὗ [86 ΕΠΗΪορίδη ὁχ- 
Ῥοάϊοη οὗ Μοβοϑδβ, δηὰ οὔϑυβ ἐπ δβασζασζὰ- 

Οὐ8 ΒΌΡΡοβικίίοῃ ἰδὲ (6 ἰδϊίοῦ Ἧα5 8 
ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΥΔΤΎ ΟὗὨ ϑβιοβοβίγίβ, βοὴ ἢθ δὺ- 
οοιρϑηϊθαὰ οἡ 411 [18 ἀϊβίδβης ἀχροάϊοηξ, 
δηὰ (μδὺ ἢ ὈΘΟΔΙ.Θ [8 δοαπαἰηϊοα τ] ἢ 

1060 ἸΟ ΔΙ οὗ Ῥαγδαάΐβο)ς. Τῆθ “Βοοῖκ 
οὔ τ6 ΟΠ γοηίο]οβ οὗ Μοβββ᾽" αὐβδῖοσβ ἤγοϊῃ 
11Π6 τοϊδιίοῃ οὗἨ Φοθορῃηβ ἴῃ δβοῃθ ρασιίοιι- 

1618, [16 ταοδὲ σοιλδυῖ δ] οὔ ᾿ῬΔϊοἢ ἴδ, 

[μα Μοθθ8 νγ8 Ῥτσοοϊαϊτηϑαὰ Κκίηρ οὗ (Π6 
ἘΠΗϊορ 8 ἴῃ ἢἷθ (ΙΓ ΘΟ ἢ γρδγ, ἩδίοΣ 
αἰ σηλῦ δ τηδὶπίδί ηϑὰ ἀσγίης ἰοΥΕΥ γὙ08Γ8; 
δηὰ δή {πἰ8 ρογίοα ὃ θὰ [0 Μ|ιάϊΐδη, 
ὙὯΟΓῸ ἢ6 85 ἱπηρΓ ϑοΘ ΒΟΥΘη γϑῶγΒ ὉΥ͂ 
Φοίδγο, δὰ ἤθη πηϊεοὰ ἴῃ τηαστίδρο τὰ 
[9 ἀδυχηϊον Ζίρρογαι, Αὐδγῦδηθὶ οὐὔ- 
ΒΟΙΥΘΒ, ᾿Παὖ 411 [Π080 ΔΙΙοσδίίοηδ ταϊσἣς Ὁ 
[δοῖθ, Ὀπὶ 188ὲ ΠΟΥ͂ Βαᾶγὸ ὈθΘΩ οτηϊθα ἴῃ 
(μ6 ταχῖ, Ὀδοδη80 ΠΟΥ͂ βᾶνθ Ὡ0 οΘοπηθοίίοη 
πιτὰ [Π6 βδογθὰ τηϊδδίοῃ οὔ Μοθεβϑ, τ Β ἢ 
ἔοττηβ (0 Θχοϊιῖνο οοηΐθηΐδ οὗ Π|6 ἴοι Σ 
Ἰαιίονγ Ὀοοΐκ8 οὗ 6 Ῥοηϊδέθθςος (866 7πὅο- 
ἀμοίϊον, ἃ 2. 1). ἩΗοπονοτ, ἴοσς ἴΠ6 οδιὶ- 
τηϑίϊοη οὗὨ [1660 δηἃ δ᾽} 8 δοοομηίϑ, τγΘ 

ΒΌΌΠΙΪ, ἴ0 ΟἿΓ γοδάθσβ [26 [0] ονίηρ υἢ- 

Θαυίΐνοοαὶ δηὰ ἀοιοστοϊηθὰ σοῦ οἵ Εθη 
ἙζΖτϑα (οη τοῦ. 32), "Απὰ 1 ἄθοϊαγθ ἴο γοῦ, 
88 ἃ ΓυΪα, 811 θοοΐ 8 τ εἰσ ἢ ἀΓῸ ποῖ ττὶτίθῃ 

ὈΥ ῬΓΟΡὮΘΙΔ, ΟΥ δοοογάϊοῃ ἴο δυϊμϑηῖὶο 
Ἐγδαϊ ἴοι, ἀθθοσυθ ἢΟ ογοὰϊξ Ἡπαίθυοσ, γϑᾶ, 

ΠΟΥ οοῃΐαίῃ ΘΥθ δοῃ σ θη 8 ΤΣ δι ηρ᾽ 
δρδιηδὶ γθάϑο δηὰ οοϊησηοη δ6η86; δηὰ 

δβυοδι ἩΟΓΚΒ ἃγῸ ἴΠ6 Βοοῖ, οἵ ΖογυῦῦΔΡΟΙ, 

δηὰᾶ [ἢ6 Βοοῖϊ οὗ Ἐ]άΔ Δα, 86 Ὠδηΐίθ, πὰ 
ἢη0 Βοοκ οὗ ΟὨτγοηΐοϊο οὔ Μοβοβ, δηὰ 
ΒΙΌΣ αν τὶ ρ 5, (6806 90 Σιναϊά, Ηἰϑι, 
οὗἉ [δν. 1. Ὁ. 71). 

λὲν Δίοδεϑ ισα8 σγοιοη (ΠἸΘῸ 61}, 
[δὲ 15, πΒδη δ δὰ Ὀοϑοοζὴθ ἃ τηδη 1} 
οὗ νἱζουσ δηὰ ἰηιθ]σοησθ; [6 δἰταΐϊασ 
ῬὮγβδθ, ἱπ [86 Ῥγϑοθάσηρ σαῦδθ, δἰ ζηΐβοϑ 
ΟὨΪΥ͂ δῖ8 στονίηρ ἴ0 ἐπ ϑπ8] δροὸ οἵ 
νοϑηΐης (ΑΒΗ απ). 272 τοεπί ομέ ὠπίο 
λὼ δνείλγεη; ἴον [26 Ταγβίοιγ οὗ δὲβ δί γιὰ 
Βρὰ, ρουβαρα ὈΥ 8 ραγϑηΐβ, θθθπ ἀΐδ8- 
οἸοβθᾶ ἴο ιἷπ), δῃά, δ τμουρὴ οἀυποδιθα ἐπ 
811 080 Ἰυχυτγίοθ οὗ δῇ Εδϑίοσγῃ οουγῖ, 86 

84 ρῥγοβοσυθὰ ἃ [ΘΟ] ης μοατὶ ἴογ [ἢ6 
ΒΒ Υηρ8 οὗὨ Ηἷβ Ὀσοίθσοα; 6 νηὶ ἤτοτα 
1Π6 Ραϊδοθ ἴο ΘΉ4ΏΣΓΘ ἱπίο ἐμοἷγ οομάϊίου, 
δηἃ 6 Βγταρδιδοα τὴ ΓΠοῖΓ δ] ΟΣ Ο ἢ 8 
ἢ 411 (6 ΔΓάΟΌΣ δῃ ἃ ΘΠΟΓΩ͂Υ οὗ ἃ ποῦ] 
δηἃ φΟΠΘΣΟΙΒ τϊη4.---Ὁ 2202 δδ}}}, δ6 
ἄδλυθ ἢΪ8 δἰϊοπίίοη, ΔΡΡ] θὰ 18 τηἰϊπὰ ἴὸ 
1ΠΟΙΣ Ορργοβϑδῖνθ ἰδθουσθ, τ οὶ ρτὶονοὰ 
δὶ ποαῦὶ (6881). Α βἰγαῖδν πὸ οὗ Πὲ ἢ 
μὰ 2, ΟΟσΌΓΒ ἰὴ ὅδοη. χχὶ. 16; χ͵ΐν. 84. 

866 Οἰδέη. ατϑῖα. ὃ 151. ἱϊ, 2; Ἐωαία, 
σ-. ὶ 478, ἰ. α.---«(πά ἂς ϑατὸ απ Ἐσυρίϊαη 
δες α Ἠεδγαιυ, οπε 9. δὲς ὀτείλγεη. 
Πλογαὶ ἰδεκτηδδίοσβ (Ὁ 932) ποῦ δρ- 
Ῥοϊηϊθα ἴο σοηῖσοὶ δηᾶὰ ἀγρὸ οἡ ἰδ6 Ηο- 
ὈγΟῪ ἸΔΟΌΓΟΣΒ, 88 86 ἀοϊοχαῖοα οἰ ΟΓα 

οΟΥὗ ἃ Βυροῦίοσ ἀοθροῖς μοῦοσ. ὙΤΏΟΥ 

ΒΡΡΘΑ͂Σ ἴο Βᾶνθ οἴϑῃ δυυβϑὰ [μοῖν δυῖΐδο- 
ΤΥ, δηὰ ἰγοαίθά (ὁ Ἡοῦτονβ τὴ} 
ἀορταδάϊηρς δηὰ τον ϊεηρ᾽ οσπι ΕΥ̓ (800 ΟΣ 
ποῖθδ ἰο υ. ὅ, 10, 14,156). Τὸ Εφγριίδη 
διηοίο (Π59) ἴ0 Ηρῦγον, αὶ ἀἰὰ ποῖ 
Κ|ῚῚ Ηὲτα, 688 186 δυτνὶνίηκ, [181860}10 Δ]οῃθ 

οου]ὰ παᾶγο ἀϊνυ]χοα 16 τϑϑοϊυΐθ δοιίοῃ οὗ 
ὍΟοΒΘ5, το] αἰ θὰ ἰη [ἢ 6 [Ὁ] τίη νοσϑο; (“(εἐς 

Υἱ!, 24. ἰδών τινα ἀδικούμενον), ΔΙΙΒουρ. 
16 Β810 ΤΟΥ 48 ἴῃ (ἢ6 ΤΟ] ον ὙΟΓθ0 

απὰουθιθαϊγ 186 αἰφηϊβοδίίου οὗὁὨ ΚἰΠ πα, 

85 ἴῃ ῬΒ. οχχχυὶ. 17. ἸΠΌ, 106 ὅ560- 

ἐπδρίης δδά8 τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ΜἘ1]1δὲ 
Ἐδθη ἘΖτα αχριδίηβ “ἤγοπι ἢΐ8 ΖΔΙΏ ΠΥ," 
δἴϊον [86 δηδίοαυ οἵ ὈΤΣ 235, προ ἢ 
αχρ᾽δπδίίοη ἰ8 ῬΑΣΟΪΥ δμδγοὰ ὉΥ Ἐοβθῃ- 
ταῦ ]ογ; αὶ [6 οοποθρίίοῃ οὗ 80 ποσὰ 



81 ἘΧΟΘΌΘ 1]. 

Ῥυτάθηβ, δῃᾶ 6 ἰβανγ δὴ Εἰργρίϊδῃ βϑιηϊηρ 4 ΗθθΓον, 
οπθ οὗ ἷ8 Ὀγοίθσθη. 12. Απὰ δα ᾿αγηθα {}]8 νΥᾺΥ δῃὰ 
{Παὖ ὙΑΥ, δηἃ θη ἢ 88}07 ὑπαὺ ἐλ676 τραᾶ8 ὯἼῸ τῇδ}, ἮθΘ 
8]6ν {Π6 Εργρίίϊδη δῃὰ ἢϊὰ ἢϊπὶ 1η ἐδ6 β88πά. 

1 Ἐποὶ, Ῥέετε.---ὃρὶοᾶ, 

ΝΣ Ἰἢ 118 σοηογαὶ πιθδηΐῃρ᾽ ΔΡΡΘΑΓΒ ΠΕΙῸ 
ΤΏΟΓΘ ΔρΡΓορτίδιθ; 80 δἷδὸ ῬΡ᾿ ρρβοι. 

14. ΤῈ6 ἱπιροίυοιϑ δΏρΡΟΙ, δηὰ [ἢ6 

ΒΌΤΑΙΏΔΙΥ ΤΟΥΘηρῸ Ῥτδοιϊδοὰ ὉΥ Μοβθβ, ἴῃ 
ὙΠΙΟΣ ϑόσὴθ τί Βδνθ βθθ ἴδ6 Υυἱοϊδηὶ 
δοιίοη οὗ ἃ ἴγῃο ἀδβοθηδβηὶ οὐ δἷ8 Ρ65- 

δἰοηδίθ δηῃοοβίοσ [νὶ (θα. χΙῖχ. δ---7), 
Ὑ111 Ὡοῖ δΌΓΡΓΣΙΒΘ [050 0 οοηβίἀογ (Παὲ 
(ὴ6 ρΡοβίοη οὗ 16 Ἐσγρδηθ ἴοὸ [6 
Ἡοῦτονγα, τγὔδῊὰ ἴἰπδὲ οἵ υἱοΐϑηοα, ποῖ οὗ 

τι σης; Ἰυδῦοθ νγγχὰϑ ποί ἴο 0 οχροοιθὰ 
δραϊηδὶ [86 ΔΥΌ Γασῖποδδ οὗ ἐΠ6 Ἐργρίίΐίδη 
οἤΐοογθ, γβοθθ σρουῦ νγδϑ οοπηϊοηδηοϑαὰ 

δηὰ ὀνθὴ βϑποιίίοηθὰ δηὰ θη)οϊποαὰ ὉὈΥ͂ 

1Ποῖν δαρογίοσθ. [ἢ δυοἢ ἃ δίδὶθ οὗ ρυ 6 
ΔΙαἰσβ βιγαίδζοτα 18 ἢο ὈΘ τηθὲὶ τὴ δίγαῖα- 

ἄσπι, διὰ ἴοσοοϑ υἱτἢ ἴογοθ, δοοοσζάϊηρς ἴὸ 
ἴποὸ γσίσλέ 97 (λὲ εἔγοπφεν (16 ἀτοὶς ἀπ Ρ0͵]8 
ογῖ, 8δοὺὸ Φ. δ. Βουβδοδῦ ἴῃ ἢἷ8 Ἰτδοίδὶ 

ϑοοῖδι; Η, ατοῖυδ; ΖΦ. Υωτά, οἱς.); δυὰ 

1Π0 ἀοοὰ οἵὗἨἁ ἈΜοβοδ--- το, ἰῃ ἃ σοηθσοῦβ 

πη ΡῈ}86 οὗἨ [6 τηοτηθηξ, τἰοκθὰ δἷα Βὶσῃ 
διδιΐίοῃ, δηὰἃ δύϑὴ Ἦ18 οχίβδίθηοα, (Ὁ 1.6 

6896 οὗ ̓ πδιῖοο δηὰ ἰπῃοοθηοθ---Ὀ0]οΏρΒ ἴ0 
ἴδοθὸ ἰοῦ ἰδίου σϑοογὰβ 85 ποῦϊο δηὰ 
τηδρηϑηΐϊζηουῦβ. “ Ποδραὶγ δὰ υθηρθδῆοθ 

86 [Π60 ἀγοδ 1] σΣοδοῦσοδθ οὐ [106 ορ- 
Ῥγοβδϑᾶ; δηὰ ἴον τηϑῆ, βυ οσίπος ον δ 

οοπηοη γόῖκθ οὗ δβίδυδγυ, ὑυγου]Ἱὰ μιϑβιίδὲθ 
ἴο Ρυῃ 8} ΟἹ 8 ἵἴγγδης ἃ ντοηρ ἄοηθ ἴο 

1 οἷν 196]]ονν, νοῶ 88 ἰ ἰδ ΟΤῸ ἄομθ τὸ 

ἐποσιϑοῖνοἊ " (θοῦ). Απὰ διιδουρῃ 
(Πόγο οσὸ οογίδίη Κἰπὰβ οἵ ΗΘΌΓΟΥ τὴὰ- 
αἰδίγαιθβ ἰηῃ Ἐσγρί, 86 ἐδ εἰάεγε (ἰλϊ, 16, 
πὰ ΟΌΓ ὨοΐΘ οὔ [δ6 μβ48856) δηὰ [ἢ6 
ϑλοίεγίπι, (9 ζϑθσσαὶ σοι δίσασγα (800 ΟἿΣ 
ὨΟΐθΘ Οὗ Υ΄ 16), ἴΠ0Υ δὰ ποὶ βαδὲοϊοηϊ δὰ- 
1ΒΟΥ ἴὸ ϑηΐογοθ δαὶ ἀθοσθοβ; ἐδ 
ἬΘΔΚΟΣ ρμδσὶ δὰ ΠΟ ὮΟΡΘ ἰο ορίαϊῃ πιδεῖοθ 
ὉΥ Ιοραὶ τηδϑδῆδ; διὰ 4}} ἤβοιβ αρσῦϑθ ἴο 

ὁπρογ τθ6 ορίηίοι ἐμδὲὶ [Π6 [6τϑθ] 066 ΤΟ ΓΘ 
ἷῃ ἃ ἴδ ]δθ88 ροαίεοῃ. Απὰ δοοογάϊης ἰο 
Ὠϊοά, δίς. (ὦ 8 17) ἐδογο τῶϑ δὴ Ἐφγρ- 
ἴδῃ ἰανγ, Θηξογοίηρ δας δ6 ἪΠῸ ΒΔ ἃ 
ΣηΔῈ ΚΙ]6, οὐ ΥἱΟΪΘΏΘΥ δαδδυ]ιοὰ οἢ τἢ9 

18, Απὰ 
3 Ιροκοά. 

ραν ΔΎ, δὰ ἀἰά ποῖ δῃηἀοΑΥΟΌΓΣ ἴ0 ΤεθοῦΘ 
πὶ ᾿ἢ μ6 οου]ά, γγ88 ῥαπίβμοὰ τὴ ἀεδιὰ 
(866 8 Τη0Γ6 συγαῖίἝγο Ἔχρ᾽δπδιίίοη οὗ οὔσ 
ΥΟΣ96 ἰῃ ΑὈΑΥΌΔΏ61] Β ποὶθ οὐ ἔπι ὴδϑ- 

88..9).---Απὰ ἠϊά λίποι ἐκ ἰλὲ φραπά. ἴῃ ἔσγνε 

δορὰ Ατσδδίδ, ῶθη ποῦ πη ο]υθη δπὰ 
1ποῖν ἀθδι ἰπ (6 δδηὰ ἀσίνεη διὰ δοςῦ- 
ταυϊδιοὰ ὮὈΥ͂ [156 τνὶπὰ (1 ϑοροσκο). 1 186 
ΟΟΙ͂ΡΒΟ οἵ 6 Εαγρὥδῃη πδὰ θθϑ [υπὰ ἴῃ 
[80 δο]ὰ, εἷβΒ ἀνθῆρασε οὗ ὈϊΪοοά, ΟΣ τοὶδ- 

ἐἰοιδ, νουϊὰ αν δβοδσορῦοὰἂ δῆ ἴδ 

τηυσχάοσοσ, δὰ ἀοἰἑνογοὰ Ὠΐτι ΠΡ ἱπίο {86 

μιδηᾶε οὗ ̓ υδιϊοο (ΑΑΥΓΌ4Πη61λ. ΤῊ Κοσδς, 
ΜΈΙΟΝ, πῃ ΔἸπηοσϑὶ 411 μδγι συ ασβ, ἕο] ον α 
ον δὰ ἐσαάϊεοηκ, δ πουσ οἴθη ἔγθε!υ 
διὰ ἱπδοούγαίο Υ (600 Ο᾽είφεγ, “ Τ δβ ἢδὲ 
Μαβδοτηθὰ δβ ἄθπι Ζ0ἀθηϊυσα δαυΐχο- 

ποτηχήθη ἢ.) δά ἀβ, αἴογ το τοϊδου οὗ [18 
ἀοσὰ οἵ Μοθϑοδ: “Βυΐ δοοῦ! σοροηιίηρ οὗ ἷξε, 
[6 οχοϊαὶπηοά, “ΤῊ 15 6 τοῦκ οὗ ϑδῖδσι, 

ὙὮῸ 5. 8 ΟρΘθῃ δούάποος δὰ ἤοηά, δηὰ 

Β6 ῥγαγϑά, “Ὁ τὺ 1ωογὰ, 1 δανὸ βἰπποὰ; 
Ῥδγάοῃ σῃθ, 1 θοδοϑοῖὶ Τηθθ.᾽ Απὰ Οοὰ 
ἴογχανο Εἶτ, ῸΣ 86 18 οοτμρδδαίοηδία δηὰ 

8Δ11- τόσο}. Ἐτοῖλ 411 [18 6 πιῦδὲ 
Το)θοὶ [86 τοιμασκ οὗ Οδῆθη, “ ΤῊ ἀοοὰ, 
Δεβουρη, ἀϊοίδιθα ὈΥ δ Ἰοχίπιδὲθ ἰηάὲς- 
Ὡδείοῃ, δῆονγ ἴπδὲ ΜοθθΒ ἮΔ8 δ:}}} ἐπ τἢ6 

οογνοθοθοθ οὗ γουϊδ, διὰ ποᾶὰδὺ 186 

ἱηῆπθηοο οἵ δὴ Αἰτίοδη οἰϊπηδῖο;" νὸ πὰ, 

ἴῃ ἴ[ἢ6 οοῃμά οὶ οἵ Μόοβοδ, σαὶ ἃ οοῖτο- 

Ὀογϑοῃ οἵ ἔδο ορὶπίοη οὔ αὔίδε ( εοἰ- 
Οαι!. Ὀύνδη, Ρ. 162), “ ἃ δβίσοῃρ 8686 οὗ 
πδῆοθ διῃὰ ἱη)ηβίϊοθ ἰδ Π6 ὑχὶηοραὶ ἴθα.- 

[ὈΧΘ ἰπ (06 ΟΣ ΟΣ οὗ Μοθϑδϑ ;᾽ ΟΟΓΏΡΑΣΟ 
Δαϊκπιοκι δε, Μοτεοῖ ΝΟΌΣ, ἰὶ. 45, Απὰ 
βου ά, ἔσο Σ, [80 τ᾿ 016 ἐγαηβδοξίοη ποὶ 
0 γ 08 ἐπ βυρροκίης ἰδαὲ δὴ υπίοττηοα 
ἰάθβ οὗ τοβουίηρ ἰδ Ὀγϑίῦγοι ἔγοσι [86 
Ἐργριίίδη γοκο ἢ]]οἃ δὰ οοςυρὶοά, ὀυθη 
ἴδοη, [86 τιϊηὰ οὗ Μοϑοδβῦ 

18. Τ7Τλε δεοοπά, [6 ἔο]οπίης, αν 
(Δοἰ νἱ,. 36, τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ).-- Τίοο 
ΕΝ, δϑοοογάϊηρ ἴ0 ἃ ἰγδάϊοη, Γλαμδη δοὰ 
ΑΡίγωσα; δζαϊηδὲ τ ΏΟΣ δδδασηρίίοι, μον, - 

α. 

ΣῈ -ϑι τες . πτῶκωῦος. 



2. ΓΘ 82 

τ» »ΟῸ ῬΑ ἘΘᾺΣ ὈΤΩΝ ὈΡΆΚ ΤΩΓῚ ρτι ὈΝΒ 
λγπ ΟἿ ὀρδὴ ΘῈ δ ἦρ Ὁ ὌΝ τά τ νὴ πρα 
ἰϑὰξ ΝΑ ΠΡ ΠΡ ΤΌΣΓΤΙΣ ΠῚ ὝΦἘΣ ὍΝ ΓΡΝ 
ἽἼ Ὁ. ΤῊΣ ὍΤΤΙ: ἩΡῚΘ ΟΦ 16 1 ὭΤΙ »Π 
ΣἸΘ 3 Ὁ ΓΒ ΕΣ τ ΠΣ ΓΟ ΤΣ 
ΠΥΣΊΒῚ ΠῚ ΤᾺ ῬῈΡ᾽ ἸΣ18 ἸΠΞῸΝ 16. 1 ἀμπσττὶ τ», ἘρΡ) 
νοῦ, Αϑδῦῦδηϑὶ οδ᾽θοῖα, ἐμὲ τὸ ἤμπά, 

Ἰδίοσ, ἀοὰ οοτηπιδηδίηρ Μοβο8 ἴο σοὶ στη 
ἔτοτῃ ΜΙάϊδη τὸ Εμγρί, “ Ὀοοδαδ6 411, πβὸ 
Βουρ ἢῖ8 116, τογο ἀοδὰ᾽" (ἰν. 19) 

ὙΠθγοαδ Πδίμδη δὰ Αδίγδιη οὔ] νοά 

[οὶ γμογίοά οοηδίᾷο γα} ]γ.---Ὦ 2) Ῥαγί. 
ΝΙΡΒΔΙ οὔ ΠΥ), ἴο βέγῖνο οὔθ τ δηοίδοσ, 

ΘΟΥΤΟβροπἀϊηρ τῖτ 186 Αγδδίς τοοὲ (αὐ 

ἴο 4φύδγτοὶ ὙΠ} υἱοΐϊθηοο (866 44. ϑελωϊίεηπς 
Απϊπιδάνοιθ, ῬἈΣ]ΟΪοΩ. δὰ ἤππης Ἰοσυτ). 

ΜΈΣ, οα!ρδθ]6, σαν, Ἧκο ΜῊ ΡΥ ΣΠ, 
ἴο δοηυὶϊδ [6 συν (800 Εἰχοά. χχὶϊὶ. 7), 
δηα [860 τόνοῦϑο Ὁ Σ Π, το σοπάοιηη 

186 συγ; Ταγρ. Οπλείοο, δὲ ΤΊ); δορί. 
τῷ ἀδικοῦντι; Ῥαωΐᾳ. “ οἱ αυἱ ἐδείοθας ἰη)α- 
τίδιι;" ΑΜεπάεἶε. “ ξὰ ἀσπὶ Τρ ογθομίοθη, 

“Το τοῖ δοίίου οὐ Μοδϑδ 88 ἴο ρυιη δῇ 
186 ΟΡΡΓοδδίοῃ οὗ ἢϊ8 Ὀγσγοίθσοῃ (νοσ. 12), 

1Π6 ϑοοοηὰ 8 [0 τεϑίογε ὨΔΙΤΏΟΠΥ͂ δι ΟΠ 
το: (νογ, 18)" (Ὁ δῃ6η). 

Ἐ4. Α εμρεγῖον απὰ α )μάρε (ὙΦ Ὧν» 
ὉΠ 9)). Τῆι δαδοίδηίίνο 27) }ὲ 15 δΔἀ ἀοα ἴο 
ΟἾΒΟΙ δι θδιΔηνοβ, 88 ἃ ΙΏΟΓΘ Θρροβί(Ιου, 

ἩΠΒουΐ ἰῃ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ δῇδοιηρ (Π6 τιοδηίηρ 
οὗ [δ Ἰαϊΐοσ, 86 ἴῃ (6 ρῬῆγωβοα Ὁ. ϑνξ, 

ἃ σππαοὺ (Ψ γι, χχχυ], 7), ἸΠ2 ν:, 

δ ῥγίοοε ([νίς. χχὶ, 9), ΠΌΘΟΣ ΠΡ 8 
νάον (1 Είηρε υἱῖ, 14). ΑΡασῦδῃηρὶ ὅπὰ8 
ἴῃ (086 οΓὰδ ἃ ΟἸἰπηᾶχ οὗ δ ῬδΥ ΟΏΪΑΓ 

δῖγοΘΒ: κἴμοῦ δὐὶ Ὡοΐ ἃ ναν οὐ υὙδὶουγ 
(3), θπὶ ἃ ἔθ γουίῃ; ποῖ ἃ ργίποδ 

(δ), 186 δοὴ οὗ ἃ ὑγίμοθβϑβ, 88. ἴπου, ρῖ- 

ΒΔΡΒ6, Βδυ ΒΟΥ ἱτηδσίηοδβε, Ὀαὲ ομο οὗἉ [᾿6 

ΟΡΡσγοϑδϑὰ βϑόρὶθ οὗ πὸ Ἡροῦτσονγε; ποῖ 8 

ἡπάρο (Ρ)᾽79), Ργοιηϊηϑθης ἀῦονυθ [ΠΥ Ὀγοιὰ- 

τοη, δαΐ πὸ [ΠῸ τηϑδηδδὶ διηοης ἔῃ οΣΏ.--- 
]οοί λοι Ἰαίεπάὰ (ἼἸΘλδ) ἰο Αἰ πιεῦ ΤῊΘ 
γα Θὲ ἰθ οἴῃ υϑοὰ ἴῃ τ}6 δἰ χυϊβοδιίου. 
οἵ 23 ἼΘΙΝ, ἰο ταῆθοί, οοπείᾶοτ, ἱπεσσιὰ, 

“ Ὁποάποδέθα ὈΘΥΒΟΠΒ, οϑρϑοΐδ!]γ ἐμο86 οὗ 
8 ἸΙΥΘΙΥ ἐσπιροτ, δὰ ΤὨΠ]Πάγθ, ζοπΟΓΆΥ 
ΒΡΘΑΚ οὖδ τΐδὶ (ΠΟΥ ΓὨΐηΚ, δὰ τ δας 
ΟΟΟΌΡΙοΘ ἐΠΟΙΡ πιϊπά, ἐδοταίοσγο (06 Ιδη- 
ξυδλρο τραῖκοθ οἴῃ πὸ ἀἰϊδγοποο θαΐγθθη 
ΚαϊηΚίπηρ δηὰ ϑροακίηρ, δηὰ οἰἴμοσ ποιίίοῃ 
δ ἀχρτγοδβοθὰ ὈῪ ἐδ βϑῖὴθ ποζγὰ; δὸ ΓΦ, 
ΠΑ, ἀπὰ φημὶ, ἰῃ ΒΗοπιοῦ δηὰ ἐπ ατοοκ 
ἰτϑροα δηβ᾽ (Ο΄εϑεν. Ἰμοδβδασ.. ΟἸΠοΓδ 
ἸΓΘΔΏΒΙΔΙΘ 1688 ΔΡΙΪΥ: “18 ἰδ, Ροσῆδρθ, Ὀ6- 
Οϑαδ0 γοτι ὙΓΪΒῈ ἴο Κὶ]] τηθ, [πὲ γοῦ θρθαῖ 
δοῖ"--Ἰϑὲ, οτἱσίπδ!γ ᾿πῆη. δρθοὶ. ΗἾΡΒΙ 
οὗ 3, ἱπβιοδὰ οἵ 12], οὐ 13}, εείαδίϊοἢ- 
πο, ἈΘΓΟ σιγεῖν, ἃ8 θη. χχαν]ϊ!. 16; ΦΘΓΌΣΩ, 
ΥἹ], 8; Ταγσωπι Οπλεῖος διὰ «]οπαίλαπ: 
δὲ 02 ἴὰ ἐστί, ἱπ ἤδοὶ, ᾿πάθοὰ. Βας 
186 ϑερένασίπέ δὐὰ Εδπ Ἐζτγα τοηᾶογ: ἱἢ 
Β0 (εἰ οὕτως, 19 δὲ); Παελδατα, Ὀὺὶ 80 

(9 Ἵν), Ῥωρφαίε, ον (ᾳφποτηοᾶο)--- 41} 
1688 Ρ]δι 31 0]6 (δὰ [86 Θχρ᾽δηδιίοη χίνοη 
δῦονσδ. 

δ. Μοδοδβ νγαὰβ Ἷοιῃ ρο θὰ ἰο 66; [ὉΓ 
ΤῊΒΠΒΙΔΌ ΠΟΥ τγ88, ἰῃὰ Εργρῖ, ἱποχόογαγ 
ῬυπΙβηοά τ} ἀοδῖὰ (Π]1οά. ὅϊο. 1. 6). 
Απὰ δεδβουρὴ ἴ[δ6 ἀυθηρίης οἵ ὈΪοοα τηϊρσῆς 
δδνὸ Ὀθθῶ ἰΘν 1 ἴῃ ΕΩγρὲ, Μοϑοϑ οουϊὰ 

Ὡοῦ 61488 8 δοίΐοῃ πηᾶογ ἐμαὶ οδίο ΟΓΥ; 
Ὀοοδῦβα 8:6 Εσγρίίδη πδὰ ΟἹ] Ὀϑαδίθῃ, 
ποῖ ΚΙΠο, 1116 16γ86 1116 (666 γα. 11); δὰ 

1 ὁνθη [06 ἰδίῖϊοσς δὰ Ὀθθὴ [6 6886, 

Μοροδ σουὰ ἴἰδνθ θδθὴ δχροβοᾶ ἴὸ ἴθ 
ΒΆΙΩΘ ἀδῆχον, Ὀοοδῦδο 6 δὰ οαχογοὶβοα 
ἴδ᾽ τίριν ἴῃ ἕδυουσ οὐ {π0 ἀοϊιοδιοὰ 
Ἡθῦτονν ταῦθ, ῬὮΟθΘ ΟΧΙΘΙΤΩΪ ΔΌΟΙ. γ͵88 

[6 Ομοτ δηθὰ αἰῶ οὗ τ 6 Ἐσγρηδη ἀθβροῖ, 
ἴῃ ὙΠΔΙΘΥΟΣ ὙΔΥ ἰδ ταϊρῆς δ6 διέαϊηθα.--- 
«ΑἈκὰ ἦε ἀιοοῖϊ ἱκ ἰλε ἰακὰ 9. ἈΠ άϊαπ : απὰ 
δε δαὲ ἀοισπ ὃν α τοεῖϊ. “Το ἴοχὶ το δῖθθ, 

βτβὲ, ἔμ6 ζοποσαὶ ουθηὶ οὐ δἷ5 ϑοϊουγηΐην 
ἴπ Μίάϊδη, δῃὰ ρτοοθθὰβ ἴθ ἴ0 ἀθϑοῦθθ 



88 ΕΧΟΌΌΣΝ 1. 

θη Πα σψοηῦ οαοὖ {86 Βοοοηᾶ ἀἄδγΥ, Ὀ6Π0]4, ὕνγο ἩΘΌΤΟΥΒ 
οοηίοπαρα ἱοροίλιον, δῃα 6 βαϊα ἰο ἴση ὑμαὺ αἸα ψτοῦρ, 
Ὑογοΐογτε βϑιηιοδὺ ὑπο {ῃγ [6]]ον-Πλδη ἢ 14. Απάᾶ 6 

5814, ΒΟ τηδ6 {66 ἃ Βυ ρϑυϊοῦ δῃᾶ πάρα ονοῦ υαϑ [)οϑὲ 
ἴδοι ᾿πἰοπᾶ ἕο Κι]] τὴη6 88 ἔῃοὰ μαϑὺ Κι|16α {ῃ6 Εἰ σγρέϊδῃ ὃ 
Απᾶ Μοβοβ ἴδαγοα δῃὰ βεϊά, δυσὶν {π6 ὑπῖηρ 18 Κπόντῃ. 
15. Νονγ σβθη ῬΒδγδοῦ Ποαγα {818 {πϊηρ, 6 βουρῶῦ ἰο 
Κι] Μοβοβ. Βαευὺ Μοβββ Ηβὰ ἔγοσα (86 ἔδοθ οὗ ΕΒΔγδο, απα 
ἀν] ἴῃ [86 Ἰδπα οὗ ΜΙαΐδη : δῃὰ ἢ6 βαὺ ἄουσῃ ὈΥ {δ6 νγ6]]. 

τς ἀοίαὶ]α οὗἩἉ τὲ ονυθηὶ." (Μοηδο ββοῖη, 
ἯΠῸ ἸΥδηβΙαἴοβ δοοογά νὴ: “ ὕὉπὰ 1100 
ἰπὶ 1δπὰθ Μίιάΐδη. ἘΕὟ 5858 πᾶσ ἰοἢ αὶ 
εἰποῖὰ Βυιηηθη," οἷς. Απᾶ δἰ πα] 

αἰγοδάγ Ἐδπ ΕΖ). Αδδγῦδηθὶ Ἵσρ  δὶπδ 
1628 ΔρΡγορτίδιο Υ: “πὰ νῆθη ἢς μεὰᾶ 
ἀπο οῖς ἰη τ᾽ Ἰδηὰ οἵ Μπ|ΈΣβἀϊδῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΥΟΆΓΑ, 

86 ὨΔρροποᾶ οὔδθ ἴο εἰν ὈΥ 8 νγ0}}. 76λὲ 
ἰαπά 97 Μ|ιδίακ (ἸἼ2),, 80 οαἸ]οα [ΤῸπ ΟὯ6 
οὗ ἴδὸ ϑοῃβ οὗ ΑὈταμβδηι, δῃὰ Ἐοίυγδῃ 

(ϑη. χχυ. 2, 4), ἐχίθηἀοά ἰο ἔθ ϑοπίἢ 
δΔηὰ οδδὶ οὗ Οδπδδη; ἤοϊῃ ἴδπο δαδίογη 

οοδεὶ οἵ ἴπ6 Ε]δηϊὶς συ] οὗἨ τ6 Ηρὰ ὅθδ 
ἴο ἴθ (οΥτ ΠΟΥ οὗ τ86 Μοεδδίϊοβ ἰῃ 186 
ΠΟΙ, δὰ ἰδ τορίοη οὗ Μουης Κ'΄'παὶϊ ἰῃ 
[π6 δοιῖβ (δο0 Πείαπαϊ, Ῥαϊεδί. Ὁ. 98, εἰ 

4ὲᾳ.; ϑοοίζεῃ, χχ. 3800). ΑἜὕἴονῃ, Μαάϊ- 
δΔΏυ, οἵΥὗὁἨ Μοάΐδηβδ, 18 τηοητίοηθα οὐ 106 

οοδαδὲ οὗ ἴ86 ἘΠδηϊὶς σα], ὙΝΟΝ ψν 88 
Αἰτοδὰγ ἀσδιγογοὰ πῃ [86 ἐἴπηθ οὗ Ἐκ γδὶ 
δὰ ΑὈυϊοάδ, πο, πόνου 6 1688, ποίϊοθ 

[6 νεῖν ν6}}] ὙΒοῖο (6 ἀδιρθίος οὗ 
Βοϊιοαὶδ, 88 ἴ6 Μοβίοτη8 ς8}} Φοἴδτο, τος 

ἴο τναῖου ἴ:6 ἤοςκε, δαπὰ βανν, (Ὁ ἴπο ἢτϑὲ 

εἶπηθ, ΠΟΥ ἔαῖῦτο δυδθαπὰ (8066 ΟἶὟγιπέ, 
Ἀονεπιεῖ͵ ΑὈυ] δος ταθίδο Πθϑοσίρί. ".78 ; 
Ἡεγδεῖοί, ΒϊΌ]. Οτίοης, ἰἰϊ, 278, δὲ δεᾳ.). 
Φοδορῆσβ, σγῦο δοηῃείηυοδ πυβίθσηδεῖ δ! 

μἷβ ἴδηο Ἢ} Ὡδιταϊίου, ΠϑῖθοΒ ἃ Οἱ, 

Μαάΐοηο (Μαδιηνή), οα 6 ρα 868, 88 
86 ἸοΟ ΔΙ ΠΥ οἵ [86 [0] οτγίηρ ονθηΐβ. [ν ἰδ, 
Βοτότοσ, αυοδεϊοΔΌΪα, τ ΒοῖδοΣ (86 Μἱὶ- 

ἀἰϊδηΐο8 οὗ οὖν ἴοχὶ ΣΟ ΙῪ ᾿ἰνοὰ ἰῃ [0.680 
Τοχίοηβ; (9 Τοῦ 80, 8ἃ8 ἰδίοσ πὸ δηὰ 

ἹῬΜι|ιάϊδηΐξοθ τωϑηιοηθαὰ Ὀσίνγθοη ἘἙδοιῃ δηὰ 
Ῥαγδὴ (1 Κίηρβ χί. 18). [τ ἰδ, Ῥδσῆδρδβ, 

ΣΠΟΤΘ ῬΓΟΌΘΌΪΟ, 0 ΒΌΡροδο υγῖτ Ἐοδοῦ- 
ΣαὮ]]οΥ (Απεῖᾳ. ἐϊ, 95), Ὀοδίἄθ8 ἴδοϑο Μὶ- 
ἀἰδηΐνοδ το ἰοτταθὰ [86 Ῥγποίραὶ δίοςκ 

Ό 

οὔ ἰδδὶ ἐγίδο, δηὰ τὙᾶῆο ογο δησεροὰ ἱπ 
σΟΙΏ ΤΊ ΟΓΟΙΔΙ Ῥυγδαΐ δ (666 θη. χχχυϊὶ. 
35 --28), ΔΟΙ ΠΟΥ ΤΌΤ ποιηδάϊο δη ἃ μὲ5- 
ἴοτᾺ] ταυτὶ δοδιίοη οὗ [6 δϑῖθ ῬθΟρ]θ ἴῃ 
ἴη6 Αταδὶς ἀοδοσὶ Ὀοϊυγοοῦ τοππὶ ϑ'παὶ, 

Ἑάοτῃ δηὰ Οδηδδῃ. ΕῸΓ ἰΐ ἰβ ποῖ ππυβαδὶ 
ψὑῊ ἢ οΥὐἱ σὶ 8}}γ ποτηδᾶϊο (γἱδεδ, ἰΠ δὲ βοῖῃ δ 
ῬοΓΪΟΏΒ θοραγαῖθ ἱποιηβοῖγοθ ἤτοι. [86 
οἢοΥ εἴοςϊκ οὗ [06 παξίοῃ, δηὰ βοιί(ϊο ἴῃ 

ἀἰδόγοης ἀϊδιγὶοίΒβι. ΤΙΐ8 δυρροΞίοη ἰθ 
ΤΩΟΙῸ ἴῃ ὨΔΙΙΩΟΩΥ͂ ἩΪΕῚ ΒΟνΟΓΒΙ ρϑβθδροδ οὗ 

1ὴ6 Ῥοηίδιίουςἢ (45 Εχοά, ἐἰ. 1, ἷν. 37, 

ΧΥΪΐ, 1; Ναπιθ, χ. 39; 806 Ῥρίπεν, Β0]. 

Ὠίςξ. ἰΐ, 94).---Ἴ70118 ἀτὸ οὗ δυςῖ νἱέἕαὶ 

ἐπρογίδηοο ἔοῦ [80 ποιηδάϊς ἰγίδο8 οὗὨ {86 

Ἑδεὶ, ἰῃ ἴ.6 δειὰ ὑγαοὶβ νι οἢ (ὮΟΥῪ ἸΠΒδΌϊς, 

(δὲ (ΠΟΥ ΔΙῸ ποὲὶ βοϊάοπι [6 οδιϑθ οὗ 
ΒοουΒ οοηίθηοηῃ δηὰ δὐθη ἩΒΣΔΓΟ 

(ἄφδῃ. χχυΐ. 15, 320; Ῥαχίονκ, Ἰ)ϊυδῖγ. ἱ. 

ῬΡ. 41---50); δηᾶ ἱπ ἴΠ0 Β΄10]16 (ΠΟΥ͂ δῖθ 
ἔΘαΌΘΩΠΥ [6 506010 οὗἩ ἴ)6 παττηξίνο. 
ΤῊΘ ἩΔΊΟΥΣ 248 ἰοίομοαὰ ἂδὲ ἢχοα ἐπηθ8 οὗ 
[6 ἀδγ (860 ΟΑΥ̓́ΕΘΟΥ Υἱΐ. 920; Τοδεππιῶϊον, 
Οτίϑῃς, ἱ, Ρ. 102), διὰ Νοῦν Ἰοαπὰ ἱπ 
[Π086 ΤΟρΡΊΟΏΒ 5111} ἐΐ6 δδίηθ οὐ σίηρ Ρο- 
Ἰιθηθδα (ΤΥΔνυο]8, ἰΐ, Ρ. 410). Ὑ7Ρ 18 δηά 

Τουπίδίη ἡγοεὸ ὑἶδοϑδ οὐ διηυδοιηθῃὶ δηὰ 
οὔ δβοοίαϊ τη ϑοῖηρβ, δηὰ ΓΘ] ΌΘΠΠΥ ορσαρο- 
ΤΟ ΓΟΙῸ Ποῖθ οοποϊυδοὰ; ἰδυ8 [ἢ6 
ΤΩ ΔΤ ΟἾΔ 4] ηοο8 οὗὨ [δ8λς,  Δοοῦὺ δηὰ 

Μοθοδ, ᾿γ τ ἰοστηϑθὰ δὲ νγγ0}}5 (6 δη. χχὶν. 

Χχὶχ).--Δκα ἦε ταὶ ἀροισπ ὃν ἰδὸ ιοοῖ 
ΟΠ. Ὑπὸ ἀοβηίΐϊο διοῖο, το ἢ δ ρ- 
ῬΘΑΓΒ ΒΊΓΔΏΡΘ, ἱδ δοοοπηίοὰ ἴον Ὦγ Εὐπνα]ά 
(τγδαι. ἃ 496), “ Ὀοοδῦδα {ΠογῸ ἐδ, ἰπ (86 
πο θουγμοοὰ οὗὁἨ οδοὰβ ἱονγη, οὔθ νγϑὶ] 
ΟἿΪΥ ἴον νδίοσίηρ ἴδ οδε016." “Ῥοσῖδρα 
ἴπδὲ νγ0 }} θογὸ πὸ πδηια οὗ “τῆ πὸοῖϊ οἵ 
Μίιάϊΐδη᾽ " (Οἰαΐγο). 
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Ἰδλη 1Υ 1 ὩΝ μὲς ΤῊ ΘΌΎττΣ ἔπρϑκὴ 
: νΓῸΣ ΓΥΡῚ ΠΣ Θ᾽ ὈΠ5) ἘΘΗΡ Δ), ἘΘΜΟῚ 
δ 3 ΠῚ 

δῷ οἶσε , 

16. οι ἰδὲ ρτίοεῖ (1391) 97 Ἅιάϊαν. 
Ομκοῖοβ: δὲ Ἵ, 116 οἰϊοῦ οἵ τῇῆο Μ:άϊ- 

ΔΠΙΙ68, 80 ΒΑΒΗΪ ; Φοηδίδδη: Νὴ) δὲ, γτϑηῖ. 

Βυδ (16 δοῃδ οἵ Π)λδανϊ ἃ δῖο δἷδο Ἵδ]]Ἱοὰ 

Ὁ2)72 (Ὡ 84πὶι. τἱϊ!. 18), τ Βι δ, 18 15. δδ- 
δβεσίϑα, ὁδῃποῖ τηθϑῃ ᾿γίεέβ, ἃ8 [1680 ὝΘΓΙΕ 
ΟἿΪΥ ἴ6 ἀοεδοοηάδηϊβδ οὗ Αδζοῃ (Νυχῦ. 
11.1.10), Ὀαὶ εἶν} οἴἶοογβ; ἴῃ ψὩΘἢ ορίηΐοπ 

ΠΟΥ δ:ὸ πὸ ΤρογῸ βιγοησίμβοηοα Ὁ (δ6 
ῬΆΓΑΪ16Ὶ] Ῥδδβᾶρο ἴῃ 1 ΟἸγσοη. χυΐὶ!. 17, 
ὙΓὮΟΓῸ (Π6 8018 οὗ Ὀενὶἃ ἀγὸ ο8]1οὰ “1ὴ0 

ἢγεὶ δῦουςλ [56 Ῥόγβοι οὗ ἐπ6 Κη," Βαϊ 
88 Ἀαενία Ὠΐπλ861 σοσ δἰ οἴἶεγοά βδοσὶ- 

ἤσςοδ8, δηὰ ὈΪ]οθθοα [Π6 ΡΘΟρΪΘ (2 δῇ). υἱ. 
17,18; χχὶν. 25), δὶς δρο, ππάουιοάϊγ, 
ΒΒΟΟΣΟΙΔῚ ππούὔοηβ, 86 οουἹὰ 85 ν6]]} 
ςοπΐοσ ΠΡΟΏ ΐ8 ΒΟΏΔ δΟΙη6 οΟὗὨ 8656 τη ΐ9- 
ἐγαϊίΐομβ, Ὑ7ο, ἱδογοίοσο, σϑῖ θοῦ δοοϑθ 

ἴο Εθη Ἐσγδ᾿β ορἰηίοη, ἐπδὲ ΘΥΟΣΥ τη ΐη18- 
ἴ6Γ, Θυθἢ ΟὯΘ οὗ δὴ ἰΔοἰδίζγοιβ γο] σίοπ, 'δ 
ς8116ὁἀ ρμγίεϑέ (172). πη Ἐχοά, χυἱδ!, 12, 
Ῥοῃεῆςεὶ! ἔμπῃοίίοηβ δΐοὸ δδογί θὰ ἰο 

Φοῖδγο. 12 ἰβ βυποηγιῆουβ νὴ ΠἸΖΌ, 
ῬΌΌ]ς δοσυϑὴξ οὐ οβῆοοῦ, δὰ σηϊρῆςξβ εἰρ- 

ΠΥ οἰεμοῦ 8 οἷν] οὐ οἱοσίςαὶ ἀϊη ζΑΥγ, οΥΣ 
Ὀοϊδ δὲ (80 581|6 ἔθ ἔογ ἰὲ 6 ὍὙ}} 

Κπονγῃ ἰμαὶ [δ 0 ἤηῃοιίοῦβ οὗὨ δβουογοίμη 
δηα ῥγίοδὶ γγοσο, ἴῃ δηοίθηϊ ΡΟ 1168, πηἰ δά 

ἦπ 1Π60 δασῃθ Ῥοβοῃ; δὲ606 πε ἔσγα οἱ 

ΘΟ θη. ΧἸὶ, 45; ϑαίοιεοπ, οῃ. ον γεγϑθ, δπὰ 

Οεεεηΐμδ, ἰῃ ἴΠ6 ῥὈγοΐδβοθ ἰο ἴῆ0 σετηδαι 

οἀϊείοι οὗ μἰ6 Ἡρθῦτονν Ὠἰσ ΟΠΑΤΥ, θἅ, 1]. 
Ῥ.87. Τὸ ϑοραιδρίης δὐάδ, δε 
“ϑουϑῇ ἀδυρἢίοτα,᾽ ἐπ0 πογᾶβ, “ ἰοοάϊης 
[86 δοοκ οἵ λὲς ἔβίμοΣ ὅοίδγο," (τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ ᾿Ιοθόρ, 866 ποὶδ ἴο γε. 18). ὨΩΠ 
ιναίεγ πο ἰσοισὴδ, συϊίοσα (Ο8} 4166 ραδιοσίΐ, 

ΟΘοι. χχχ. 38,41); (μαι δίο δ ἽἼ, ἔγοπὶ 

[διὸ τᾶσὸ τοοῦ ὩΣ, αἰκίη πὶ ΥἽ, ἰο ταῃ, 

ἴο ον. ΠΡ ΠῚ, ἄοπι ἐιὸ τοοῖ ΠΟῚ, 

οτἠρίπα!γ, ἐο λαπο ἄσιση (ἴκο 9. Υ͂. ἱπ 

Ατσδῦΐο), (ἤδη ἰγδηδί νου, ἐο ἰδὲ ἀοιῦκ, 
Υἱζ, 8 ῬΔ1] οΥὗὁὨ Ὀποκοῖ ἱπίο 8 ὙὍῸ6]}, ἴο 

ΟΥΔῊ ἩΔΙΟΙ. 
᾿ὠ 

0 ὌΝ ἸΣ79Σ ον τς ΣΙ ΩΡ, 18 

Ἧπ. ὈΛΖΡλ}), ᾿Ἰπδίοδα οὔ 127 ,"), θ6- 
οδῦβο [16 ᾿αΐίοσ τηϊρῃξ 6 οοῃέουπαάσα 

ὙΠ} 10 ΒΤ Ρ]6 δοοοπὰ Ῥούβοη ρΪυτα] δηὰ 

Νυῃ ρμαγαρορίουση; ἱμογοίοσο, [0.6 ἔοσσω 8 

(οττη πδιῖηρ ἴῃ Ἶ δὰ " ἀο ποὶ ἰᾶΚο Ἷ 88 
[π0 δυδὴχ οὗ [86 ἐϊγὰ ῥογβοη Ρ]υγαὶ ἔδῃ., 

Ὀπδ ΦΘΏΘΓΑΙΙΥ Ὦ πἰϊδουῦὶ ἀἰ βόγοποο οὗ [ἢ6 

ζοθᾶοῦ (οοιηραγο ὅοπ, χχυΐϊ. 18; ΦΌΒῃ, 
ἦν. 8; 1 ὅδιὰ. υΥἱ. 10); 6006 Ο΄ἴεδεη. 1 ϑὮγα. 
Ῥ. 310; Ἑιοαίά, ὃ 827,1, ἀπὰ Εὐκ Ἑξτα, 

οὐ 1158 Ὑ0Γ86.--- δ  ν, Ἰηδίοδὰ οὗὨ ᾿ϑὲδν, 
860 ΟἿ ὨοΐΘ ἴο 1. 2].--- ΤΠ τϑϑδβοι οὗ {Π0 

Βα θ 8 (8 ἀοδοῦροὰ ὈΥ Φοθορῃυβ 
(Απιίᾳ. 11. χὶ. 2); “ὙΠ ΟΓο θοίηρ 8 δοδυο Υ 

οὗ τυδῖεσ ἴῃ ἴποδ0 τορίοηδ, [π6 βῃορ ποτὰ 8 
ὀχογίθα ᾿π οι βοῖνοδ ἴο ὈῸ ἴδ γβὶ ἰῃ οοοῦ- 
Ῥγΐης 1[Π6 ν 118, 1οδὲ οἴμοσθ π86 ἘΡ [0 
ἩδίοΥ δηὰ [Ποἱγ οὐπιὶ οΔι|16 δ6 πηρτουϊ θὰ 

ἴον." -- Απκὰ δεϊροά ἰδεα. ὙΤὨΐδ 19. ἐπ 
δοοοῃὰ ἰἴτη6 [δὲ γὙὸὁ 800 ΜΌΒ6Β 4.851530 (Π0 
ἴϑοῦ]6 δὰ ἱπ᾽υτοὰ ((8}6}). 

10. ΤΠ6 οἰϊοῦ αἰ ΠἸ Ό ΠΥ οὗὨἨ {18 Ὑ γ86 
1165 ἰπ [Π6 δὴ Πεμδὶ νυν, ΜὨΐοἢ ἰα 
ΠοσΘ δἰϊγ θαϊθὰ ἴο 186 ἔδιμοῦ- ἢ -ἸΔῸῪ οὗἁ 

Μόοβοβ, ὙὮ118ὲ ἴῃ 11}, 1, 4, 18, Β6 18 οα]]οὰ 

«είλο ΟὝΤΩ δὰ Ἵ,); διὰ ἱπ ΝΌΠΡ. 
χ, 29, Ββοδαὸ ἰδὲ δοκ οΥ Πεμεὶ (22 Π 
ΘΝ; ΥΊΣ), ἩδοΝ [Ιδἱῖος ἀεί χηδίιοι 
δίτοῦβ 10} Φπᾶζο68 ἱν. 11, δὸ πὶ Βοῦοὶ 
ποιὰ Ὀ6 [Π0 σταηα δια δηὰ ποῖ [Π0 
ἔδι μοῦ οὗἨ {6 βούϑῃ ἀδορμίογθ ταϑηθοποὰ 
πῃ οἷἵγ ἴαχὶ, ΑἸυδουρὴ ,κἐδλόν (31) 15 
ΒΟΙΩΘΕΣΠΙ68 πϑοὰ ἴῃ ἃ ΖΘΏΘΓΑΙ δ6Π80 ἴῸΓ 
δηοοδῖοῦ (6 θη, χχχὶϊ. 10; Ὁ δη. γ. 2), δπὰ 
8δοΉ (13), δηὰ ἀαπρλίεν, (3) ἴῃ τμδὲ οὗ 
τη ὁ 11ἃ (κῃ. χχίχ. δ; 3 ὅδ. χὶχ, 
25), γοῖ ἴπ0 ἀϊδεὶποὶ τοροι οι οὗὨ ἐλεὶ» 

,)αἰλεν, λ ἀαιρλίετε, οἷο. (, 152, ἸΠΔὲξ 
ἸΠ2) οχοϊαάοα, ἱπ ΟἿΣ μαβδβᾶρο, ἴδδὲ 
οοποορἕοῃ, πδοΝ ἱ8 δἀοριοὰ ὉΥ Ταγχζῦπι 
Φομδίμαη, Ἐπ Εστα, Ἐδδῆραμι, Μίϑη- 

ἀοίδροδη, διὰ Ἐοδοησῃ Ὁ} ]οσ. Αδυθδποὶ 

Ἰοᾶνοβ (᾽6 αυοδίοι πηδοοϊάθὰ. ΝΟΣ ἰ5 
{8 γίονν δι οἰ ΘΕ οοττουδοτγαίθα ὉΥ 186 
τολατῖς οὐ Μὲίοδδοὶία, ἐμὲ Βοῦσὶ, [86 
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16. Νον {μ6 ῥγὶοϑδί οὗ Μιαΐδῃ ᾿ιδα βουθὴ ἀδυρίογβ: δπά 
ΤΠ6Υ σδιὴ6 δῃὰ ἀγὸν ισαΐθν», δῃα ἢ]16α ὑπ6 συζίογβ ἴο νγαῦδθν 
{Ποῖὶν δι μου ΠοοΚκ. 17. Απᾶ {86 ββορῇογαβϑ δὴ δῃὰ 
ἄγονϑ ὑμθηλ ἀσαῦ : θα Μοβα8 δ’οβα δηα Πο]ρρα ὑβοτη, δπὰ 
σναϊογοά {μον ἤοοκ. 18. πᾶ σψβθη {Π6Υ οδῖηο ἰο Εδαεϊ, 
ὑμοὶν ἔμ ον, μ6 βαϊά, Ηονν 8 ἐξ ἐλαΐ γοὰ 8.6 οοὴθ 80 8008 

στδηά (αι μοτ, ττᾶϑ 8ι1}}} δἱΐνο, διὰ νγδδ, 
᾿δοτοίοτο, ἴδ6 ποδὰ οὗὨ (πὸ ἴδε, πβθῃ 
Μοβθοβ τγβὲ αττίνοαὰ ἰῃ ΜΜ|ιάΐδη, αὶ ἐπδῖ, 

αἴνον εἷς ἀοδίι, τἴπαὴ αἰ χη ΕΥ̓͂ Ῥαδϑοϑᾶ ΟΥΟΥ 
ἰο «ΖοἰἶὮτο, εἷ5 δοῃ, Ὑ10 ἱβ, ἐποζοίοσα, ἔγοτι 

[06 ποχὺ ομδρίοσ, ὀχ οὶ υδίυ οὶ τηϑηοηοὰ 
(ον βοίπθοῃ οὖσ γεγδα, δῃὰ {π6 θοσί πίη 

οὗ τμ6 τἰγὰ οδαρίοτ, 1168 ἃ Ἰοπρ ἰπίεγυαὶ 

οἵ εἶπιθ, γοσ 33) Βαὲὶ δοίδτο πουἹὰ ἐπ θη, 

δοοογάϊπρ ἴο [16 σοπίοχὶ (γογ. 21), θ6 [}6 

Ὀγοίδοσ, δὰ ποῖ ἴμ6 ἔδίμον οὗ Ζίρρογδαβ. 

Τὸ οχρίδίη [18 αἰ δ᾽ οΌ]Υ, δοτῃ 9 ΟΥ108 ΒΑΘ 

δὐναηοοῦ, ἴθᾶὶ ΠῚ (ἰκὸ (6 Ατγϑῦϊς 

ωλθ) [88 ἃ τψίάοῦ δἰχηϊβοδίίου [8 8η 

δι ον πον, ἱποϊααϊηρ 411 [Π6 το] δεῖνοϑ 
οἱ ἴδο 5ἰάο οἵ 860 τῖΐδ. Βαϊ 1815 τηϑδηϊηρσ 
οὗ ἸΠΠῚ ἰδ, τὶ οογαϊηγ, ποῖ ἑοαπᾶὰ ἱπ 

ΔΏΥ Ῥδδδδρο οὗ ἴΠ0 ΒΙΌΪ]6. Ὑαῖος δυρροδίβ, 

τὲ δυσὶ ἰ8 ἃ τοῖο δρρα]διΐοη, “ ἤϑηὰ 
οἵ Θοὰ" (διὸ Ἰ»), οὐ δὰ οοίαὶ εἶ]ε; 
διὰ ΟἸογίουβ δϑβοῦὶβ 1:6 βᾶπιθ οὗ Φοίδσο 
(ἔἴγοπι Ἵν, αἰγπίνγ, βὲ0ὺ θη. χἰϊχ. 8; 

Ἐπυαϊά, Ἠϊδὶ. οὗ 18γδ6] ἰϊ. Ρ. 14Ξ-} 3, τῆο 

σοπ͵θοΐαζοδ 8150, ἐμὲ “ ὉΥ 8 ΥΟΙῪ δηποϊθηϊ 
ταϊδίδκο 12 ὉΠ μδ8 Ῥϑϑῆ οτὔϊιοαὰ Ὀοίοτο 
δ}.ἢ): πὲ 1080 δ΄ῖὸ ποιδίηρ σροτθ 

[δὴ οοηγοπίοης βυρροκί ἤοῃδβ, δ πουσἢ 
ἴδ οθ0 οὗ ΟἸοτίουδβ δῃὰ Ὑ δῖ δσὸ βίσοηρσιἢ- 
θηθὰ ὈΥ Φοδοριυβ (Απᾶᾳ. 11. χὶΐ, 1: τοῦ- 
το γὰρ---Ἰεθεγλαῖος, ὙϊοὮ 18, πὸ ἀουδί, 
ἰάϑηξὶςδὶ στ ἢ ᾿Ιεθραῖος---ἦν ἐπίκλημα τῷ 
Ραγουήλῳ. ἘΠ οΒΒοτη χϑῆονοδ [86 
αἰ που ὙΟΙῪ πποθσοιηοπίουδγ, ὈΥ ἰδ 
ἀἰοδοοϊίπρ δηὰ δηδίιοσηϊδίηρ ἰβροοσυ, δ8- 
βουίίπρ, ἰμδὲ ἴῃ Ηγδὶ ἔπτὸῊ οἰδρίοσθ οὗἁ 

Ἐχοάυβ ὃδγο ἃ ἀἰδεγοηὶ δυίδον ἀΌσμ (πο 
Το]]ονίπς ρᾶτὶ οἵ ἴδο Ὀοοΐκ, δηὰ (δὲ 186 

016 (618 Μοθοδβ' ἔδί μον." -ἰδΔῪ Ἐθποὶ, (ἢ6 

οἴμος Φοῖθτο; ΌὈΥ ὙΒΙΟΝ ἐχρδπαδίϊοη, 
ΒΟΘΥΟΙ, ποσαζάθα ἴῃ βοΐ, (Π6 τηϊγὰ 
Ὡδῖη6 22Π|,18 ποὺ δοοοπηϊδα ἴον, πη]1688, 

ἰπάοοά, ἢ Βαρροδθ ἃ {πἱγὰ δυΐδοσ, δὰ 8 

ἐὐνὰ ἐγαρστηοηῖ, ἩὙΒΙΟΣ ἰδ δοίθ δῖ ἀοῦθ 
ἰῃ [6 ἘΏΡΠΒ᾽ ΘΟΙΩΠΙΘΏΪΑΣΥ οὗ Ῥ ]θοι 
(1853), πίε [6 ΤΟ] ονίπρ, ττογ8: “ ΤΉγοο 
αἰ ογοης τεογα χανθ νδυγίηρ δοοούπῃῖδ, 
δηὰ [Π6 ΘΟΙΏΡΙΪοΓ οὗὨἨ το Ῥοπιδίδαςῖ [δο- 
οογάϊηρ ἴο πὲ δυίδποσ, Εστγα, Β. ασ. 500) 
ἐπ] ἸΟὙ (Ο]ονοὰ 186 οσίηδὶ ἄοου- 
ταθηΐ8,,"" Ὀοοδῦδο “οὶ ΔΩΥ͂ δἰηρίο τσῖθοσ 
που]ὰ [ὈΤΟῊΡ βςοδ πποοσίδ! ΠΙῊῪ δθοιιξ ἢ18 

δι ῦ͵οοῖ," ΝΟΥ που]ὰ οὐϑῃ ἐδ τηοκὶ οοᾶ- 
1988 ΘΟΙΏΡΊ]ΟΥ, τσοὶ 1658 1[Π6 τὶῖϑο Εἰγα, 

δγο χίγθῃ διιο ἢ οσοηξυδοὰ δίδίομ η; ἔος 

8 ἃ οομαρέΐεν 1θδ8 Ὀουπὰ ἰο τεβμαγὰ διὸ 
ὍΠΙΥ δηὰ ὈΔΙΙΏΟΏΥ οὗ ᾿ἷ8 τοῦκ [8Δὴ 

16 διῖῃοτ οὗ οτἰ χζίπαὶ ἀοουσηοηϊ8ῦῷ ὅϑαςὰ 
ἐδοοσῖοθ δῖ οοῃηυοηΐθηΐ, Ὀαὶ ποῖ δοϊομεἰῆς. 

Οδθθη ΤΠΤΟΥΒ οὐδ [Π6 τουλδσίς : “ Μοϑδδ 
δᾶ, ῬοΣθαΡρα, βουσὶ ἔδίδοσβ.ϊη -ἰδνν, "ἢ 

ὙΠΠοῦΣ ἰῃ ΘΗ ὙΔΥ δβυρδιδηΞδρ ἐδῖ5 

ορίῃΐοῃ. Βαΐ τὸ οϑᾶ ΟἿΪΥ σοσὰγ ἴο ἴδ 
οὐδοσυδέΐοη οὗ 86 Τα, [μ8ὲ Μοϑοβ᾽ 

δι Ββον- ἰἢ-ἰδν μδὰ βουθὴ ἀϊβδογοης πδῖῶος, 

ΔΙΏΟΩΩ ΒΟ 8. σηθηϊϊοποα Ἐσαεὶϊ, 

Ηοῦδὺ απὰ Φείδτο. (ΤΏ 686 ἰσθα πογὰδ 

ΠΒατΘ 8. δίπιῖασ εἰρη βοκείοι,--δο Ὁ6- 
Ἰονεὰ οἵ αοἂ; 800 ζενρεγλε, ζοπαδῃ, 

ὶ, 898; Βεγίλεαι, Ηἱϊεδὶ. οὗὁἨἁ 15γ. Ὁ. 343λ. 
ΝΟΥ 8 ἰδ ππυβυδὶ ἴπ ἴδ Ἐδδὶ ἴοσ [Π6 βασῃϑ 

ῬΟΙΒΟΙ ἴο ΒΑΥθ τογὸ ἴΠ8ῃ ΟΠ6 ὨΔΙΏΘ; 80, 

ἴος ἰμβίδποο, 18 Φδοοῦ ἰάοηῖςθὶ ὑπ 

16γ86], δηὰ [Ι͂δγϑϑὶ στ Φοδθπγαπ: Ἐδδα 

θοῖο δἷδο 1π6 πᾶσ οὗ Ἑάοῃι ; Ὠενὶὰ 

Δ] ]οὰ (6 δοὴ οὗ Βδιπδιοῦα ϑοϊοσῃ οι 

(ΠΡ), πὰλδὲ (δ6 ὑτορμοὶ Ναδιβδη 
οΔ]]οα πἷπὶ «οὐϊάϊδι (ΠῚ, 3. ὅδπι. χὶϊ. 

24, 35. ΟὈΙΏΡΑΙΟ αἷδο 1 δι. χὶν. 49, 

διὰ χχχὶ. 2; 2 ὅδε. 11]. 3, πὰ 1 Οἤτου. 

111,1). ἘοΥ 0 παῖηθ8 66 ποῖ Ὁπίτο- 
ΟΘΏΙΥ, δὲ ουθηιέυϊ οἰγουτηδίδῃοοθ ἰπ 186 
1ἷνοϑ οἵ ἱπάϊν πα}, δἰλοσοά ἱη δοοογάδιοθ 

ὙΠῸ (6 οπδσγδοῖοσ οὗ ἴποϑοὸ ἴδοι (2 

ὉΦΨΠ). βδο πόσο [6 πδροβ οὕ Αὔγδι, 

διὰ ϑιαγαὶ ομβδηρϑοὰ ἰπῖο Αὔγωδδαπι δηὰ 



2 ΠῚ 

᾿ς ΤΌΝ ὈΥΡῚ ὙΡ ΡῊΠ ΓΝὉ Θὴκ ΤΙΝΡῚ 19 
86 

: ΡΠ 

πϑ ῬΝ ὙΓΟΣ ΝΣ ΝΗ 20. ε ἸΑΤΡῸΣ ἦρῚ 
τήν 91 ὁ ΘΗ Νὴ Ὧν ΒΕ ἐΡεαγαςΣ Μ53}ν. ἐπ 
Ὑ 284. 1 Πρ ἸῈ2 ΠΛΡΥ ΤΩΣ ΣΝ ΘΈΘΥΤας ΠΡ ΠΡΟ 
ΓᾺΞ τ Ἢ Ἣν Ὁ. Ἐ Ὀγς ΔΦΡῚ 18 

Β 

ὅϑδσαὴ ἤθη 8 ΠΟῪ ΘΡΟΟΒ ἴῃ παῖς οχἰβὶ- 
Θῆς9 Μγ»ἃὰ8 δῃηποπησθοά ἴο ἴπθη ὈΥ 1[Π6 ἀσΙ ΕΥ̓; 

ἨοβὮθδ νγαδ οδ ]οὰ ΨΦοβοβῆυδ (Νατση. χϑὶὶ, 
16) νβϑῃ Βα νγαθ δϑῆϊ (0 ὀχσρίοσο ἴδ ἰδαπὰ 
οἵ Οδῆδδη; Οἰάθοῃ νγγὰδ οδ᾽]οὰ Φοσγυῦθδαὶ 

Αἴοσ δ6 διδᾷ, ὈΥ (Π6 ἀεδιστιοϊΐοη οὗὨ [{6 

ΔΙΙΔΥ οὗ Βδα], ἀθοϊαγοὰ ὀρθὴ ὙΔΣ ἴο ἰάο- 

ἸΔΙΤΎ δηὰ ἰἀοϊδίοτα (δ υᾶροδ νἱ. 82, τῇ. 1; 

8060 2 Κίηρβ ΧΧΙΪ. 84, χχίν. 17; ὕζδη. ἱ. 6; 

Βοδίεη, ἀθῃ. ΡΡ. 196. 818; σΟΙΡΑΙΟ 8190 
Ῥ. 392; 860 ΘδροΟΐ γ οδεπηνίϊίον, 

Οὐἴΐοηϊ. 1, ΡΡ. 685--65; Ῥατίον, Π]αΒίγαϊ. 

ἧ, ν. 470). ϑοιιδπηοδ ἴπ6 δοὴ σϑοἊοοϊυϑθαᾶ 
αἶθο ἴ0 πδὴθὸ οὗ ἴδιο ἔβέμου, 85 ΤΟῦΐ8 5 

ἷ.9.-οιο ἰδ ἐξ ἰλαὲ ψοι αγὰ σοημῈ 80 ϑοον ἢ 

δὲ ἸΠΠΠῸ ΝΥ, ᾿ἰλογα γ, μον ἀϊὰ γοῦ 

δαβίθῃ ἴο οοιῃοῦ ἽΠ ὈΕΪοΏρΒ ἴο ἴΠ060 

γοτῦβ, ψμίοι, (ἰκὸ ὉΠΠ δπὰ ὈΝῚΠ τὸ 
Ῥερίη; ΒΓ ΟΠ, ἴὸ οοπησο; 2ἽΠ, διὰ 

22, ἴο ο6886, 615.) δ΄ ζ]ονοὰ οἰ ΠΟΥ 

ὈΥ ἴδο δβ'πιρ]6 ἱπῆπίενο ---- ΔΌΒοαξ8. ΟΥ 
σοπϑβίγυοίυϑ---(Πουῖογ. ἴΐ, 2δ, 81; ἀδοη, 

ΧΧΧΥΪ, δ; Εχοάᾶ, χΧΥἹ. 28), ΟΥ̓ΌΥ [86 

1πδηϊνο νῖτι Ὁ (6 δα, χί, 8; χχν, 30; 
Ὠουῖον. 111, 94), δηὰ τ ἢο ἢ ἢδνθ, ἰῇ βιο ἢ 
οοπηροϊίΐοηβ, ἴΠ6 ἴοτεοθ οὗ δὴ δάγοτὺ 

(8600 Οεεβ. Οὕϑσῃ, κὶ 139,1; Ἐιοαϊά, Οτ. 
ὃ 589). 

19. Απ Ἐσυρίϊαν. Μοδεβ Ὑδ8 60ῃ- 
δἰΔογοὰ 88 δὴ ΕἸυρεδη οἰ Υ οἱ δοοοῦπὶ 

οὗ δ᾽5 ἰἸδησύυᾶρο (ΑΑΥΌΔΏ6]), ΟΥ ἢ18 ἀγϑβϑϑ, 
οΥ θοΙ᾿; Ὀπὶ σΟΥΘΙΏΪΥ ποῦ ο δοοουηῖ οὗ 

.ἷ8 ῬΒΥΒΙΟΩΠΟΙΩΥ (848 ΟἿ θ ἢ ΟὈΒΟΙΥΘ8), 
ἩΔΙΟἢ, Ὀοΐηρς Αδίαιῖς, ἀϊδογοὰ τηδίοσίδ!]γ 

ἔγοταυ πδὲ οἵὗὁἨ [860 Ὠδῖῖνγο δηὰ οτἰχίπαδὶ 
Ἐσγρίίδη. (Αδουϊ ἴδ6 ἀοδορηϊ, ἢ6 ΡῈ1- 
8008] ομασγδοίοσ, δῃηὰ ἴδὸ τς ἴὸ πδιοΝ 

6 Ἐσγρείδηβ Ὀοϊοηροά, β0ὸ06 Πδεγεη, 
ἸάθΑ8, ἰὲ, Ῥ. 544---553).--Απὰ αἷοο ἀγεῶ 

Ἐ ΠΡῚῸΣ 
Ἰοαίεν 70. '᾿6. Ἰηὸ ἀδυρσπίοτς οἵ Ἐδαοὶ 
δὰ ἄγδῃ δία δηὰ ἢ) ]οὰ (86 συξίοτβ 

ἴῃ ΟΥΔΟΣ [0 νὙγδίοσ 1Ποῖγ ϑῆθορ (γυοσ. 16). 

ΤῸ βΒῃορδογὰβ οδπθ δηὰ ἄγονθ ἐδοῖὴ 

ΔΥΔΥ; ὃὑυ Μοβεοβ δ]]ϊοὰ [6 κυϊοῖθ 
ΔΙΘΥ, 80 28 ἴο ὕ6 δΒυξοϊοης ΤῸΣ 116 ὙΟΪΘ 
Βοοῖς (νος. 17, 19; Αθαγθδποὶ, Μοηάο]5- 

808η). “ΕἸΠΟΣ ΒΟΥ τηδριϊῆοὰ [6 

ΒΟΥΥΪΟΟ8 οὗ Μόοϑοβ, ΟΥ̓ ἴΠ6 ᾿τδίοσ ἩΔΙΟΣ 
ΠΕΥ δὲ ἀγάπῃ ἀϊὰ ποῖ βυδῖςοο (Εδῃ 
ἘΖτΑ). πο πη, [80 ᾿πδηϊεῆνο δοϑοίαϊο, 

Ῥγεοθάϊηρ [Π60 Ῥχίποὶραὶ υοῦρ, δὰ δ ϑιυ- 
ῬΒδδὶβ ἰο [6 ἰδίζοσ: ἢ6 ΟΥΘῪ ὙΆΙΟΣ 
ΔΟΘΠἀΔΗΠΪΥ, δυο θηγ. ὥθθ Οἴεβεη. 
Οτβα. ὃ 128, 8. α. 

40. ,"5 “ὙΏοΙΟ ἐδλὲπ ἰδ μοῦ" ἢ 
βίδα ὰβ {Π8 ΓΓΘΟΌΘΏΓΠΥ Ὀαίογο οοποϊυδῖνο 
ΟΥ ᾿πίογθηι δὶ δοηΐθηοθδ, Οὐθ δὲ ἰδ 

Ὀαρπηῖηρ, ἰἔ [86 τοδδοὴ οὗ (πΠ06 ἰάθδ 

ἰεϊτοάποοά τ 1 ἷ8 οοῃίαἰηοὰ ἰἱπ [ῃ0 
Ῥγοοοάϊης βϑηΐθῃοθ. ὅθθ Οὐεδεπ. Ὁ ϊοῖ, 
 Νο. 5. ἰςδ, ἔδπι, Ρἷυγαὶ οἵ {δ 
Ιταρεγδεῖνο Καὶ, ἱπβιοδὰ οὗ Π)δΣ Ἢ (Βύιὰ 
ἱ, 20, ἸΒΡ, νοῦ. 19), δὰ δϑδγουϊδιθὰ 
ἔοττα, τ ἢ 8 δμοτί δυχὶασυ υόνοὶ ἰπ [16 

βγδὶ 8.114 016, 1κὸ 186 Ζηρεγαίίσμς ἐπετ- 
φείσωμα ἰῃ Ατδθῖς. πα αυγ ἸΠῸΦ ἰη- 
διοδὰ οὗὐ ΠΟΡΌΦ, αοη. ἵν. 28.Ὑ1. 8.68 
Οεϑεπῖμε, ἃ 46. 2, ποῖο 8; Ζ οαϊά, ὃὶ 241. 
1. ΔΕ, οοπδίιτηοά τ} 2, 85. αοηῃ. ΧΧ-. 

9; Ιουἱῖ, Ἰχ, 1; Ηοϑοϑᾶ χί. 1, οἷος. 

81. Απκά ίονεε οοπρεπίεάἅ. "Ν4)}) 
(ΕἸΡΔΙ οἵ 5349), Βατθ, τὸ ψίεϊά ἴο ἴδ 
Θῃ γοδίῖοθ οὗ δποίδποσ, ἰοὸ θῸ σοπίθηϊοα, ΟΥ 

ἴο σοηδοηϊ ἴο ἀο Βοτηοιπίηρ, κοΐ Φπάχοδ 
ΧΥΪ. 11; 3 βδῃι. Υἱΐ, 29, οἷς. Τὸ 86ρ- 
ταδρίης ἀοο8 Ὡοῦ ΟΧΡΓΘ88 ἴΠ6 γογὺ ΩΡ 
Ῥυΐσ.: “Μοδοβ βυοσο (δὶ ἢ6 που]ὰ 

ἅν 6}1} τθἢ πΐπλ;" δοοογάϊηρ [0 ἃ τα Ὀἐηΐ- 



87 ΕΧΟΘΌΞΚ 1]. 

ἰο-ἀαγῦ 19. Απᾶ {πθὺ βαϊά, Απ' Ερυρίϊαῃ ἀοἰψοτθὰ 8 
ουῦ οὗ ἰμ6 μαπᾶ οὗ {π6 βῃαρβογάβ, δηα 8180 γον ἐσαίοτ 

ΘΩΟΙΡἾ [ῸΓ 8, δῃᾶ παίοτοά ὑπ6 ἤοοκ. 20. Απα Με βαιά 

αηΐο Ηἷ8 ἀαυρη ον, ματα (μθὴ 15 μ᾽ ΜῈΥ ἐβ 1 ἐλαΐ γοῦ 

αν ον {86 τρδηῦ 41} εἰτὰ ἐμαὶ μ6 τλδὺ οαὺ Ὀγεδά. 

21. Απᾶ Μοβοβ οοπβοηὐθᾷ ἰο ἀν78}} Ὑἱ (886 τῆϑη: δηά 
Β6 ρᾷγ Μοβθβ Ζίρρογαϊ, ᾿ἷ8 ἀδυρίογ. οὉ9, Απὰ 586 

Ῥάγα ἀΐπι ἃ Βοῃ, δῃη4 [6 8116 [8 πδίμθ ἀθύββοιῃ: ῸΓ ἢ8 
Βεϊα, 31 δπὶ ἃ ΒίΓΔΏΡῸΓΡ ἴῃ ἃ βίγδηρο ἰαπά. 

. Ἐποὶ. γέετε.--- ΑἸὰ ἩΠ6ΓΙΘ. 

“Αἱ ἰγβαϊ οι, ὑμδαὲὶ Μοβοδ Ῥγομδοὰ Ὑ ἢ 
8 οδέἢ, [δὲ ἢ6 τουϊὰ ποὶ ἰεανο Μίάϊΐϊδη 

σἰϊδουῖ τΓΠ6 οοπβοηὶ οὗ Φεῖσο. ΑὈΔΓ- 
ὍΔΏΟΙΪ ἰπίογϑ ἤγοτῃ 18 νοσζὺ, ἰδὲ Μοθο8 

Ἧ 88, ΟἿΪΥ ΔΙΟΥ τορεδιθα δηὰἃ ργεββίῃρ' 80]}- 

οἰϊατοηβ οὗ θιοὶ, ἀπὰ δἦον δανίπρ' ὁ0η- 
σἰησοὰ Ἀἰπιβοὶ οὐὗὨἨ δὶ8 ΒΌΡΟΥΪΟΥ τὶ ϑάοπΠι, 
ἱπάυςοὰ ἴο βῖαγ ἱπ {86 Βουδθ οὗ δῃὴ ἰάο- 
Ἰδίτουϑ Ῥγίοϑε, δῃὰ ἴο θοῦ ὙΠῚ Ηἷπλ ἰηἴο 
βοπὰβ οὐ τχϑδ! οηβΐρΡ.Ό. (Ἰαῖσο ἰδῖκοθ 

ΟΝ.) Βατο ἴῃ 186 δἰ ρτιβοδίίοη οἵ λαξαγά- 
ἑπσ, υεπέμγίπσ, Δ ἃ οΧρ δἱπβ, δὶ Μοθεβ, 

ὈΥ͂ τηλστγίπηρ ἴΠ6 ἀρ οΥ οὗὁἨ ΒΘ), ὁΧ- 

Ῥοβοὰ ἢἰπιϑοὶῦ ἴο [86 νυϑῆρβδαποθ οἵ [80 
ΒΏΟΡΒοΤάβ, δηὰ σίβκοῦ, [ὉΓ ουὐδϑσ [ὁ ὃθ 
Τοϊδιηθἃ ΔΙΊΟΩΣ 8. ἴογοῖρῃη ῬθΟρΙο, δηὰ 
ὭΟΘΥΟΙ ἴ0 860 δραὶῃ ΐ8 ἀραῦ γ- ον 
ἴλταῖγ. Βαϊ, ππᾶοῦ [Π0 Οἰγου πέδη 68, 

ὯΟῸ δἰτογηδῖίῖνο 88 ἰοῖ ἴῸ δἴπι, ποὺ ἀϊὰ 

ἨΪ8 ΣΩΑΣΤΙΔΡΘ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΜΑΥ͂ ΟΠΘΟΚ ἷ8 Γο8ο- 
Ἰαῖθ ῥΪδὴβ 90. ἷ8 σοίυσῃη ἰὸ Ἐφγρῖ, 
διὰ (δο ἀρ νόγαηοθ οὗ δ πδέϊοη.--- ΚΠ 
{λ6 πιαπ, ἰα οὐἹάθηγ Ἐδαοῖ, ΤῸΓ ΠΟΘΟΑΥ͂ 
αἶθ6 48 ὈοΘῃ τηθπῆοηοα ἰη ἴΠ0 ργροράϊηρ 
γοῖβο; δηᾷ {18 8. ἃ ΓΓ ΠΟΥ ΘΟΙτοδοχδίίοη 

οὗ 186 ορίπίοη, δαὶ Φοίδσο δηὰ Βδυοὶ 
ΔΙῸ ἰάθη Πσ 81; ἴογ ΦοΙὮΣΟ ἰβ ἱποοῃ ΘΒ ΔΌΪῪ 
106 ἔδίθοῦ οὗ Ζιρροσβῆ, γῆο δἷομθ Ἵου]Ἱὰ 
αῖνο λὶ ἀαιυσλίεν ἴο Μόοϑεβ (806. οὔ 
γοῦ. 18. ὔ[ᾶ)σο πορὰ ποῖ, τηογοίοσο, δῖ- 

τοηὰ ἴἤο [Π6 ὙΟΥῪ ἰογοοᾶ βυρροδίζίου οὗἁ 

Ἐδη Ἐζτα, (δαὶ Φοῖδσο, [ῃ6 {ΠΟ Σ, 18 ΠΟΓΘ 

ποῖ τηθηϊοηθᾷ, ὈοοδΔΌ86 Β6 Πμαρροηθα ἴο 
6 δβοηῖ, οηραροὰ τὴ [.6 Ρογίοστηδῃςοθ 
οὗὨ Ηἷ8 οἱογί σαὶ ΤΠΟΌΟΙΒ; ΠΟΥ 8 ὙὧΟΘ 800 
δηγτβίηρ οὗ 1Π6 ἀἰΠσ Ὑ σ πο Ἐοβοη- 
τοῦ ον πὰβ ἱπ 118 Ῥδδδαρο.---Ζίρρογαλ 
(ΒΥ), 6α ϑοιηΐες ποτγὰ, εἰχηϊγίης 
διγά; δηὰ δ0 ἰῃ Ατδρὶς, τὶ ἢ τγὰ 8 βροΐζκοῃ 

8 7 αγο Ὀδ6Π, 

ἴῃ ΜίΙάΐαπ (808 τότ. 16; μὅκας, νῖδ 

α »γοείλείίομηι).---Ἴὸῷ ΔΡΡΟδΙΒ ἴδωξ τὴὸ 

ΤΩ ΙΓ ΟΉ14] Δ] ἰδποο Ὀοΐγοοη Ἀοδοβ δηὰ 

Ζὶρροσδι τὧὴ2᾽ὸὺ΄7΄ οοποϊυάοά ΟἾΪΥ 8 τεῦ 
οοηδίογαῦϊο εἰπηθ αἴθοσ [Π6 διτῖνδὶ οὗ 16 
ἴοσυτηοσ ἰῇ Μ|ιάϊδη, 88, δὲ εἷβ τοῖαστι ἰῸ 

Εργρὶ (δῦους ογγ γοδῖθ ἰδίθτλ, ἢ 
οἰ] θα Το Γο δ0}}} οὗ ὙΘΣῪ ἰοπάοτ αρὸ. 

48. Οενγεΐοπι (Ὀ ). ὙΤΠα δἰγτοο- 
ἸΟΩΥ οὗἁ τϊ6 Ὡδτηο 8 ΠΟΙῸ δἰδίθα, δδ ἱξ 'ς 
ὍΟΓῸ οομμρουμάοά οὗ Σ (8 δίτζβῃρου),, 

δηὰ ὮΨΦ᾽ (ἔἸογο), ὙδΒογοίοσο ἴδ ϑορίτιασίπι 
τὶϊοβ Γερσάμ, Ὑ1δὲ οἴἤ ΟΣ Ὀεϊίογς ἰδ τὸ 
δ ἰδοηιοα] πίε 7.2 (65 ὨΡΒ 18 τῖὰὶ 
18) δηὰ ἀεγίνο ἱξ ἔγοιῃ 77,2, ἢ εχρεὶ, 
ψίτἢ τ[Π6 ἑοστοδεένο Ὁ (ἸΚκο ὨΥΘ, ὈΣΡΌ, 
διὰ νὴ -Ξῷ ΒΛ) ΎΤΦΤ[ὸ ἀεσγίναδιίοι 

αἴνο ἱπ ἴπο ἰαχὶ ΒΗΟΒ, τιητα δι Κδν, 
[δαὶ διυβουσ Μοβοδ ναβ, ἴῃ Μ|άϊδη, καῖ 
δρδίπδὶ ἰΠ6 Υἱηά!οςγθῦ0 85 δὰ Ῥοσϑο- 

συξίου οὗ Ῥμαδσγδαοῖ, δηὰ ἷβ οἵμοσς δάγνει- 

ΒΑΙΪοΒ, δηὰ δι δουσ [6 ᾿ἰνγοὰ δυποῦς ἃ 
Κιπάἀτοαὰ πδίϊου, ἀοϑοομάοα ἤγροθΒ ΑὈτα- 

ἴδ, ἢ6 οηϊοχίδἰηοὰ 85.}}} ἃ Ἰοησίην ἀδαῖτο 

ἴοΥ ἴδὶ ΘΟΙΥΠΙΣΥ ἩΏΟΤΟ δὶβ ὈτοίΏΥΘΩ 

δυβογοά, ἀμ ἔπὰξ ἢ6 [6] ἀΘΟΡΙΥ 411 ἐπ 
Ὀἱτος ὑΡδηρδ οὗ δὴ οχίϊθ, δδουση Ερσγρι 

Ἧ88 Ὡοὶ ἴδπο ἰδηὰ οὗ Ῥ͵γοπιῖίδο, δῃἃ ἴδὸ 

Ἰατϑ 1108 ΤΟΥ͂Θ 1806 πο ἔτοο πδίίΐοῃ. Τδο 
Βοοοῃὰ δοη οὗ Μοβοβ, ΕἸΐοσοσ, ττῶϑ 8190 

ὈΒοτῃ ἴο δίχα ἀυγίηρ ἢ΄8 βοϊουσῃ ἴῃ Μιάϊαπ, 
ὙΔΙΟΣ 6 ἸοῖΣ δοσοιηρδηϊοά ὈΥ̓ 18 νυ τίς 

δηὰ ολίϊάγεπ (ἰν. 30). [1 χυϊδϊ. 8, 4, 
ὈοΐΪδ τὸ τηθηϊϊοηθά, δηἃ δβοῖὴθ τωδῃῦ- 

δορί οὗ ἴ86 Βεορίυδρσίπι, τ[6 Ὑυ ρ δια, 
[80 Αγαδῦίὶς, ϑγγίδο δὰ Οοριεὶς Ὑϑυδέοῃδ, 

Ἰῃἰγοάσοθ ὮΘΓΘ δ᾽8δὸ [πὶ γοΟ ΘῈΣ ΒΟΠ, 
88. Ακά ἱξ ϑαπιε ἰο ράδ ἐπ ἐλαὶ ἴσας 



2. δ 88 

ὈῚΡΣ ὙΠΆΘῚ Ὀδν 9 ἐιδὸλ ότι Οὐδ ξι ὉΝ8.5. Ὑπ) 99 
"24. : ΠΡ ΒΡ ΟΝ αἰ δἰνε τὰ ὈΜΡᾺ ῬΧΤΝ ΤΌΣ 

Τὰς ἘΠ Τὰς ἸλΡΊΣ Τὰς ἔοι ἼΘΡῚ ἘΠῚ γτὰς τα 
ΡΣ Ὡπττ: ἘΤΡΝΣ ΜΕῊῚ 85..01 ΞΡ ΓΏ ῥῃν! 

ΜὩ Ἢ 

ἐΐπιε, ἸΔΙΔΘΙΪΥ, ἴῃ ἔπδὶ οχίοπάοὰ ρμογίοά 

θοίνγοθῃ (Π6 βίρῃι οὔ Μοβοβ, δῃὰ ἢἰθ 
Το ἴο Ἐργρῖ, ἩΔΙΟὮ ΘΙΑΌΓΔΟΘΒ ἃ Βρ80θ 
οἵ εἶπιο οὗ δϑουϊ ΤΟΣΟΥ͂ γοδῖβ (866 οἡ. ὙῸΓ- 
11, δοοοσάϊηρ ἴο Βαιῦδη δηὰ Αδδτγ- 
Ὀ5Π6Ι, δἰ ΧΟΥ͂ γ688).--- ΤὴεῪ ἀΐπο Ὁ.Χ, Ἐσυρὲ 
ἀϊεά, απά ἰδὲ ολίἰάγεπ 9. 7ογαεὶ εἰσλεα 
δεοαιδε οΥΓ ἐδ6 δοκάασε. Το Ἡρῦτονβ 
Πδὰ, τὴ ἢ δηχίουβ ὀχροοίδιοη, Ὠορϑα [ῸΣ 

[Π6 ἀσϑῖ οὗὁἨ [6 ἰγγδηῦ 68 ἴ86 ουθηΐ 

σγῃϊο ἢ ποῦ]ὰ τοΐαχ {ποῦ (οι, δηὰ 
Αἰ]ονίδίο ἐμοὶν τη ΐβοσίοδ; Ὀπὶ δἷ8 δ ΟΟΒΒΟΥ 

ομδοῖθὰ ΠΟῪ δηὰ 51} ΠΟΘ ΤΊρΌΓΟΙΒ 

ΤΩΘΑΒΌΓΟΒ ΟὗἁὨ ΟΥΠΘΙΥ, ἴῸΓ [86 ἀο᾽ ΥΟΓΆ ΠΟΘ 
ἔγοπι ὙΏΟΝ ΒΟΥ ἱππρ]ογοὰ (86 ἰωῦοτ- 

γὙϑημοη οὗ [89 ἀοἀ οὗ [ΠΟΙ δησοϑίουβ, 

ἴο ὙΒΟΤᾺ “ ἸΠΟΥ͂ ΠΟῪ δὲ ἰδϑὶ σοϊυσηοα αοσ 

ΤΑΔΩΥ ΥΟΔΓ8 οὗ ἰάἀοϊδίτουβ δὺθισδίοῃ "ἢ 
(Ελὰυ Ἐτα), δηὰ ὑποὶγ ῬΥΔΥΟΒ 610 

ΤἈΥΟΌΤΘΔΟΪΥ δοοοριθα ΌὈΥ͂ [Π60 Ἰη ΓΟ] ΓᾺ]ΟΣ 
οὔ τοδηκίη, Οβθυση 18 οὗἨ ορίηίοη, [μδὲ 
[06 Κη ὙΠῸ ἀϊοα, νγὰδ Βίρδιδμα, [86 ἢπ8- 
Ῥαπὰά οὗ Τπουοσίβ, (ΒΟ ἢ6 ὈΘΙ1ΟΥΟ δ ἴο 

ᾶνὸ βανοᾶ ϑδηὰ δάορίοἃ Μοβϑβ), δπὰ 

τμοσγοΐοσο, δοῃ.ἰῃ -ΔῪ οὐὗὁἨ βοβοβίυῖβ [86 

Οτολῖ, το ὙΔ8 [86 “ποῦν [ίηρ᾽ ᾿ τηθῃ- 

εἰοποά ἴῃ ἱ. 8, [π6 οὐ ρίπδίοσ οὐὗἨ ἔπ6 ογαοὶ 
ΤΩΘΑΒΌΤΟΒ δραϊηδὲ [6 Ἡρῦτονθ (Μοη. 
ἩΗϊΪδὶ. 11. Ρ. 672; ΘΟ ΡΑΓΘ ῬΡ. 439---549). 

Βαξ τπ6 ἰδίογῖοδὶ ομδγδοίοῦ οὐ ββοϑοδίσίδ 
Θητίγου ἀΐβαρτοοθ τ] 186 νἱοῖπτο ἨΔ ΙΟ ἢ 
[πὸ τϑι ομδρίοσ οὗ οὐσ ὈΟΟΚ ἄγαν οὗ 

8 οοπᾶποῖ, Οπθυγῃ ΗΠ) 6] ΒΑΥ8: “ἢθ 
ὙὙ88 1Π6 ρτοδίοδι, [ὴ)6 τῦθοβί, δηὰ ἴπὸ οδὶ 

Κίηρ ἴθαξ ΟΥΟΥ δαὶ Ὡροὴ ἴδ6 ἰἤγοπθ οὗ 

ἙἘργρὶ " (. 545). Βαϊ [Π6 Ρο]οΥ οὗὨ 186 
“ΘΝ Κιηρ᾽" δραΐποὶ ἴπὸ Ιογϑθ} 108 18 

ὍΟΙΝ οὐοῖ δηἃ πρν 56 ἰῇ [ἢ6 ΘΟΧΊΤΟΙΩΘ; 

Π0 ΒδηρΌ ὨΑΣΎ οὐΐοῖ τὸ Κὶ]} 4811 τηδῖὶθ 

- ἘΞ, 2 
ΟΠ] άγθη, τοῦδέ ΠΘΟΘΑΒΑΥΪΥ ὑγοάποθ ἃ 
ΤΟΒ0]}} ῬΘΓΙΘΟΙΪΥ [6 Τόνοσθο οὗ ἴπδὲ τ ΒΙΘΝ 
.0 ἀοεϊγοὰ, δὰ το Ἠΐβ ἱπίοχοδίϑ ἀθ- 
τηδπάρα: δ 88 ποῖ σδ]ουϊαϊθά τὸ οἴθοι 
δι ΔΙΏΔΙρδτηδίΐοη οὗὨἨ ἔη6 Ιβγβ ] 68 τὴ 
[6 Εργρείδηθ, θαὶ ἐμοῖσ οχεἰγραίίοη. 

Φ4. Οοτραζο Οθη. χίὶϊ. ΤΣ; χίΐ. 15; 
ΧΥ. 18; ΧΥΪ!. 8; χχίνυ. 7; χχυῖΐ. 8, 4. 

4. Απά Οὐ γτεραγαάεά ἐλέει. (Ὁ) 
ὈΝΤΟΝΝ). ΤΉΘΒ6 πγοσάβ, νμϊοι ἐμ9 ἘΠΊ ΒΗ 
γογβίου γϑηᾶάθγθ: “ ἀπὰ (οἂ δὰ τοδβρϑοῖ 
πηΐο ἘΠ 6 πὶ," δηὰ ὙἘ]Ο ἢ ΓΘ ΘΙ ἢ ΔΕ 8}}γ 
Ὀτγίοῖ, αν οδ]]οὰ ἤοσγίδ Ὑογγ ἀϊβδγοπι 
Θχρ δηδίίοηβ, Ἠονουοῦ, ΒΔβηΐ δἰγοδ αν μ85 
δίνθη [Π6 τηοδὲ δοοορίδ Ὁ]6 ἰηλογρσοίδιοα : 

“Ὧρ ἀϊγοοίοα Ηἷβ πηϊηὰ προη ἐποπ, δπὰ 

ἀἰά ποὲ ἀνοσὶ ἷβ ογοβ." ὙὍὙὰὸ γοσὺ 1.) 
8 πϑοἃ ἴῃ [Π0 8810 8686 ΟὗἩἨ τοραγάϊηρ, 
ἰαγηΐηρ [86 τχϊηᾶ, ἰῃ Οθη. χχχίχ. 6; 

Ῥα. οχὶῖν. 8; ΦοὉ χχχῖὶυ. 4.Ἡ 716 δοςσιβδ- 

εἶνο οὗἨ [πΠ6 ῬΟΙΒΟΏΔΙ Ῥσουουπ (ὉΠ δὴ) ἰδ 
ΟΥΣ ο, 85 ἱῃ νοῦ. 8. ὅθ ΟἸἰσεηεκίμδ οἵ 

ΙΒΑΙΔᾺ 1. 8; ΟΟΙΏΡΑΣΟ ῬΒ. Ἔοχχχυὶϊ, δ. Α58 

ἴδ 86η86 οὗ 1680 οΟΥὰδ8 18 ἴῃ [861 πη- 
ΤΑἰ δ ΔΙΚΔΌΪΘ, γγὸ δοϑίδίη ἔσοτι θη γδηρ, 
Ὧμ0 γα οῦυβ στη οσίη δ το ἢδνο Ὀθθα 

Ῥτοροδοᾶὰ. Τῆθ ἰγδηβίδεϊου οὗ ἴπ6 86 0- 
τυδαΐϊηξ καὶ ἐγνώσθη αὐτοῖς, “δὰ [6 
τηδθ Ηἰτημο ΚηονΩ, τουθϑ] 6 ἃ ἐπ Β6 ] ἢ, 

ἴο {86 πὶ δΒοϑϑ)β ἴὸ Ὁ δαβδοὰ οχ [6 
τοδαϊηρ ὩΠῸΝ 5.,3»..--ἕ ΤῊ. ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ 
απαὰ Οοὐἀ δεαγά, τοπιεπιδογεα, ἰοολεά, τε- 
φαγαθα, ἀτὸ Ἰοΐ δηξτοροσοσρῃίδιο, Ὀας 
186. ΟὨΪΥ͂ ῬΟΒΒΙ0]6 ῬΒΓΑΘΘΟΪΟΘΎ τ ϊς ἢ 1Π0 

Βυϊηδὴ ἸΔΉρΡΌΔΡΟ 680 1860 ὙΠ ΓΧΟίΌΓΘΠΟΘ 
ἴο [1Π6 Εογηδὶ Βοίησ. (Οοιρασο ἐπ 
ΘΧΟΟΙΙσπξ ΣΟΙΊΔΥΚ ἴῃ ΟἸϑαγὶ 1]. 4, Δπἃ ΟἿΣ 

ποῖθ ἴο χὶχ. 20, 31). ΤΤηῸὸ ἘΔΟΌΪΪοΑ] 
ἀϊοίατα 6: ὨΤΟΣ 2 ΠΣ. ΤῸ Π Δ. 



89 ἘΧΟΘΌΣ ἹΙ|. 

28. Απὰ 1Ὁ οδπι6 ἴο Ῥᾶ88 ἰπ ὑμπαί Ἰοηρ ὑΐπη6, ἐμαὺ {16 
Κίηρ οὗ Ἐργρὺ αἰεα: δῃὰ {π6 οἰ] ἄγθῃ οὗ 18.861] βιρβοά 
Ὀδοαῦβα οὗ {ῃ6 Ὀοηάδρο, δῃᾶ ὑπο Ὺ οὐὶθα, δῃα {μοῖὶσ βαρ- 
Ὀ] σα ΙΟηΒ οδὴθ ὑὉρ ἰο ἀοα ῬὈδοδυβα οὗ {6 Ὀοπάᾶδρα. 
24, Απὰ ἀοά προαγὰ ἐμοὶγ στοδηΐηρ, δα ἀοἂ τϑιρθροσοα 
Ηἱ5 οονθηδηὺ νι ΑὈΥδἤδῃ, τυ 8886, δηα τι “8600. 
2ὅ. Απᾶ ἀΑοα Ἰοοϊκοα ἀροη {86 οὨ]]άσθη οἱὗἉ 15:86], δηα οὐ 
᾿ τορατα ρα ἐλόηι. 

1 Σ κοί, Ῥενι.--- δὰ τοδβροοὲ πηίο. 

ΟΟΡΡΙΕΜΕΝΤΑΒῪΥ ΝΟΤῈΕ. 

ΟΗ͂ΑΡ. 1. ΨΕΒ. 10. 

ἙΘΥΡΤΊΑΝ ΟἸΥΙΓΠΙΒΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΤῊΕ ΤΑΥΥΒ. ΟΕ ΜΟΒΕΘΚ. 

Ἧ͵ο 584]}1, ἱπ τ ἷβ ΡἾδοθ, ΟἹΪΥ δθιωρε ἴπ0 ποσαέξυε ῥτοοῦ, (πὲ “Ἐαγρεδη πίδάἄοσι ἢ 
οουἹὰ ποῖ ΡοδδΌΪΥ Βανὸ ἔπγηθῃοά [6 τρδίογ8]8 ἕοσ ἴμ6 Μοδαὶς ἰανγβ; ῃ0 ροείέσε Ῥτοοῖ, 
[δὶ Μοβαΐϑιω ἴδ, ἰπ 18 δ] πλοϑὲ δηὰ σοῦ - Το γα ϊπρ ῬΓΠΟΙ 0168, ἃ Ῥοσίθος υ 
οτἱ χίῃδὶ βυβῖθπι, Μν111 Ὀ6 65:8} 18 οά ἴῃ οὐν ἀϊδοιπδβίοη οἱ (Π6 ἱπαϊν] Δ] ἰανσα. 

Ιι ᾽ἴ8 ἱγιο, ἴμας 186 Ῥοηϊδίθυ ἢ 18 ΔΟσΌΓΔΙΟΙΥ ἰπέοτιμιοά οἡ δ οὐδίοταβ δὰ ἐμ6 
ἱπίοσηδὶ ογρδηϊβαιίοη οἵ ΕχΥρὶ. Α σδγοίι οοπιρατϑου ΠῚ [110 ΟἸΑβδῖοαὶ ττίζοτα, δηὰ, 

δι}}} τηοτο, τὴ ὀχδιηϊηδίίοη οὐὗἨ [6 σιοῃηυτηθηίαὶ τϑοογὰβ οὗ Ἐρσγρῖ, ΓΟ Ῥαγβυεά 
ΜΠΔ ΒΌ ἢ ΘΏΘΥΣΥ δηὰ Ῥγχοσζηϊδίηρ, ΒΌΘΟΟ 58, ἤσουοβ [πὸ Ῥεγίθοϊ οουσϑοίπθβ8 οὗ (δ 6 1] ς 4] 
δβιδίοιωθηϊδ οοῃοοσηΐηρ ΕΩΥΡῚ δηὰ δον ἰηδβιϊζυϊο8. ΤῊΘ ῬΘΟρΙΘ (ἀχοθρὲ [86 ῥτίθδίϑ), 
ΜΟΓΟ, ἀυσίηρ, 6 ἰοὴρ ναϊοὰ οὗ Ἐφγριίδη ἰδίουγ, ἀοροηάθηλ οὐ ἴπ0 Κίηρ 1 τορασὰ 
ἴο Ἰαηἀθἃ ργορο (θη. χὶνί!. 31---24; 866 ΟἿΣ ποίθ ἴο ἱ. 8; ΘΟ ρδτο Ἠοσοᾶ, ἱΐ, 168); 

18ο Κίηρ; 18 δΒαττοππᾶοἀ ὈΥ ἃ Θομρ]οἰΟἸΥ ογρδηϊβεὰ οουτὶ (θη. χίϊ. 1δ), ἃ ὅταμὰ υἱσίοσ, 
πο 0148 8. 8081] (Ο6ῃ, ΧΙ], 42), ΘΠ ΟὮ8 δηὰ ρυδγάβ, ΟΥ̓ πυϊηογοῦΒ ῥσοδίβ, ϑοοί ἢ- 

ΒΑΥΟΙΒ, δΔηὰ 1 ΟΥΡργοίοσα οὗ ἀγθϑπβ (θη, Χ]!. 8; Εχοά. νἱΐ. 11); 189 Ἐκ ΥΡΟδηβ ἀσὸ 
ΘΟΙΤΟΘΟΙΪΥ τοργεϑοηϊοὰ 88 ἀϊνι θὰ ἱπίο οδϑίοδ, γῇο ἀο ποῖ βῆδσγο {πο ῖγ ση6 818 δὲ ἴῃς βϑὴθ 

(8010 (θη. χὶἶ!, 82); ββορμογάβ δσῸ δὴ δροιηϊηδιίοη ἰὸ ποσὶ (6 6η. χὶνὶ. 48; Εἰχοά, 
ὙἹΣ. 23); (ΠΟΥ ὉΘΑΣ Ὀυτγάθηβ ΟἹ ἐμοὶ ποϑᾶβ ((6η. χ], 16); Θαθαὶπὶ 1Ποὲγς ἀοϑὰ (Θεὰ, 
]. 2); ἴ80 ῬὨΥΒΙς8] βοίθηοοδ ὙΟΓΟ 10 ἴΠ6 ΘΧΟΪιιβῖγο Ῥοβϑεδδίοῃ οἵ ΟὯθ 6888 (“186 
Οδασίυτῖπι ᾿" ὈΛΘΘ Γ,, ἱερογραμματεῖς, Ἐχοά, νἱϊ, 8, 14); ΕΣΥρὶ δὰ 8) ΔΙΊΩΥ δἰνσαγΞ 
Ῥτγοραγοά ἴοὸσ τα] τι ορογδιίουβ (Ἐχοά, χίν. 6); Ἐγρίίδῃ ῥγίοδίϑ δὰ ἰο δᾶς ἐμ 
δηΐηλδὶ οἡ ΜΔ ἢ [116 δὶπ8 οὗὨ [86 ῬΘΟΡΙΘ Το ΓΘ δυτα Ὁ] 1 4117 ἰαάοη, δπᾶ ὑπ ἰο [ΔΚ6 τῃεῖτν 
ἰγδη ΓΟ βϑίΟἢ8 ΠΡΟῚ {δοιηβοῖνοα (Ἰουϊξ. χ, 17, οἷς, ; Ηδετγοᾷ, 11. 19). 8.0 δρένοεσ, ἢ 
Ιρρὶθυβ Ηορσγδοοσγυτῃ σχἰϊπ] θυ8; ἈἸἰοΐλογη, Τηϊτοδυοιίοα ἴοὸ ἴδ ΟἹὰ Τοδιδιπθηὶ, 

1), 8439; Βολίεπ, αοηοδὶβ, Τπιτοἀποιίοη, 8 6. Βαὶ ἀο Πο86 οοἰποίάθποθθ οοϊηροὶ υ8 

[0 Βύρροβθο ἴδαὶ [16 δυίμον οὗ ἴπ0 Ῥϑηϊδίθαοῖ γᾶ δὴ Ἐργρίΐδη Ὀγίοδβεῦ ΟΣ δὰ ἐβοῦ 
ἩΠΒΟΘΟΌΠΓΑΔΌΙΟ ὀχοορὶ ΟΥ̓ [16 οοπ͵δοίαγο ἴπδὲὶ Μοβοβ ἀγονν ᾿ἷβ5 ἱπέοτιτηδίίοη ἔτουι ἐδ 

βθοσοῖ β8οοΐοίΐθϑ οὗ Ἰϑαγῃΐηρῦ ΑΥΟ ποῖ 411] [686 ἔδοῖδβ βιιοῖ 88 πησδὲ ἤδύὸ Βροῃιδπθου δὶ 
Θηΐογορα {ΠΟΠΊΒΟΙΥ 68 ΟἹ ΘΥΘΓΥ͂ ἱὨΒΔὈϊ ΔῺϊ ΟΥ υἱεῖϊοσ οὗ Ἐργριῦ 
1 18 ἔΌγΙΠῈΓ ἴἢο Ὀ6 Δ] ονοά, [μαι 116 Ῥοηίϊδίθυοἢ, Ἔχ 118 ἃ οοτγίδίη ἄορτοο οἵ εἰν }158- 

κοι ἴῃ ἘπΥΡί, 88 18 ῬΑΓΟΥ πιδηϊίοβὲ ἤτοτα βοῖμα οὐ [86 οἰγουπηδίδηοοδ πὲ τοίοστο ἴο; 
Ὀαΐ Ἧὸ πλαδῦ σΔΙΓΪΥ͂ οδίλιηδίο [μ6 οχίθηϊ οὗ τμΐ8 σου] ΓΟ :--- 

1εῖ. Τηο ροϊἐιίοαὶ οτχδυϊδαιίοη οὗἉὨ [Ππ|6 ΘΟΘΏΊΣΥ ; [Π6 δγβίθῃμ οὗ μβογϑά ΤΥ οδείθβ, νὩἰςὰ 
ἱπιροάοα [πὸ ἴτοο ἰηδιγί υ4] ἀονοϊορταθηΐ, ἀπ ὰ Ὀσουρμὶ δίδρπδεϊοι ἰηἴο [δ6 πδιζουδὶ [16 
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πο ῬΤΟΡΟΏ ἄοΥΔηο6 οἵὗἉ [Π|6 ῥχίοϑίδ, δηὰ [86 ἱπιροίοηοα οὗ [06 ῬΘΟρ]6; [Π6 ἐγτϑῃηϊοδὶ ροαὶ- 
εἴοη οὗ {πΠ6 κίηρ, δηὰ ἐδ γοκο δῃηὰ οοηπίοσαρὶ οὗἩἨ {86 ᾿ηΐοσίοσ, τηοϑὲ υυϑοία! οἰδαθοβ; [6 
ἀοροηᾶοποο οἵ ἴἢ6 ρογογησηθηΐ οἡ Οοτῖοδὶ δύ ΣΤ Ώ688; [18 τ ΟΪ6 ΟΥ̓ δηϊζξαίίοη ἢ 88 
ἴουπὰ Ὀας ἴον ου]ορ βῖ8; δηὰ ᾿ὸ ἴδ, ἴῃ δ᾽τηοδὲ 811} ροϊηϊβ, (π6 ἀΐγοος δηϊασοηΐδηι οὗ [Π9 
Μοβδὶς ἰδνν, γῃ ϊο ἢ γϑοο 568. ΡΟ] εἰς 41 ὀφιαϊίψ οὗ 411 οἰῖζοπβ 88 [8:6 βΈργοσηθ ᾿οδπρ' 
ῬΓΠΟΙΡΙο (866 ποῖδ ΟΝ χὶχ, 22). 

9ηᾶ, Ἐσγριίίδη Αγέ, οσ, γδίμοσ, Αἰ γολ ἑδοίυγε (16 ΟἿΪΥ τί ἴῃ τ 1 ο ἢ (ΠΕΥ͂ 6Χο 6116), 88 
(4116 4 ἔοτῖὰ ἐΒ6 Ἰοπὰ διἀπιϊΓαιίο Οἵ τΏΔ}Υ Ββιπάθηϊδ διὰ ἰσϑυθὶ]οῦβ; δὰ ἃ τοοάθσῃ δαῖΐμοσ 
ὥοσδβ ΟΥ̓ΘΏ 80 (ἈΓΣ 88 ἴ0 δϑϑδοτ ἔπαὶ “ (ῸΓ 60] [πὸ σταπάουν οὗἁὨ ἀοαίση, δα δβυτωσηθίγίοδὶ 
ῬοΔΌΥ οὗὨ δυγδηροιηθηΐ, Ποπ6 οὗ [πΠ6 ποῦκβ οὗ Βοζηθ, οἵἩὨ τοοοο, πὰ Μοβοροίδπηΐα, ν1}1 
ΌΘΑΣ οΟταραγίϑοη ὙΠῸ [6 ταΐϊη8 οἵ ἸΉΘΌ68᾽ (Ουδεση, ΜοθυϊΘΏΑΙ] Ηϊ βου οὗ 
Ἐρνρὶ, 1ΐ, Ρ. 176; 8606 αἷϑο ὅδπον, ὕογαρο, ἰΐ. Ὁ. 16) αὶ ἱξ 18 ϑυρογῆσουβ ἴΟ ρμοΐηϊ 
ουὲ ἴδ6 Ἔοχαργογδίίοη οὗ βυοῖῆ ργοροαδίξίοπβ; ἰδ 8 δἰτηοβὲ [Π0 ππδηϊτηοῦβ Ορἱπίοη οἵὁὨ 4]] 
δυϊ που 168 οὗὨ δσί, [δὲ {6 σΠδγδοῖοσ οὗἨ ἴπ0 τοδὶ δγοὑδοξυγζαὶ του οηΐδ οὗ ΕΦΥΡὶ ἱδ 
ποῖ ὈοδαίΥ, Ὀπὶ οΟἸοθβαὶ δηὰ σἰμδηιὶς σταηάοαυγ; [δ δὲ [ΠΟΥ ΟΓῸ τηδ᾽οβες γΡ 166 οὗἉ τη διῦοσ, 
1116 ϑρὶ τε αἰ δοὰ Ὁ ἐδ6 Ἄσπδυτη8 οὗὨ στδοοία [πθ88, ΟὨ]Ὺ οδΙσυ]διοᾶ ἴο ἱπβρίγο Π6 τηϊηὰ 

ὙΠῺ δὺο δηᾶὰ Ποιτοῦ, δηὰ ἴἰο ἀϑίγ ἰδὸ ἀεείσυσῶνο ἱπβαθηοο οὗὨ ἔἴτηθ; [ΠΟΥ ὙΓ6ΓΘ 
βοϊ οπὰ ὀσγοοϊθὰ [ῸΣ ῥγῖνδϊθ ργροθοδ ; θΐ (ΠΟΥ͂ γοτὸ ἀπο! ηρ ἔοσ [86 αοαβ ΟΣ Δροά 68 
ἴον ἴὴ6 ἀεδά, Μἔξεγον (1688, 1. ΡΡ. 650---660) 8ὲ8 ὑτογοᾶ, ἔγοϊῃ [86 ᾿πίογηδὶ Ομ σδοῦο ῦ 
οὗ Ἐργριίδη αὶ, “ [πδὲ 16 ταρτοδοηιδιος οὗ [06 ὈΘΔΌ 1 τῊῶδ ποῖ, δῃὰ οουἹὰ ποΐ ὃθ 
ἰϊ οπὰ; ἴτ ἀϊὰά ποὶ οχἰβὲ ἴοσυ 18 οὐσῃ βακο; ἰδ βίοοὰ ἴῃ [06 βοσυΐοθ οὗ τοὶ χοῦ δηὰ 

Ῥοϊιῖοβ; δηὰ Οϑθηγη Ὠἰπιβο} ΘΟ ἴδ8868, ἴῃ 8 Ἰαῖοσ ρμδγὶ οὗ ᾿ἷ8 σοϊασηθ (Ὁ. 480), “ Ατὶ ἴῃ 

ἘφχΥρΡὶ ν8 δορϑίθοσ ἱπηρϑιθηϊ οὗὁἨ ἔμ ἐγβπιπ)618, τοὶ οὗ γα ἢ Τρ ΓΟ Ϊγ, δαὶ οὗἁὨ Ῥγοδδ- 
ὈΠῚΥ. .... δῃὰ 818 ἷ 18 ὙΠ Ιο ἢ ζΟθ8 δ. 0 ἀορτῖνο ασὶ ἰῃ Ἐμγρὶ οὗ 41} (Πδὶ Ἔἐδῃ Ἵσθδὶθ 

εἰϊποῦ Ῥ]οδϑυσο οὐ ἱπίογοαιὶ." Απᾶ ἴπτ8 νγὸ ᾶτθ [Π6 βονογοϑί οὐ οἰ οἶβτα δραίηβὲ 
Ἐμγυριίδη ατὶ ἴγοτλ [πὸ τοῦ οἵ οπο οὗἁ ἰΐβ τηοδὲ Θῃ  υϑἰδϑιεῖς δ μλΐγοῦα (866 ἤξοί- 
ἐεολ, Ηϊδίοτν, ἰ. Ρ. 318; σέ, ΗἰβϑίουΥ οὗὐ Αποίθης ΑτσοἊοβίϊοοίατο, ἱ, 1; Τ7γαπιδίαγ, 

ΤΑτς Ἐσγρύδῃ οοηδίἀξγξ ἀδη8 ἰοπίεβ 8.8 Ῥσοάποιίίοηβ. Ῥατίβ, 1840; ΜΏϊεν, Αὐτοὶ. 

Ῥ. 347, εἴο.: Μἥεεγεν, ἄάθδβ, Ρῃ. 526---520). ΎὙΠῸ0 ἰδηρὶο οὗ [δἷ8 ἱπ Ὑϑηϊντίβ, 

(Θοηάογδη); 6 Βαχο ἰδρῖο οὗ ΦαρίϊοςΣ ἱπ ὙΤΠΟΌεδ; 186 Ραΐδοθ δηὰ Ἵοϊοεδαβ οὗ 
ΜοιπΟΙ; ἔδ6 τηδυβοϊδυση οὗἁὨ Οεἰτηδη 88. δηὰ 4}} {πὸ οἱὰ ἐδ ρ]68, Ῥαΐδοοδ, ἼἽοϊοβεὶ, 
οὐο δίκα, ἰοπιῦδ δηὰ ὑγτδσιϊάβ, γος οτος Εσγρὶ το Τοηγτίθ ἀν ἴο {6 ἰ8]6ηὰβ οὗ 
ΠΕΡΙ δπίΐηθ δηὰ ῬὮ1186; δηὰ ζασίῃογ, [Π6 ϑιπροπάουϑ ᾿δογτίηθη, ἢ [18 1500 ἀρατγὶ- 

Τοθηΐ8 Ὀδηοδίς (Π6 οδσίϊ, δηἃ 88 ἸΏΔΗΥ δῦονο 1, δῃηὰ [86 δοιουπαϊΐηρ Ὑγαῖοσ  γοσα, 
οὔ δηη619, βοοὰ-,αῖο8 δηὰ τηουηθ: 811 ἐπὶ8β ἄοοθβθ ποῖ Ῥγοῦθ 80 στηῦοῖ ἃ Το Δ Κα ὈΪΘ 

δἀνδηοοιιθηΐ οὗ [πὸ Εχγρείδηδ ἴῃ [16 ἰατγϑ πα σοηαϊ ἰοη8 οὗὨἨ δεῖ, θὰ ΟὨΪΥ Δ Ἵχίσδου- 
ἀϊπαιυ Κυονίεάμο δηὰ 51Κ1}} ἰὰ 16 πιορολαπίσαϊ δακαάϊογα δ ἸΘΟΟΒΒΑΓΥ ΤῸΓ 1:6 ὀγθοϊου 
οἵ στοδὶ οἀϊῆςθβ. 

τά, ΤΠ6 “ Ολαγπῦπ" (Ὁ Ὁ 7), πὸ ἀουδὲ τδ6 Ῥγιοδίϑ, γεγθ [16 Τοργοϑοηιδιΐϊνοδ 
οὗἨ ἰδ Ἰοατηίης οὗὨἩἨὨ 180 Εργριίδηβ, ὙΤΏΟΥ ἃῖὸ ἀοδογίρο ἃ 248 ἱῃίοσρσγοίοσ οὐὗὁἨ ἀσγθαπι8 
(αφῃ. χ]!. 8, 234), δηὰ ρῬοσίοιτωοσβ οὐὗἨ τρΐγϑοὶθθ ὈΥ στη αρῖσα] δ ἔσο (Εχοά. Υἱΐ, 11, 22; 

Ὑἶ 1, 8, 14,15). Βαΐξ [ἰξ 8 ἱπιροβδιῦϊο ἴο ἀοδίρτιαίθ βυοῖ Κηονϊθάρο ἢ τΠ6 δαριδὶ 

ὩΔΙΩΘ οὗ νίθαοη,. 6 ποοὰ ΟἿΪΥ σοϊηραῦα ἴἢ6 ἀἰογοηῖ δηοίθης ἰγδῃ 8] δὲ 9 οὗὨ {Ππαὶ 
νοτὰ. ΤῈ δερίμασιίκέ τοπάογβ φαρμακοί (40.8.8), 0 Ῥκίσαίε, Ὠδτίο]Ϊ (Βοοι Πβαυ 68), 
οΥ, τηδί οδςοὶ (6ν1]- ἀοογβ), Κὐπολί, ἈΥΊΘΊΏΠ ὯΞΠ, δοὰ Ῥέγ Ῥεπεί. γενεθλιαλόγοι 
(ὀχρουϊθησϑᾶ ἰῃ παιίν εἶθ). Απὰ ἰΐ, (πογοίοσε, Μοβϑββ, ἴῃ σοῃβοαιθηςθ οὗ [ἷβ δἀορίίοη 
ὉΥ ἴπ6 Κίηρ᾽ 8 ἀδριοσ, γγ88 ούϑῃ δἀτηἰοὰ ἰηΐο [6 οαδίθ οὗ [Π6 ῥγίεβιβ (οἵ υυμῖο (ἢ 0 
Κίπο Ηἰτηδ6 1} τὴδ8 ἃ τροπιθ6 τ), δηὰ ᾿ἢ Π6 νν88 θύῃ δἀπολίθα ἴῃ 4}} (86 Κηονίθαμχο Ὑ ΒΟ ἢ 
εἰἰαὶ οσαδίθ οουἹά ἱπηραγί, 6 οουἹὰ ποῖ ἀεγῖνο τῃογείγοιι ἴΠο80 οἰοναίθα δηὰ βΌ] πιὸ 
ἀγα ἢ τ οἢ οοπδεέϊξαϊο [6 Ἐπαγαςίον οὔ Μοβδίδτη. ὙὍμ6 αδἰγοποπείοαὶ ἀποιοίεασε οὗ [Π6 
ἙἘςγγιίδηβ, ἰπά ἰϑρϑηβαῦῖο ἔοτ [Π6 τοραϊδείοι οὗἉ [Ποῖν δρτιςσυϊταγαὶ ἰαδουγβ, δηὰ τ1Π6 Ρἢ6- 

ποιαθηδ Οὕτηο ΝΊ]ο, ἀοσοποζαηίοα ἱπίο ἀπίγοίοσῃυ ; πὰ [06 βοίθῃμοθ Ὑἃ8 (δ π8 Ἄσοηγοτίοα 



41 ΠΑΡ. Π. ΕΠ. 10. 

ἰηϊο 8 δαροτείϊεἶου (806 Πεγοά, ἰἰ. 82; 2 ιοά. ἰ. 91,92; Μεετεκ, Ἰᾶθας, ἴ'. 686, 687). 

Βαϊ 411 1ὰρ80 ΔΥῸ ἸΏΟΓΘ ΟΧΙΘΓΙΔΙ ΟΥ̓ ΒΟΟΌΪΑΥ ΔΟΟΟΙΩΡΙ ἰβητηθηΐδ; Ἧὸ ΒΡΡΓΟΔΟΝ ΠΟῪ [6 
γεϊσίομε ἰά6Δ8 οὗ ἴΠ6 ἘσΥρΡεδΠΒ. 

41, ΟΥ̓ τἢ6 ποίΐϊοη οὗἨ πποποίλείεπε, γὸ ηὰ, ἰη Ἐργρὶ, πο ἴγϑοθ Ἡδαΐδυοσ. ΤΒδ 
ἈΒΒΌΠΩΡΕ ΟΣ οὗ ὨυογΟῦΒ ἩτΡΟΣβ, (Ππογοΐοσο, ἔμδὶ Μοδοϑ ἰοδγηθᾶ, Ὀεδϑίθϑ ΟἴΟῚ ἱπι- 
Ροσίδηϊ {γαϊδ8, [86 ἀοοίτίπο οὗ Μοποιποίδηι ἰπ ἴ86 Ἐρσγριίδη σαν δίοτοδ, 18 αἰεΣ ᾿πα]- 

στοῦβ. ἴη ζϑηογαὶ, [86 ταῖαθ οὗ [Π6 ἰποιτηδοη ἀοτίνοα ἔτοι ἴδ δῃςοίθηϊ, ουεη Οτεεκ, 
ΤΑγβῖοτὶοβ, 88 0 ΧΤΟΔΟΥ οὐοιτδαῖοά, Οἴοοσο (ἀ6 ΕἸΩῖρι, "Ὁ. ἱ; ἀθ 1ρίρηδ, 110. 11}, 

ΤΟΙΏΔΙΚΒ ΤΩΘΓΟΪΥ, ἴμας [Π6 ἰη!Πἰαιοὰ γογὸ οοηυϊησδὰ, [Πδὲ ΤΏΔΗΥ ἀοἰξ᾽68 τνογϑρροά ὉΥ 
16 παίίοη, δὰ οΥ̓ ΧΙ ΠΔΠΥ ὈθΘ τροσία]β, ἀοἱ θα δἴλον (Πποὶνς ἀοδῖδ; δηὰ (πδὶ ἃ ἔπέῦτο 

ἸΠ νῶδ τοβοσυϑὰ ἴὸ τηδῃ. 8. Ὁ. [πσσζϑῖο Οὔδοσυϑθ: “ Ἧ 6 διὸ ̓ πειϊδοὰ ἴῃ δαρροείῃσ, [μᾶς 
[06 δηοίθην του ϑίογο8, ἴδ ἴγοῖι τοὐθοτηρ 116 Ῥδζδῃ δροσβ }Δ, γα ποιδίηρ Ὀὺὲ 
ἰάἀοϊαίγουβ οογομηοπίοα, ὙΠ οἢ ὀχοϊίο ὑπΠ6 οοηίοτηριὶ οὗ δυοῖ το 88 ΑἹοϊδίδάεβ, δηὰ 
ποῖ ἃ ἰθο]ΐηρς οὗἁ νοπογδίίοῃ, τὶς [6 Ῥατο ἀοοίτγηθ οὗὨἨ πηοηῃοίϊδοίεσα, 1 ἢ 115 δ. Ὁ] τὴθ 
τγυτῆ8, πουἹὰ δανθ ΠΟΟΘΔΘΑΤΙΠΥ ἱπερίτοά," ΤὨὶΐδ τχῶθ αδἷδο ἴπ6 ορίηΐου οὗ Ηδορχεὶ 
(ΡΒΠ]οθορμῖθ ἄοτ Ἑ βοίςῖο, Ρ. 168): “ἢ {1{|680 δοογοῖ 8586 1} 1658 ([Π6 Τηγδίογι6 8) ὯΟ 
Ῥῦτο ῬΒΣ]ΟΒορ ἢ Δ] ἐγαι 8 γογο ἀἰδβουδβϑοᾶ, ὩΟΥ Ὑ788, 88 ἸΩΔΗΥ͂ ὈΕ]ΙΘΥο, [80 ὈΠΗΥ οὗἁἨ Οοά 
τδαρὶς ἤογο ἰῃ ορροϑίτοη το ραζϑῃ ροϊ γιμοίβσα, Τῆθ τηγϑίθσίοϑ ἬΤΟΤΟ, Οἢ [6 ΠΟΠΈΓΩΑΣΥ, 
δηοίοηϊ τοὶ σίουβ οογοιμοηΐοδ; δπὰ ἴδ 18. 8ῃ Ὁ ἰβίοσί 8] ἀηὰ δὐδασγὰ οοποεῖξ ἕο δοἊκ ἴῃ 
ἴοι Ῥγοίουπα Ρμἰ]οΘορ ΐοδὶ ται 8. (800 αἷϑο Ἐδοβόσοβοδ ἰδιογίημεβ οἱ οσί σας 
ΒΌΓ 1.68 Μγβίδτοδ ἂἀὰ Ῥαρδηΐδηι, Ραῦ Μοηβ, ἰο ΒατῸη ἀθ ϑαϊπιθ- Οὐτοῖχ, 2 ἘΠῚ}. γαντα εἰ 

οοττὶχόο, ρα. Μοηβ. 16 Βδσ. ϑιἸνοβίγο ἀθ ὅ3δοῦ: Ῥασίβ, 1817, ἱ. Ρ. 440). “Τὸ ἴγδαος ἴδ 
υδά τ] ογαὶ πδπιο οὐὗὁἨ ἴ[Π0 αοὰ οὗἨ 3[δγδὲ] ἴο ἃ ἰοσεῖζτι οτἱ ρίπ, ἰβ ἃ ναΐῃ δπὰ ἐγ γοΐους 
Δ 5Κ, ἃ Γαδ} 116868 101} ((ἰἐϑοη. ΤΏΘδ. ΡΡ. δ77, 578); τῃδὶ δ 8 τη ροβδί]6 ἰο ἄοτῖνε ἵὲ 
ἔτοιῃ 8ὴ Ἐρυροδη ΘΕΥΤΩΟΪΟΡΎ ἢ88 ΔΙΓΟΔΥ Ἰοηρ δίηοο Ὀδθη οἰδοίι αν ργονοᾶ (δέάψπεὶ 
Ταυγὶπεπεὶα, ὮΘ ρτοπαυποϊδεοπο Ὠϊνὶπὶ Νουτίηἷβ απδίθον Τὐΐογατυτα, Ῥάγῃ. 1799); [ἢ 9 

ὨΔΙῚΘ «αο, ΜἘΙΟΝ 18 ππάἀουδιεά γ᾽ ἰἀοπιΐοαὶ νεῖ τ8ι6 ἰοϊγαρτδιηπιδίου, νγαβ ΟΠΪΥ ἰηῖσο- 
ἀποοᾶ ὮὈΥ ἴΠ6 Αἰποριῖοβ δῦουϊ [6 Ὀοσίππΐηρ οὗἨ ἴ6 ΟΠ γί βιίδῃ ογα, δαὶ ἰδ ποῖ Ἰοσππἃ οἱ 

ΔΩΥ͂ ἘσΥΡἕδΔη τηοηθτθηΐ ( ΟΙΡΑΓΘ Ὠοΐθ68 Οὐ ἰϊϊ. 14; 8ὲ6 8, 2. Ζεζζαίο: Τῆς τῆγεα 
ὕπ10268, ἴῃ ΤΙ Εἀπσοδίοσο [βυδ δ, Νο. 1). 

51:8. Το ἘΥΡΟΪΔΏΒ ΟΟΥΔΙΗΪΥ Ὀεϊϊονοᾶ ἴῃ ἃ Κιπὰ οὗ αὔῶὲεν-ἰὑ δ, απιὰ ουθῃ ἴῃ τοπαγὰ 
δηᾶ ραη]Βῃτηθης ἴῃ ἢπΠ6 Ηαᾶο8 (ΑἸ Π.Π68), ἰῃ ἩΒΙ ἢ Οεἰσῖβ (Ὠοτο οδ]ο ἃ ϑοσγαρίθ), δὰ 

1818 (οΟΥ ὈΙοηγβῖιβ δηᾶ Οδγο8), τοϊσπθὰ δὰ ἰυἀροὰ. Βαϊ 81} 696 ποϊίοῃβ γγϑτὸ 
σοπορίνοα ἰῃ 8 βρίγὶϊ οὗ σζτοόβδ τηδίογ διδα, Ἡοσγοάοίαβ (1, 198) οὔϑοσνοβ: “ ΤῊΘ 
ἘςΥΡ ΐδηβ νοτο [86 ἢτεϊ ὙΠῸ νϑηϊαγοὰ ἴο αδϑοχί (Πδὲ {πΠ6 βου] οὗἉ Ἰῃδῃ 18 ἱσῃπλοσίδὶ; δεῖ, 
ἿΓ τ1Π0 ὉΟΔῪ ἄξοσδγβ, ἰδὲ ΘὨ ΘΓ ἰηΐο 8 ὨΘΥΤ- ὈΟΓΏ δηΐμαδὶ; Ὀαὶ [7 ἰξ ἢδὰ τηϊρταιοὰ τπγουσὰ 

811 Ἰαηὰ- δηὰ 5868- πη Π|818 δηὰ (Ὀν]8, ἰξ Ρ85868 δραΐῃ ἱπῖο ἃ Βυμπιδὴ Ὀοὰγ; δηὰ ἢ 5 
τηϊσταζίοη 18 δΟ ΟΣ] 864 ἰπ ἰἤγτοο [που βαπ γοαγβ." Απάᾶ Ὀϊοάοσιϑ (. 60, 61) νυτίξθβδ: 

“ὙΠο ΕργΥρείδηδ οοπδί ον ἴΠ6. ρογοά οὗἩ 6 οἡ δύ ὙΟΓῪ ἱπεὶηίβοδης; αὶ δείδοῦ 
86 δίριοϑὲ νδῖὶπο ἴο ἃ αυϊοί 16 δἴοῦγ ἀθδαῖ. ὙΏΘΥ 681}, (Ποτοῖοσο, ἐδ6 ἀπε] ἔἶτρσο οὔ 
86 ᾿ὐν]ηρ ΟὨΪΥ ᾿ΘΙΏΡΟΤΑΤΥ Ἠαδϊδιίοηβ, θαΣ [6 τοι 8 οἵ ἴΠ6 ἀεδὰ δγὸ γοζαγάθὰ 88 ἴδ6 
οἴοσηιδὶ δροάθϑ᾽. .. ,, Ὑδογοίοσο {ΠΟῪ δοδίονν 11:|10 σασθ οὐ (6 οσοοϊοῃ οὗἁ τδοὶσ 

Ποῦδ68, Ῥν Ἐ11δὲ ΠΟῪ Ἰαυϊδῃ ἱπογο 8 ]6 αδἰἰθηϊτίου δ Ὄχροηοθ ΟἹ {Π6 οοπδίσυςοη οὗ 
1Ποἷγ ἰοτλ 6." 1 τὸ σοΙ  ῖη6 ἔῃ6 86 ἔνγο ρϑβδασοδ οὗ Ηοζοάοίαβ δηἃ Ὠϊοάοτυβ, νγὸ σδα 
πηἀογαίδηᾶ: α. ΤΕΥ [86 Ἐργρίίδῃβ ἰοοῖ δυο ἰηβη1}6 Ῥδὶηβ ἴο ῥγεβοσυα ἴδ ἀδδὰ 
Ῥοάῖοβ ὉῚ τηυτητι  βοδίίΐοη, βίποθ ἴμ86 δχἰδίθηοο οὗἨ 186 δοὺ] νγδϑ Βα! ουθᾶ ἴο ἀθροπὰ οὔ 
[ῃαϊ οὗὁἉΏ6 Ὀοάγ; δηὰ, ὁ. ΝΥ [ΠΟῪ βίγουθ ἴὸ βϑοῦγο 8ῃ πηάϊβίαγροα τοδιϊηρς -Ῥἶδοο ἔοσ 
[Π6 Ὀοάΐδ8 ἰῃ Πο86 ἢυφο ἰοτηῦϑ, σατνοᾶ, νι ῖ Δ δϑιοπηδίηρ ΘΧΟΓΪΟΏ δὰ ῬεγβοΎσΆηοα, 
οἴη Τοσσυργίπρ; {Π6 ρτοδιοδὶ ρατὶ οὐ τμοὶγ ᾿ἶναβ, ουἱ οὗ τοοκα δπὰ στηοπηιδίηβ, οουογοὰ 
σῖτ πυτοθου 688 Ῥαἰποίηργβ δηᾶὰ ᾿πϑοσ ρἤοηβ, δα, στοϑὲ ῬγορΌΪγ, οἶδθη πιατκεὰ Ὁγ 
ΘΟΪΟΕ881 ρυταπιίβ; βίηςθ [π 686 ΤΟπῚ Ὁ8 ΤΕ͵ τοζαγάρα 88 1Π|6 ΘὕΟΣΠ Δ] ΒΔΌΪ ΔΕ ΟΠ οὗ πλῃ, 
τοι ἴπ686 ροίΐηϊδ οὗἩ υἱοῦ, (16 Ῥαγδιηουηὶ ἱπιροσγίδηοο δδογί θὰ ὉΥ (μ6 Εργρεδηδ ἴὸ 

-- 



ΒΟΡΡΙΕΜΕΝΤΑΒΥ ΝΟΤΈ. 42) 

8 ΒΟΠΟΌΓΤΒΌΪΘ ΌΤΙ 15 ΟΘΧΡΙ]ΟΔΌΪΘ; δηᾶ [86 Ὁ] 1]. Ἰυδρτηθηΐβ πο] ἃ Οὐ ἔπ ΟΟΥΡΒΘΒ, 

μιδᾶ, 85 μοῦ ΟἿ οηά, ἰο ἀθοϊάθ ΘΙ ΠΟΓ [16 οοπάποϊ οὗὨ ἴδ ἀδοθαβοὰ ὙγὯ8 βισὶ δἃ8 ἴὸ 

δῃτε16 Εἶτα ἴο 116 ρτίν]οζ6.---ΑἸἸΒουρἢ [μ686 ποίΟἢΒ ΤΩΔῪ ἔοστη ὑπο τδί βίθρα ᾿ουγασιὰβ 
ἃ τοβηοᾶ Β6]]1οΥ π᾿ ᾿πτηουί δ! ΠΥ, ἰδ 8 νοῦ ἴμδὲ ΓΏΘΥ ἀτο, ἱπ ὑμοτΏΒΟΪΎ 68, ἴῸΓ ἴγομι 

τουοδ! ηρ [86 ἰπξογη δ) ΔΙ ΠΣ Υ Ὀοίθο (Π6 Βαϊηδη 800} δηὰ δαὶ δίθυηδὶ δρὶσῖϊ τ ΟΝ 
Ῥογυδᾶοβ [Π6 υπίνοτθο Βαϊ [Π6 ἀοοίτίηο οὗἨ [6 ἐγβηβιηίρτδίίου οὗ [μ6 βου] (τηοίθσῃ- 
ῬϑΥοΒοΟβί8), ββρεοίδ!!γ ἴπ (80 ἔοττω Ἴοοποοίνοα ὈΥ͂ [8206 ΕρΥρεδηβ, 18 ἱποοσαρδίὉ]6 ἩΣῈᾺ 
ΟΥΟΣΥ ἔσπο ποίίοῃ οὗ [86 ἀἰρτ οὗ πῆδπ; ἰδ διπουηίβ, ἱῃ ἔδοξ, ΤΏΟΤΟΙΥ ἴο [6 οΟρὶπίοῃ, 
Βοϊὰ Ὁ Ῥγεδαρογαβ, α]8ο, οὗ ἴῃ ἰηἀοβίσι ΠΣ ΠΠΕΥ οὗἁ τααίογ, τ ἢ ΟὨΔηρῸΒ 118 ἔΌΥΤΩ8, 
Βαϊ ἰβ ΠΟΥ͂ΘΣ ΘΠ ΕΓΘΙΥ ΔΗ αι, Τὸ 6 Εσγρύϊδηβ οου]ὰ ποῖ ἱτηρατὶ ἰο Μοθϑοβ (86 
ἀοοίτίηο οὗἉ ἱπησηουίδ! γ, τυ ΐς ἢ μ6 Ργοδοϊ θὰ Ἰσοσὰ ἴπ6 ὈΘρΊ πη ηρ, ἱπ [6 ΠΙΒΌΟΤΥ ΟΥ̓́ τηδΔῃ, 

Ὑ8.0 18 ογοδίθἃ “ ἴῃ [Π0 ἱπιαρὸ2 οὗ αοἀ." ΥὙ7ῇο πορᾶ, {πογοίοσο, ΟἹ τηοπίίοῃ, πἰπουῦΐ 
τοίην ἴ0 ῬΟΥΎΘΙΒΟ βιδίοιηθης οἵ Τδοίϊξυδ, Ηϊδβῖ, ν. δ, (πὶ 1π6 [578 611{68 διδγοὰ [ῃ0 

ἙἘργρδη ποιϊίοῃβ οοποογηΐηρ ἱπίοσταθηῖ, δηὰ [86 ἱπίοση δ] σορῖοΏ 8, “ ΟΟΥΡΟΣΤΆ οομ 6 Γ0 
αυδτῃ ΟἸΘΙΏΔΤΟ, 6 ΣΩΟΤῸ Αὐοργρῆο; οδάθιμααο οὔτ οἱ ἀ6 ᾿ηΐοΓΠἿ8 ῬΟΓΒΌΔΒΙΟ, ἢ 

Θὲἢι. ῬΟΥΌΔΡΒΘ ΠΟ ΡΘΟρὶθ ου θαυ 888 οδιτὶ θᾶ [πΠ0 Δροσωηϊηδίοη οὗ απέριαϊ-ἰσογελίρ ἴοὸ 

ΒΟ δὴ ἱποσο 016 ΘΧΟ688 88 ἴΠ0 Εἰ γΥρδηβ. Ετοπὶ [86 τηδ᾽ δὲς ἀΘὨΖ6η5 ΟὗἨ [Π6 ἀσδοχῖ, 
δηά [80 νᾶνοϑ, ἄονγῃ ἴο {πὸ ὮΆΓΤΩ]688 ἀοτϊηθϑεῖς ΔΗ ΪΤΏΑ]8, Δη [ἢ χτηοβὶ ἀἰτοϊησεἶγο ἱπβοοίβ 

1μ6γα τ, 89 ΒΟΔΤΟΘΙΥ͂ ΒΥ ὙΠϊοΐ γγ88 ποῖ, ἱπ δοῖὴθ ἀϊδιτίοὶ οὗ Ἐργρί, δάοτοα ννῖτ 411 186 
ῬοτΡ οἵ Ββοδίδμοῃ σϑΐρ, τὴ τηδρτϊδοοτξ ἐοι}]68, Ποβίδ οὗἁ ῥτίθβδίβ δῃὰ θη 1688 ββδοτὶ- 
ἤροβ; δηἀ ΤΏΔΗΥ ὝΘΙΘ οὐθῃ, δοσ (μος ἀδαίι, Θιηθα]τηθὰ δηὰ δηϊοθο ἃ ἴῃ ΒΟΙΪΥ 
ΒΕΡΌΪΟΙγΟΒ. Εγνθη ΟὝΘΟΙ {ΓΑΥΘΊ]ΟΥΒ ὝΓΟΙΓΘ δίστιοκΚ ὈΥ 118 ΟΧΙΣΒΟΓΑΪΠΑΥΎ Βροοῖοθδ οὗ 
Ἰάοἰδίγγ; αὶ ΟἸἹοτΘἢΒ ΑἸοχδηάγίμαβ (Βεθάδσ. 110. 11, 8 8) ψίνϑθ 18, 8ἃ8 δῇ ογ6- ὙΪΌΠΘΒ8, 
[8ὸ [Ὁ] ονγίρ σταρὶς ἀοβοσιρίίοη: “ Αἰηοὴρ ἴΠ6 ἘΠΥρΕδηδβ, [0 δηλ ρ]65 δ.Ὸ 80- 
τουπάοά Μὴ στόνοβ δηὰ οοηῃβεοζαίθα Ῥϑδβίγοδ; ΠΟΥ δ.ὸ [ΓΒ μοα Ἡ ἢ ῬΓΟΡΥΪδΟδ, 
δηᾶ (Ποὶγ σουΓ8 ΔΓ θηοίτοϊοα τ ἢ δὴ ᾿πδηϊ8 πυταθοΣ οὗ ΘΟἸπΙΏΏΒ; [Ποἷν γν8}}8 αἰ οΣ 
ὙΠ} ΤΟΓΟΙ ΧῺ τ Δ 168, δΔη ἃ Ῥαϊπεϊηρβ οὗ 6 Ηἱρσμοβὶ σὲ; [ῃ6 πᾶνθ 18 σοβρ]θηδοπὶ ἢ 

Βοϊὰ, δηὰ βίῖ νου, δὰ οἱϑοίσυσα, ἀπ νασίοραίθὰ δίομοϑ ἤοσα 1πᾶϊα δπὰ ΕἸπορίδ; [86 

δαγίθχῃ 18 νοὶ ϊοὰ ΟΥ̓ 8 ουτίδίη πτοῦρμὺ τὴ ροϊά. αὶ 1 γοῦ ῬΡ»888 ὈῬογοπὰ ἱῃίο (89 
τοιηοΐοβὲ ρασὶ οὗ [86 πο] βασοθ, μαδίθηΐηρ ἴο ὈΘἢοΪ ἃ δοϊῃθιηρ γαῖ τλοσὸ Θχοο]]οηΐ, δπὰ 
βοοῖὶς ἔον [86 ἱπηδρο Ὑῖ ἢ ἄν 6118 ἰῃ ἐπ6 ἔθ ρ]6, ἃ ραϑίορλογιιδ (ΒΏΣΙΠ6- ὈΘΆΓΘΥ), ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ 

ΟἿ οἶδ86 οὗ ἰΠο66 ὙΠῸ ταἑη ἰδίου 1η βδογοὰ {πῖηρθ, ΠῚ 8 ῬΟΙΏΡΟΙΒ δίσγ, βίησίηρ ἃ Ῥϑθδῃ 
ἴῃ (6 Εωγριίδη ᾿οηρο, ἀγαῦνβ δ81 49 8. 5118}} ρουοη οὗἨ [169 ουγίδίη, 88 1 δρουΐ ἴ0 βῃονν 

18 ἴΠ6 ψοᾶ, δηἃ ΙαΔίκ68 18 Ὀυχβὶ ἱπῦο ἃ ἰυυμᾶ ἸΔΌρῆ; Ὁ. Ὧο0 ροᾶ 18 ἰουῃᾶ υἱιλίη, ναϊ ἃ 
οϑὲὶ, ΟΥἹ ἃ οτοοοάϊ]θ, ΟΣ ἃ βοσροηΐ βριτιηρ ἤΠοσα ἴ|6 8011, ΟΥ̓ ΒΟΙῺῚ6 δο ἢ} Ὀχτιΐα δῃΐπ)8]. ΤῊΘ 
Ἑωγριίδη ἀοἱ τ ἀρρθϑαῦϑ---ἃ Ὀοδδϑὶ το] ηρ ἰ[86 1 ΡΟῺ ἃ ῬυΡ]6 οογευϊοι, (Οοτάρασγο 
ὨΟῖ68 Οἡ ΧΧ. 4---6) Ἧ͵7Ὸ 8881}, ἱῃ ΟἿΣ Το ΑΥἶκ5 ὁ ἴδ6 ἴθ ῥ]αρθθθ, Βᾶνθ οοοδδίου ἴὸ 

ἀ1]δῖθ ροῦ ἴ[μ6 ναβὲὶ δῃὰ αἰπιοδὺ ἱῃοοηοθίναθὶο οχίθηϊ οὗὨ {88 βιιρεγβιίοη, δ Ἰθᾶνθ 
18:6 τοδᾶοσ ἴὸ ἀδοίάο Ὁ 10:6 δ ΠΟ] 7 ρῦγο Μοβαῖς ποίίοῃβ οὗ τὸ ἀθυ οδῃ ἴῃ ΔΏΥ 
ἄορτοο ὃ6 ἰγαοοα ἴο [Π6 στοββεβὲ οὗ 8}} ἰἀο]δίσίθβ' ὙὍ7οὸ ᾿Βογοΐοσο οπιΐὶ Β6ΓῸ 8]} γϑίΈσο πο 
ἴο [6 υτήδη βδου ῆσο8 ἢοΐ Ὁποοτητηοη ἱπ Ἐργρὶ (Οεδεγη, Μου. Ηΐδι, ἰϊ. Ρ. 544), δπὰ 

ἴο [16 οἵδος γταὰθ δηὰ δο)θοί ἔοστωβ οὗ αἰν]ηθ υγουβῃϊρ, ἴο [πὸ γϑποζαίίοῃ ραϊὰ ἴο [86 

Το] 6βι141 Ὀοάΐοβ, απ οἵμοσς οδ᾽θοὶδ οὐ παῖυσγο, δηἃ ουὐὸπ ἴο 106 νορζϑίβ Ὁ] ογοϑίίοη 

(4. ἱ, Ρ. 338---848; Μείπενδ, Ὑ οτταϊβομίο ϑ'ομστί θη, ἱ. Ρ. 204---224; Πεεγεπ, 1685, 

ὧι, Ὁ. 662---667), δῃαὰ δὰ ΙηΘΓΕΪΥ, ἴῸΓ ΟὟΤ ΟἾΤῚ ἱπηπηο δῖ ρΌΓΡΟΘΒΟ, ἐπ 6 ΟΧΡΓΟΒ8 σολσκ8 
οἵ Μδῃοῖδο (Φοβορῇμβ ο. Αρίοῃ, '. 26): “ὙΒὰΒ ἢ6 (Μοβθ8) σανθ ὑπ6 Ιβγβο 68 Ἰανν8 
ΔΙ οΘΊΠΟΣ ορροδβοᾶ [ἰὼ [16 ᾿πϑε τυ οηβ δᾶ ουβίομηβ οὗ Ἐργρὶ, δηὰ οὗ Τδοίξυβ 
(Εἴδι. ν. δ): “ὙΒο Ἐργρείδηβ τόσα ρ σαοβὺ οὗ ἴΠ6 δῃ1Π|818 ἀπ σοι ρου Πα ἱπηδρο8; 

116 δονγβ οοῃοοεῖνο αοα, Μ 1} [86 δρίγιϊ δίοῃθ, 88. πὸ ἀδὶΥ " (Αοργρεϊ ρῥ᾽ογδασθ 
ΔηΪϊτΩΔ]186 οἰ σιοβαιθ ΟΟΙΙρΟΒὶ89 γϑπογδηΐοῦ; ὁπάϑοὶ στηθηΐθ 8014 Ὡπαπ]πθ Ὡθππιθῃ 
ἀη 6 ρσπηι). 

πη (μὲ8 ψ 1016 χροβιοη, γὸ δδγο ποὶ δυπὐθὰ ἰο ἔπ6 ἐπ τ μθὴ ἴ[μ0 ΕἸ ΥΡΟΒΗΒ 



48 ΟἜΑΡ. 11. ΕΗ. 10. 

δἰἱαϊηοὰ ἴἰο [μας ἄεστοο οἵ εἰν] βδείοη τ ἰοῖι ΓΠΟῪ ταϊρν πδνο απ᾽ογοᾶ; δηὰ δὴ τι δἐδδοοὰ 
Θηαυΐ Ἰοδὰδ υδ ἴο ἀουδὲ 88 τηυποῖ οἵ [6 ΔΩΠΑΌΣΥ 88 οὗἩ [80 οχίθης οὗἨ ἴΠ6 Ἰοαχηΐτιρ οἵ 
[80 Ἐσγρίίδηβ. Ἑχοορὲ 1[Π6 Δγοδ ἐοοἰα ΓΑΙ ΤΩΟΠ ΤΠ ΘὨ 8, ΤΩΔῊΥ οὗὨ ψΒΟἢ πὸ ἀουθέ Ὀθ]οῦν 
ἴο ἃ ΥΟΙΥ τοιηοΐθ δηθαυ Υ, ὁ ᾿ΔΥΘ ΠῸ ΘΑΣ] Υ ἀοσασηθηΐβ ΘΟΠΟΟγἢρ {Π εἰν ΘΠ] τσ 
ἴδῃ 1[Π6 ἀοθοτὶ ρου οὗ Ἡεγοάοίμε (δυοαυϊ 440 Β.0.}, Μαπείλο (3707), γαϊοείλεπεε 
(240), δῃὰ Τίοάογις δίομϊωαα (Δὐοαὶ π6 ὈορΊπηΐηρ οὗἨ [86 νῸΪ ΑΓ 6γ), διὰ ὄν ἴθ δὸ 
Δ οσιτἶθ8 οοπ δίῃ ΤΩ ΟΒΟΪΥ Ὀας “ 8 τηἰϊχίυγο οὗ ἄγγ, σοπ γα οἴ ΟΥ̓ ΠΌΤΡΟΓΒ δη ]15ὶ8 οὖ 
ὨδΙΏ6Β, οὐ ταϊγδοῦϊουβ βίοσίθδ, σαγτὮβ, δβι ΓΟ ΠΟΤ οΑΪ ῬσΟΡΟβ  ἴου8, δηὰ ϑηϊστηδεῖο αὶ 

Δ] οσοτίε 8 (Ποίίεελ, ἱ. Ῥ. 182: 800 Πεεγεπ, 1ᾶθδ5, ἴ1. 688, εἰ δεᾳ.; «]αδίοκεῖν, ῬαπΈΒ ΟΣ 
ΖΕ εΥρι. ν. 91, οἷς. ; Ἐννῴκοιεν, Ἠϊδι. οἵ ἴΠ6 Μαρὶ, ἰ. 863, οἰ5).. ὙΒατο 8, ἐμεσϑίοσζο, 

ποι μίηρ; τπαὺ ΘΟ 618 18 ἤο ΒιΡΡΟΒΟ [πδὲ Ἰἰτυϊοὰ οαϊζατο ἡ ἰοἢ 186 δπείοηξ Ἐρυρεῖδηβ 
Ῥοεββοϑϑϑά, ἰο Βαᾶνὸ οχίβίθα δγοδάῦ δἱ 80 ΘδυΪΥ ἃ Ῥογίοἂ 88 [πδὶ οὔ Μοβοβ, νν8ο νγωβ, 

σΟΠΒΟαΌΘΠΕΪ, ποῖίμοῦ οἀποαίοα ἰπ [Π6 “ νϊβάοση οἵ Ἐργρὶ," πογ, 1 1818 δά Ὀθεπ 186 
οδ86, ἩουἹὰ Ὧ6 παν ἀογίγυοα ρτοαῖ δὰ βΌ] 1 π16 γα 88 ἔγοσαῃ 080 δοῦγοοβ (Ὁ ΡΑσΘ 
Οδιλε, Ὑ οδι δ μον νη, Ρ. 162: “ ΒΟΟΣ ΜοβοΒ νγγὰ8 ὑτγοὐθοϊθα ὈῪ ἃ Ῥσΐῃςϑαββ, 
οὗ οἀποδίοα δὲ ἰΐὸ οουγῖ-- ΔΙ] (18 δὰ πὸ ἰηβθυθηοθ ὩΡΟῺ 18 ΟΠδγϑοίοσ δηὰ ορὶ- 

πο. Ετοπι 1 Κίηρ νυ. 10, Ὑἤοσο ϑοϊομιοη ἰ8 βαίὰ ἴο ἢϑυθ δβυγρδεβοᾶ “δ]} 186 
υγϊβάοτ οὗ ἘσΥρὺ," οὐ ἔγοτα 1βαΐϊδῃ χίχ, 11, πόσο [86 “ πῖβο σοῦῃοῖ]]ογ οὗ ῬΏΔΓΘΟΣ δ 
ΔΙῸ τηρηἰἰοηθᾶ, τὸ οδΔῃ ἀθᾶσοθ 20 ἀϊδίϊποί οοποϊαβίοῃβ οοηῃοθγιίηρς ἴδ6 ἄσρτοο οἵ 
ομαγδοῖο οἵ Ἐβγριίδη ουϊίυγο; τ86 τοιμδσίς οὗ οπιοσ (Οάγεδου, ἷν. 281), “τπδὶ ΘΥΟΥΥ 
Ἐργρύδῃ ἰβ δὴ δοῖο ριιγϑίοίδη, θυ] ηρ᾽ 411 οὐδοῦ ταθη," τοίοθγ ΟἹ ἴο δῇ δπιρίτὶ 8] 
Ῥγδοῖίοθ οἵ μοαϊηρ ὈΥ ΠΊ68ῺΒ οὗ ΒΟΓΌΒ ΟΥ̓ γοροίδοϊο ἀσγαρθ; δηᾶὰ [86 ορβοσυδίίοι οἵ 
Φοβορδαβ (οοπίσα Αρίοῃ. ἰϊ. 14), [δὲ “10 βίαὰγ οὗ τνίϑάοσῃ γαδ, 'π Ἐωγρίῖ, ἔγοπι 186 
Ῥορίπηίηρ, οομαπα 64 ἴἢ0 [Π6 ὈτΙα8.8,᾽" ΙΘαΥθβ 8 ΘΑΌΔΙΪΥ ἀου 1} 68 τοραγὰβ ἴπ0 Ὠδίτισο 
οὗ ἴμδὲ ΡΠ ΟΘΟΡὮΥ, ΨἘΪΟΝ ᾽ν ταὶ ἢῦ, Βούτου Ὸσ, ὙΪῈῈ δοπλθ ῬΓΟΌΔΌΙΕΥ ἱπηασίηο, ἔγοτι ἐϊ8 

νΐης οουρΙεὰ τὴ “ 116 ουβμΐρ οὐ 186 φοΐβ," Ιἐ ἰδ Θοσίδί ΠΥ ποῖ νυ ϊϑάοσω, ἴῃ ἴῃ0 
8686 οὗ ρλιϊοφορὴν, ὙἘΙΟΝ γα 8 ΟὨΪΥ͂ ΘΟΠΒΙ ΔΟΓΘΌΪΥ πόσο (πη ἃ σα ]]οππίστα αὔοσ Μοθοϑ, 
ἥτοσα ὅτοθοο, ᾿Γδηβρίδηίθὰ ἴο Εργρί. Ὑταο, Ηθτγοαοίῃβ 08118 ἴ[Π6 Ἐσγρίίδηβ ῥσυάθης 
διὰ ῥγδοιίοδὶ ββορὶθ (λογιώτατοι), οἢ δοσουπῖὶ οὗὨ (δμοὶς Θοϊηϊηθγοο δηὰ ἰῃὰἀπβίγ ; ἢ 

(15 εἰ τι ῆθ8. ΠΊΟΓΟΙΥ ὑμοὶνγ νου αν βηγον ἀμοδδ, ὕο ἡ Ἀἰοἷὶ [Π6Υ δἰδομϑὰ ἃ Ὠἰρὰ ἱτηροτί- 
8Π06, 80 (Πδὶ ΠΟΥ͂ ἬΘΙΟ δἰτηοδὲ ὑόν δὶ ἴον Ἐμοὶσ συ πη ρη688 δη ἃ δβίγαϊδροπιβ (866 

Βολίεη, Απςείοης Ιηάϊα, ἰϊ. 121). Ἔνοη Φύνοηδὶ (ϑδεῖγοδ, χυ), ἰῃ 80 ἰδὲθ ἃ ρογίοὰ δα 186 
ἢγϑὲ θη ΓΠΤῪ δέου ΟἸσίβὲ, ἀοθδ ποῖ βίκοίος ἃ Βαδιίοσίηρ ῥἱοίαγο οὗ ἔδθ σοὶ ρίουβ δηϊσει- 
Θητηοηξ οὗ ἴΠ6 Εσγρίδηδ, θη 80 888 :--- 

“ον Ἐμγρὶῖ, τηδᾶ ὙΠῸ} ΒυροΥβ θη. ζτόογῃ, 
Μάακοβ ροάβ οἵ ̓ ηοηϑίοσβ, Ὀθΐ ἴο0 ν08}] ἰ8 ΚΟΊΤΗ. 
᾿Τὶβ τλοσίδὶ δἰ 8 οπίομ ἴο ἀδνοῦῦ, 

ἘΔΟᾺ οἷονο οὗἉ σαγίϊο 'β ἃ ϑαοτοὰ ΡΟΝΎ, 
Ἐοϊϊ χοῦ Ὡδιίοη δῦσα, δηὰ ὈΪοδὶ αὐοᾶςβ, 
ὙΒΟΙΟ ΟΥ̓ΤΥ Καγάθῃ ἰδ ΟΣΈτπ ἢ τ ΐ ἢ χοάβ.᾽" (νγάεπ᾽ε ΤΥδιηδδιίοη.) 

(Οοιραγο Ουϊά, Μείδπι. ν. 326, εἰ “«65.) ΜΔῊΥ δηείοης ττίξεσα ἰπΠοῦρΗΣ, ἱπὰοοὰ, ἘσΥΡ- 
εἴδη Ἰοαγηΐπρ ἰηρυβιοϊοης ἔον (Π0 οὐποδίίου οὗ Μοβϑβ, δηὰ τΠ6Υ 041} ἱπ ἐμ αἱὰ οὗ Οτοοκ, 
Αβδγτίδῃ δυὰ ΟΒδ ἄθδῃ ῥγϑοδρίοσθ-- -δὴ ἰάθα 88 ΔΙΌ ΓΩΤΥ 88 ἰξ ἰ68 πηίουηᾶοά (566 
Ῥλῖϊο, ορρ. ἰΐ. 84. Οοπιρατο Οὔενι. Ἂἰδζ. ϑίτοιι. ἱ, 148). Μοϑϑαβ δδ)δ, ἰξ 8 ἐγαδ, ποῖ 
ὈΠΙΓΘΟΌΘΏΠΥ Ὀαδβοὰ ᾿ΐ8 ΔΒ οἡ. ἱπβιποηβ οὗἩ 6 Εσγράδηβ, οὐ οἵδος πδιίοηβ, πυῆοβο 
ἰάθα8 [80 Ιατϑο 68 μδὰ, ὈΥ Ἰοηρ' αϑϑοοίδιίοιιϑ, ἱπιυἱροὰ; αι, ψΒθηονοσ ἢ6 ἄοεβ τηΐβ, ἢ6 
ἰπέαθε8 ἰπίο [Π6 ο] ἃ ἔοστηΒ ἃ δρί τὶ! οὗ Ῥυσὶ τ τ ΠΣοἢ. Ομ Δηρ98. Θπείγοὶυ (πον οτίρίηΔ] ροτ- 
γΟΥ86 ἰθῃΠ ἀΘΏΟΥ͂, δηὰ Ἡ ΔΙΟΝ Θοηγοσίβ ἰμόσα ἱπίο ποδὶ Ὀσῃοδοίαὶ! πὰ δι] πιὸ ἀοοίγίηεϑ 
(866 ποῖο οἢ χίΐ, 1, ἑοτγαγὰβ (ὴ6 πὰ). 
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ΠΣ 19. ὩΣ ὩΣ ἸΣΓΣ πυ ΓῊΡῚ ΓΊΦΟΝ 1.2 

τοῦ ὙπἙ Νδὴ ΘΙ ὙΝ δα Γὰς, ἈΝ. 
Ἵπ9 ϑμ ΓΒ 25 νὉΝ Γὴρὺ ἼΝ5 ΜΕΥ 4. ὁ ΤΊΡῚΠ 
: ΝΣ ὈΣν Πρ ΟὰΒ ὝΣ. ἔσθ Πρτὴ ΜΡ ΤῊ 

ΟΒΑΡΤΈᾺΕΝ 1Π. 
ΞΌΜΜΛΕΥ.---Μόβο, 88 δῃθρδογὰ οὗἁὨ μἷ9 ἕδίμον-ἰπ-ἰδυν, 16δ48 μἷβ δοοῖς ἰο Μουπὶ Ἡοτοῦ; 

αοά δρροαζβ ἴ0 δΐπ ἰῇ ἃ δυσιὶη θυ8ῃ; Η6 ῬγΟΣΩΐβα8 ἴο σϑϑοτιθ ἴπθ [5γ86]1168 
ἘΠγοῦ ἢ Εἰπὰ ἔτοσα [ἢ 6 ΟΡΡγαβϑίοῃ οἵ (86 
ΤΏΆΚΟ ἴδοηὶ ἱπποτὶῖ, {6 ἰαηὰ οἵὗὁἩ Οβπβλῃ. 

εἶδηβ; δῃᾶ ἰο Ἰοδὰ 1π6πὶ ἱπίο, δῃηὰ ἴο 
ΟΥ̓ [15 ῬΡΌΓΡΟΒΟ αοἂ σοτησηδηὰβ ΜΟβοθ 

ἴο το Γη ἴο ἘρΥΡ; Ὀαΐ 6 Ποδὶϊαῖοθβ. Τὸ ἱηδρίγο μἷπι ἢ ἢΟΡ6 δηὰ οοπῆάδεηοα, 
(οὰ γτονρϑα]β ἴο 1πὶ ΗΪ8 ΠΟΙΥ͂ ἢδῆγθ, τ Βὶοἢ γὯ8 Ὡοΐ γεῖ ΚΠΟΤΏ ἴο ἈΪ8 ΔΠΟΟδίοΥβ; 
δηὰ οτάρτβ μίηι ἰο δεῖς οὗὐἠἨ Ῥδδγδοῖὶ οἱ] 
ἀοβοσ, αοἄ ἴῃ Ηἰ5 ργοβοίθῃσθ ΚΠΟΥ͂ΝΒ 

ἃ Ἰεᾶνθ οὗ ἴὔγθο ἀδὺβ ἴο ψουδιῖρ ἰπ [86 
ὁ ῬΏΔΥΒΟΝ νν1}1}1} ποῖ σοῃβθηῖ; Ησ ἰδ πο γο- 

ἔοτο ἀοίοστωϊπϑὰ ἴο ἰπβῖοϊ ἀροη Εργρὲὶ ἔδαγίαϊ ρ]αριιθθ; ἴπΠθὴ ΟΠ] τπνου]ὰ ἐπ Κίηρ 
ΔΙ τποῖσγ ἀοραγίωγο, τ ΕἸ ΠΟΥ που]ὰ οἴἶεοῖ δέοσ μανΐηρ τοσαϊνοὰ ἔγομι [80 
ἘσΥΡυδἢΒ ὙΟΥΥ ΘΟὨ δι ἀἜΓΔΌΪΟ αὐ δ δ 'ῃ μο]ά, βίϊγοσ, δπα σαϊταθης, 

1. Τμδὶ Μορες ραδίωγεα (δε Ποοῖ ο 
«7είλτο δῇ {μιλεν-πτίαισ 'ἰΒ 8δὸ Ὡδίυγαὶ 
ΔΙΏΟΩΣ 8 ποπιδάϊο ἰγῖδθ, ΨΒοδο οδίοῦ 

Ὑ 64] σΟῊ δἰδίδ ἰῃ οα2|16, 1ῃδὲ [Π6 ορ᾽ πίοη 

ΟΥ̓ῬΈΪΟ δηὰ πῆϑῆγ ΒΘΌδ᾽ πἶοα] ΟχρουηοΓ8 
οὔ ἰῃς βδογοὰ γοϊαπιθ, δοοογάϊηςς ἴο ὙΠ ΠΟΙ. 

Μοθο6---- 88 ἸΔῖο  ΤλΑΥ]Ἱα----σ8 ογάδι θὰ ἰῸ 
δοὰ τ06 Βοοκ δ5 8 Ῥγδρδσδιοη ΓῸΓ Ἀΐ8 
διθοαῖ τη ϊβδίοη 88 ρῥαϑϑῖοσ οὗ ἴ86 Ῥθορὶϑ οὗ 
1386], ΡῬΘΔΓΒ 88 8. ΠΠΏΘΟΘΒΒΑΤΎ, ἱΒΟΌΡἢ 
ἱηροηΐουβ, 8] ρσοτῖο 4] ἰηνεσργοίδίοη. [ὲ 

τουδὶ, Βονανοσ, ὃ6 δἀτηϊ 6, [δὲ 106 

ΒΟΪοηῃ 80] 146 οὗ 16 ἀγθάσυ ἀσδοσίὶ σηδίθ- 

ΤΑ} οοπίγί θαϊοὰ ἴο ργϑρᾶγο ἴδ πιϊπὰ οὗἉ 

Μοϑεβ ἴοσ ἴθ βιδ] πὸ Θοταγἰββίοη ῸΓ 
Ὑοἢ Ῥτονίάθησο μδᾶ βοϊοοίθα Ὦ1πὶ, ἴο 
ἀΐϑροβο δἰβ ἐπουρῆδ ἴο βδοσοὰ χοβεοίίοι, 
δηᾷ ἴ΄ο πιδίοΓο ἢ5 ρ᾽818 [0Γ [86 ἀε] γΟΓΘΏΟΘ 
οὗ δἷβ ρϑορὶθ ἔγοσῃη (Πδὲ τγαϊ όσα Ὑν δῖ ἢ 
δυδινγοὰ αὐ δ18 Βγτηρδιμοῖϊο μοαγὶ τ ἢ πη- 
ἀἰταϊ ἰβιθα στο, οὐθῃ δὐΟΣ ἃ ΒΡ οη 

ΟΥ̓ ΠΟΑΙΙΥ ΑΙ δ σε ΌΤΥ. --- Αϑοῦσς (86 
ὭΔΙΩΘ “ Ψ926[ἢγχο,᾿ 8606 Ὡοΐδ ἴο ἱϊ. 18 ; δηὰ 

δοουϊξ “ ῥτγἱοδὶ οὗ Μ|ιάΐβδη, τὸ ἰΐ, 16.---πά 

δὲ ἰοὰ δὲς Ποοῖ δελίπα ἰδὲ ἀδϑεγί. (ΟΠ 
ἽΔἼ2Π). ΑΙΒουρῺ [9 νογὰ Ἴ2 ἽἼ (ἀε- 
τίνοὰ ἔγομι Ἵ2Ἵ ἴὸ ἀγίνο 180 Βοοῖκ, ΟΘ΄ δεη. 

ΤὮο8. '. 318) ΤΏ68Π8 Οἴδη ΕἸ ΓΡΙΥ μαδίωγε, 

ἷ.6.., [6 »ἷαοθ μον [16 βοοῖ ἷ8 ἀτγίνοη 
ἴῃ οτος ἴο ἔδοἀά---ἰὩ6 Ὁ Ὀοίΐογο [Π6 τοοῖ 

δἰ χυϊγίης [00 ρΐδοο, Οεσεη. 1ϑῆγρ., Ὀ. 
494---(88 ἴη 206] 1. 39; ῬΒ. ἰχν. 18, οἴο.), 

ἧς 8 Το Δρρτορσίδίο ἴο υπάογβίδπα ἱξ 

ΠΟΓΟ ἴῃ 19 ΤΟΤΕ πδι8] δρρὶϊοδίοι οὗ ἀ5- 

Βοτῖ, 8ηἃ ΙΠΟΪΘ ΡΓΟΡΟΣΙΥ [6 ΑΥ̓ΔΡΊΔΗη, 

Βίπαϊο!ς ἀοϑοσί. --- ΜΌ868 πδίυγα ]}γ 16ἃ ἢΐΒ 
βοοκ ἔτοπηῃ ἰδθ βίου ἀθδοσὶ ποι (Π6 
Μι|ιάϊαη 65 ἐπὶ θὰ (866 οἱ ἰΪ. 15), βου ἢ- 
τδγ9 δελϊπα {6 ἀδδογί, ἴὸ ἴ0 γος δηὰ 

ἔγυ ε} ταρίομβ οὗὐἠ Μουηΐ 5; πὶ, τ ΒΙΠΠΟΥ 
[πΠ6 ποτηδᾶϊς ΒῃΘΡΒΟΓΩΒ ΚἜΘΠΘΙΓΑΙΥ ἀγῖνο 

[οἷν βοός κβ ἤθη 411 τ[ἢ6 ΟἿΟΣ ῬΑΓΙΒ οὔ [ἢ 6 
ῬΘΏΪΏΒυΪα δγὸ ἀσϑίϊπίο οὗ ναῖοῦ δπὰ οὔ 

Ῥαδίιγο. -- Τ΄ὲ πιομπίαϊῃ ὁ, Οοὰὐ (ἫΝ 
ΠΌΝΟ), 80 οα θὰ ὉΥ "ΑΥ οὗ δηηοϊρβεοη 
(το ορϑὶβ), θϑοδαϑο [16 ρΊΟΥΥ οἵ αἀοὰ δΡ- 
Ῥοδυοὰ ἢθγὸ δὲ ἃ ἰδίεσ {1π|Ὸ ἴἤο {πῸ ἰδνν- 
αἶνασ. ϑοῦιθ παπδογβίδηα ὨΝΠΌΝΣ ἽΠ ἴῃ 
ἐδ βθοῆϑ8 οἵ ὈΝὲ ὙΠ (Ρ6. χαχτίὶ. 7), γεῦῦ 
ἸΟΔῪ τηουηίδὶη8, Ὀθοδῦθα, δοοογάϊπρ [0 ἃ 
Ἡδοῦτον ἰάϊοπι, ονουυ  ΐηρ σταπαὰ δηὰ εἐχ- 
ἸΓΔΟΣΟΪΏΔΤῪ ἰ8 ὈγουρῆΣ ἱπίο δοπηθοίίοι 

σὴ 100 ΤΟΥ; [ῸΓ ἰηδίδηςο, θη. Χχ,.9, 

“4Ἠ6 [Νἰτηγοὰ ] γγὰβ ἃ τι Ὑ ὨθηΐοΥ ὃ6- 
ἴοτο {06 1οτὰ" (" 2), ΐ,6., Δὴ ἀχοθοῖ- 
ἸΏΡΙΥ τ Βαπίογ; θη. χχχ. 8, “σοτὰ- 
Ῥαΐϑ οἵ 186 Γοτᾶ (ὈΤΘὲΣ “0. Π89), ἰ.6., 
ατοδῖ, αἰ οα] οοτηδαῖβ. (866 ὅεη. χχχν. 

ὃ; 1 β6πι. χὶ. 7, χὶν. 15; Φοη. 111. 8.) Βαϊ 

1π6 ἴοστηοσ ἱπίογργοιίδιίϊοη 8 Ῥγείεγαθϊο, 

δηὰ ἰθ οἰοδυ ἀχργοδβοὰ ὮὈῪῚ Τάγχζυσ Οη- 

κοῖοϑ: “Απὰ 86 οδῆθ ἴο (86 τηοπηίδίῃ 

ἩΠΟΓΟ [06 ΤΩὩΔ]ΟΒΙΥ οὗἨ τὴ6 Τωοτὰ τονυθδὶϑάᾶ 
1661. Φοθορδαδ, Ὀϊοηἀἑηρ ἐγ ἢ δπᾶ 86- 
τοι, οὔβοσνοβ (Απᾶᾳ. 1, χὶὶ, 1): “ Αἴον- 
νταγὰβ 8 ἄσουο ἷ5 ἤοοϊβ ἴο Μουπὶ δ᾽ παὶ 
ἴο Γϑοὰ πο. ΤΆΪ8 ἰ8 [6 ἰσμοβὲ τοοπη- 
ἰδἴη ἴῃ ἐἶθ86 Τοιχζίομβ [ΒΙΟὮ 18 ποὶ δοςιι- 
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Ομ.». ΠῚ. 

ΕΧΟΌΌΡ ΠΙ|. 

1. Απα Νοβοβ Καρὺ {86 Ηοοκ οὗ Φεοίμτο 18 
λυ 6 γ-1η-Ἰανν, [Π6 ΜΙαϊδηϊΐα ρῥτϊοδῦ, ἀπ ἢ6 ἰϑὰ (μ6 Ηοοκ 
ΘΒ πα {Π6 ἀρβοσῦ, δηα οδιηθ ἴο 86 τηοαῃηίδϊη οὗ αοά, ἴο 
Ηοτορ. 2. Απὰ δὴ δῃρδὶ οὗ {μ6 ,ογὰ Δρρϑδαγοα ἴο δἴτη ἴῃ 
ἃ Βδηδ οὗ ἔἤτγο ουὐὖ οὗἉ {86 τηϊαβὲ οὗἁὨ ᾿π6 ὑβογηθυβὴ : δπὰ ἢθ 
Ἰοοκοά, δηῃᾷᾶ, Ὀθῃοὶα, [86 Ὀυϑῃ Ὀυτγηροαᾶ Μιὰ ἤγο; Ραὺ {86 

ι πρὶ. Ῥέν8.--- Τὸ ἴῃ Ὀδοϊκεὶάθ οὗ 

ΤΑΙ6], δῃὰ [6 Ὀοδβὲ [ὉΓΣ Ὀδδραγαρο; ἴον 118 

ΒΟΥΡαζΘ τγἃ8 Θχοθ]οηῖ, δηὰ ἱΐ δὰ ποὲ 
θόθῃ Ὀοίοσο δα ἀΡΟΩ; ἴοὺγ 88 16 ὩΔΕΥΘ 

ἐγῖθε8 Ὀεϊϊονοά ἐμαὶ αοα ἅπνοὶὶ {Πογο, ἐπ 6 
ΒΠΘΡΠΟΓ8 ἀδγοὰ ποῖ 0 ΔΡΡσοβοὶ 1ι.7--Α8 
180 Μουπὶ Πογοῦ, ΌΥ ἴΠπὸ Ῥγομ] χαιίοη οὗ 

[86 αν τὶς ἢ (ἤογὸ ἰοοῖς ὈΪδοθ, 65 Ὀ6- 

σΟΙη6 οὗὨ Ῥδγδιωοπηϊ ἱτηροσίδηοο Ὁ [86 
ΒΙΒΌΟΥΥ οὗ τηδηκίπᾶ, δηὰ 88 1Π6 δ᾽ παῖ το 
Ῥοπΐηκηϊα ἴῃ ἩΥἢ]οἢ [δὲ Ἰηουηδὶη 8 δὶ- 
ἰυδιοὰ ἰΌΓΙῚΒ ἰῃ6 ὉΥΓΪΠΟΙΡΑΙ δοθηθ οὗ (6 
ΑΓ ηκ5 Οὗ ΙδΒγ86] δήοσ ᾿ποἷν Εἰχοδῃβ 

ἔγοτα Ἐμγρῖ, ἰδ πὶ} ποῖ ὯὈΘ ἱπδρργορτίβίθ 

ἴο ἰπίτοάυςθ ἃ ζοορταρ ΐοδὶ δἰκοῖο οὗὨ [818 
Ῥοπίμβαϊα, τ οδρθοΐαὶ σοβαγὰ ἰὸ “ 1π16 

χτηοπηίδίη οὗ Οοα," 8606 [80 βαρ] 6 ῃ- 
ΤΆΓΥ ποίθ δὲ ἴδιο ϑηὰ οὗἉ [{6 ΟἸΔΡΊΟΥ, 

2. ἴπκ α απ 9 γε. (δὴὲ 305). 
Τρ ποσὰ ΓῺ μδ8 οδ!]οᾶ ἕοσιὰ τδο [0]- 
Ἰονῖης ΧΡ δηδιϊοηβ:---Ἰ. 16 8. Ἰἀοηοδὶ 
2110 Ὁ, 80 ἐδεαὶ ᾽Σ ΓὩ 2 τοϑϑηβ, “ 116 

Βοδιῖί οὐ 116 σαπίτο ΟὔΠ6 ἔγο, οΥἩ 1.6 τηϊά δὲ 

οὔ 1" (Καελὶ, Εν Ἑξσετγα, Αδωϊοαϊα). 2. 
Ις εἰρηϊῆοβ “ἃ οοπδερταίίοη," ἀογῖνοα 
ἔγοϊὰ ΠΕ) 10 κἰηάϊο ἤτο; ἴοσ ἱπδίβῃσο, ἰῃ 

Ταὶπι. Βαῦ. Εδη. 59. Ὁ (Κι. 1). 8, 1ὲ 
ΤΩΘΔῺΒ “ βρίοπάουτ," ἴσοι 2222 - 2 

(Θεερεν. ΤΠ68. Ρ. 748). 4. Π30 18 ςο;- 
ἐτϑοιθὰ ἔγοτῃ πϑῦΡ, 88 ὉνΡ" ἤγοτα ΡΠ", 
οὗ ὉἽΖ δοῃ ὨἽΠ3 (Οὐρεν. 1 ϑὮγρ. Ρ.137λ. 
δ. ΤῺ ἴδ σοπιγδοῦοὰ ἕγτοτα Π3Π0, δαί. 
οοπιβίγ, οἵ ΠΆΓΙ Μαπιο, ἅκο ΠΡΌ ἴτοτι 
ΤΟΘΝΌ, 1 Κίηρο νυ. 35 (Σιοαϊά, ἄτασα. 
8146; Μὰαισετ). Ὑπὸ ἰδδὲ οχρ᾽ δηδίοη 
ΔΡΡΘΔΙΤΒ [16 τηοδὲ δρΡρσοργίβδίο. --- ΤΒΟσα 
Ῥυβῇ (2); τυῦυϑ νυἱρατῖδ ((εΐς, ἰϊ. 68), 
ΟΥ ΤᾺΡυ8 βαηοῖπ8 (ϑργεπρεῖ, Ἡϊδιοσυ οἵ 
Βοίδηγυ, 17), οὐ Οχγοδηῖδδ δσγαῦίοα (μδν- 
ἴδοσῃ θ8}), πο ἢ στοῦγθ δου Δ ΠΕ} ἱῃ 
[6 ὙἱοϊηὙ οὗ 5΄ηεἱ (ὅλαι, Τταν. 401 ; 
ῬΡοοοοῖε, Οτϊϑαϊ, ἱ,3156). ὙΏ6 ϑερίκασίπὲ 
τοηᾶάοῖ5 βάτος, ὈταΙλὉ]6--- 1 ἢ ἱδ, μον - 

39.Α ὈυβΆ. 

ΘΟΥΟΣ, δοοογζγάϊηρ ἴο Ῥοοοοΐίκα, ΠοἤοΤο ἰοαπ ἃ 

ἴῃ [Π080 ρασίβ. 360 ἤορενηι. Απιίᾳ. ἷν. 1. Ρ. 
208----20δ.---Ὦ ὦ δυγη, ἢσΟΤΘ γε ἰη- 

ἰγδηβιεῖνο δηὰ δοῦγνο, ἰκὸ πὰρ. χυ. 14; 

48.1.81; πὮΠδῚ ἰὴ 186 ΓΟ] οί, Ὑὰσβο 
Ὕ3᾽ [6 ὑγδηβίοῖνθ δὰ ῥδδδῖίνθ, “ἴο δῈ 

Ὀυγηῖ.".-- Τα: κοί οοπειππεά. ὦϑᾳ 122). 
ΝΝ, ΠΟ ἷἰ8 ΠΘΠΟΓΘΙΥ οοποίγαοὰ Ὑῖ 
1ῃ6 ραγιοὶρ]ο (465 ὈΓΠ[ΣΣ ἽΠῚ 1) ““πὸο- 
ΒΟΑΥ͂ ἰηϊογρσγοῖοα ἐμο," Ο6Ὡ. χ]!. 8), ἰδ 

Β6ΓΘ οοῃποοϊοα ἢ τΠ 6 νοσὺ δηϊῖο, τ Ηϊς ἢ 
οοπδίσχυςίοη 18 οΟὗἨὨ ΓΆΣΘ οὐσσυσζθηοο ((}6Γ. 

ΧΧΧΥΪ. 5; Φ9οὉ Χχχυ. 16. ὅ8δο Οὐεϑεκ. 

ΤΏ σρ. Ρ. 880). Μοηδοϊαδομη δηὰ Βοϑοσι- 
ταῦ ας ἐακο Οϑδὲ δ τἘ6 Ῥασιοὶρὶὸ Ῥαδὶ), 
ἴδο ἑοσιηδῦνο Ὁ Ὀοΐηρ ουϊὑοὰ, 85 ἱπ 
ἱπείοδὰ οἵ ΠΡΌ, 3 Κίηρεῖ! 10; ἐπ ὉῪΘ 
ἰπδιοδά οὗ Ὁ ἽἼΌ, Εσοκ. χχὶ. 1δ,16. 866 
Οτεεν. 1 ὮτΩ. Ρ. 816; Τεϊἀεκλεῖπι, Μοὰδ 
ΤδὈΐηΔᾺ, Ὁ. 7.---Τδὸ Ἰᾶθα ἔπδὲ [86 ργοδϑῦςθ 
οὗ αοἀ τιδηϊίοβιβ 1186] ἱπ [Π0 δρϊοπάουΣ 

οὔ Ἰὲσμὶ οὐ γο, γγ88 ὑσουδίθης ἐὨσουμδουξ 
811] παοίΐοῃβ οὐ δηιαυγ. [πω Ηοιμεσ 
(Οἀγ588. χίχ. 86---40), ΜΊΠΕΟΓΥΔ ΔΡΡΘΔΣΤΒ ἴῃ 

ἃ τδάϊδῃοοθ οὗ ὅσο. 7116 Ῥογοίδῃβ δά οσοὰ 
ἴΠ6 ἦτο, οσῃ ἔδο Ὀ6 16 δι ἱξ οὨδητου 

ἴη0 χοάδ. δία ΠΟΙΟΏ8 τοῦθ ϑηίεῦ- 

ἰδϊηθα ὈΥ τ06 Οδαϊάθαμβ. (866 οΪακεδέϊ- 
οδωε, ἀο Μγείογιϊδ, δοοί. ἰἷ, οδρ. 4). αοάὰ 
Τονοδ θὰ Ηἰπλβο  Υ ἐμ ἦγθ Ὡοῦ ΟὨΪΥ ἴο Μοϑοδ 
(ἴῃ ΟΌΓ ἱοχὶ, δῃὰ χὶχ. 18; χχὶίν. 17), Ὀπὲ 

8150 ἰο ΕΠ176ἢ (1 Κίηρ χίχ. 19), Εξοκὶοὶ 
(ἰ. 4,18), διὰ 1)απίοὶ (νἱϊ. 9).--Φοδορθυθ 
[08 οΟχρίαΐηδβ ΟἿΣ ἴδχι: “Τὴο ὅσο ἩδοΣ 

ΒΌΣΤΟΌΣ ἀϑὰ [86 ἐπόοτῃ Ὀσδὰ ἀἱὰ ποῖ ἱπ)το 
Ὧϊο Β]οδβϑοῦιδ οἵ 186 ἰΣοθ, ποῖ ἀϊὰ ὶὲ ἀοδί σου 
ΔῺΥ οὗ [86 ἡπιοϊίδγουθ Ὀγδποδθε."--- ϑοσοθ 
τορτγοϑοηΐ [56 1016 Υἱδίοι σοϊδιϑὰ ἰῃ εἰ ἡ 
Ομαρίοῦ δϑ 8 ἄγοδπι οὗ Μοϑεδβ, ἃ οοῃ)ϑοΐυσθ 
ἀεδεϊξαίο οὗ ΘΟΥ̓́ΘΙΥ ἑουπάἀδιίοη; οΟἴμοῖ κὺρ - 
δοοὶ, τί ὧ6 [1116 Ῥγορσίϑέῃ, δὲ Μῆοδοβ 
ΒΑῪ ἴδ6 δοιεηρ᾽ δυη θολὰ (6 Ὠοῖκοι, δὸ 
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ἜΣ ὙἼΣ πρΎρτστς ΠΩ ΝΘ σΓῸΝ ΓΙΊΦΌ ἼΡΡῚ 8 
τ Ὁ Ὁ Ππ' ΜῈ 4: ΣΏΒῚ ὝΝΝ Ὁ γ.10 
ον, ΓΟ Πρ ΝΣ. Πρατὶ ὙΠ Ἐνῆσς, υὰς ΛΕῪΣ 
ὙΠ Ὁ Ὑὰ τ Ρ τρη Ἀσ ἊΣ ΝΣ δα 
ἐδῶ δ ΣΥΝ ΝΣ πον ὕπρε ὙΨῸῈ θη, Ὁ 
Τρ ρπν Ἡρὰς ΤῊΝ Τὰς Ὑ3Ὲ ὯΡῈ Ὁ. πον ὁ 
[διαὶ [26 Ὀπκὴ ἀρρεαγτεά ἴο Ὅθ ἱπ βδιηοδ; 
ΟἸΟ.Β ἱπαασίηθ δῇ ἴβδιιθ οὗ Ῥβοδρδοσοίοα 

Ἡγάτγοροῃ ἔζομι 8 υοϊοδπίο ἤββυσο!-- - ΤῊΘ 
Ὀυχΐηρ ὈαΒὴ ΠΟ ἢ ἰ8 ποΣ σΟ βυχηθὰ ἢδ8 

ἔγοατι Υ ὈθΘπ δορὰ 8ἃ8 ἃ 818 0]0 ΔΙ]ΟΡΌΣΥ 
οὗ {πὸ ἔαϊο οὗ [βϑγϑοὶ, νὩΐοο, δἰ βουρ 46» 

ΒΡ 5604 διποηρ [86 ἡδίδου 88 [Π6 ᾿ΒΟΣΓΏΡΌΔΕ 
διηοηρ [86 ἐγθθ8---Ορργοδδοᾶ, ἀορτδάοά, 

δηά δι)οιοα---οου]ὰ πονοὸσ 6 ἀοδίγογοά. 
Αδθαηθὶ δηὰ οἴδιοῦ8 ΔΡΡΙΥ ἱξ ΤΏΟΓΘ 68Ρ6- 
οἰ 1γ ἴο [86 Βυβογίηρβ οὗὨ βγϑ6] ἴῃ Ἐφγρῖ, 
ἔγοτα Ἡβιοῖ ΤΠΘΥ ΟΑΙ.6 ἴοσ ἢ τΥ 1} Θηαπορὰ 
υἱζοῦῦ. ΤΟ δγτοῦοὶ οὗ [20 ϑ'οοιοις, ΘΒΌΣΟΙ 
͵θ ᾿ἐκοντίδο ἃ Ὀατηΐῃρς Ὀυδα, Δ ἴΔ6 τοτὰβ 

Ῥοποδ ἰδ: “ Νος ἰδηθη σομδαμηθυθδίυγ.ἢ 
4. Ονοά εαἰϊεά μπίο αι. ὍΤμο ἀπορεῖ 

οὗ Οοἂ, Ὑῆο δρρϑασθὰ ἴὸ ῖοβοβ. 
(νον. 3) ἰδ, δοοογάϊηρ ἴο οὖν γόσϑο διὰ 

6 ὙὮΟΙΪΟ ΖΟ]ονίης τοϊαιίοη, αοα ἢἰπὶ- 

βοὶζ, τ 6 σἴδηρθ ὙΘΙΥ͂ διαὶ 1 [16 

ΗΟΙ͂Υ δειρίυτοδι ἴ86 ἀπρεὶ “8115 ΑΡγὰ- 
Βδὰ (θη. χχὶϊ. 11), ἀπὰ ἰδ ἴ8, ἱπ ἔδοϊ, 

Οὐοὐ Ὠἰπιδο] (νοτ. 16); 86 απφεί οὗ αἀοά 

δρροδσοὰ ἴο αἰάθοιυ (δ υάᾳ. νἱ. 11), ὙΠ 

Βο ἰδ 'ῃ σϑδὶγ Οοά (τον. 14). δ ́ τ ]Α 

ὅεη. χχὶ. 17 δῃά 19; χχχί. 11, 18, 16. 

“αάρ. χἰϊ!, 8, 22. Εθη ἘΖτα δοοουῃῖβ 

ἴον (8 οἴδημκο ἱπ ἃ ὕγοίοϊ ἃ ΤΩΔΠΠΟΓ: 

1. ὙΠ δηρεὶ ἰ8 οδ]οὰ (οᾶ, Ὀθοδῦβο ἢ 

ἰδ Ηἰδ ἀοϊοχαίοα τηθϑϑοηροῦ; οὕ, 2. αοὐ 

(15) ϑοοίπρ 1μδὲ Μοβεθ νδϑ σοΐῃρ (Ὁ 

ἐμ δπιδῖι, οοταχοβηάοὰ ΗΐΪδ δηρεὶ (Ὁ ΠΝ) 
10 6411 πἰπι; “[ῸΣ ὈΝΠΌΙΣ ἰδ πὸ ΡΙΌΡΕΣ 

ποῦπ, Ὀὰξ 8 ΠΟΙ ΔρροὶἸδέϊνο, ἱτρ γὴν 

ΘνοΣΥΐης ἀϊνὶπο δὰ ἱποοροσθαὶ." Τὴθ 
ἢτεὶ ἐχρ δηδίοη 18 τη οσο Θοσθρίδοϊο; [ἢ0 

Ἰδίζεγ, ἰοστοοὰ ἰῃ 1166}, νου ὰ ποὶ ουθῃ 

ΔΡΡΙΥ ἴο [6 ΟἾΝΟΣ δηδίοβζουβ ρϑββδροδ. 
“Α δ πηῖϊας ἰάθη οαϊίου οὗὁἨ 186 οὶ 

αὐ 118 ΙΩΘΒΒΘΏΖΟΙΒ ἰ8 ΟὈΒΟΓΎΘΟΌΪΘ ἱπ 

ΑἰἸτηοδὶ ΘΥΘΙΎ ΔρΡΡΑσ ἴοι οὗὨ δηρεῖβ. Οτὶ- 
ΕἰπαΙγ, δη ἃ Ὀδρθοίδ! πογτο (86 ὈΥίτΐ- 
Εἶν ὨοθοηΒ τὸ ἔα ΠῚ ῥγοδοσνοᾶ, (16 
ΘΙ ἰἰβο 1 ἢ ἀοδοθηθ ἐο 1ϊ5 {ανουχίιο8 
ἴπ 8 ΤΟΙΑ] βδρο; ὰϊ ρστδάῃδγ [86 
Θπιδηδίίοηβ οὗἨ 118 ῬΟΥΤΟΥ ἴῃ Ὠδίμπτο 816 
τορασγάἀθα 88 [Π8 ΠοΙ81 48 δῃηα ἱπβίσιτηθηῖδ 
οὔ ἐἴ8 ἀδογοοδ (ΒΒ. οἷν. 4; 2 ϑδιη, χχῖν. 16), 
Δηὰ δἵὸ ροιβοηϊβοά δοοοσάϊησς ἴο [86 
ΤΩΔΠΏΘΓ οὗ ἰἢ6 Οτίθηξ, 88 18 ὄυθῃ [06 οΔ80 
ΜῊ 106 δρὶ τ (ΠῚ 1 Κίηρβ χχίῖϊ. 21], 
Βολίεῃ οὐ αδθ, χτΐ, 7). “ Βοτονοσ αοά 
ἌΡΡΘΑΙΒ ἴῃ [ἢ6 ΒΥΤΆΡΟΪ οὗἨ ΔΗΥ Ὠδίῃζαὶ 
ῬΒΘΠΟΙΊΘΠΟΏ, (Πἰ8 15 Ηΐβ δῆροὶ, οὐ Ηἰϑ 

ὙἱδΒΙ Ὁ]6 δρϑηῖ, οὐ, ἰῇ ἐδὸ δοδυ  } Δη- 
υσρο οἵ Μοεδεδ: “ΤῈΘ δῆ οὔ αοὰ ἰ8 
ἴῃ Ὠ1γ᾽ ἢ (Πεγάετν, (οἰδὶ. ἀον Ἡθῦν. Ῥοοβ. ἱϊ. 
Ρ. 48).--- Δ ᾶοδε5, ἴοεεβ. ΤἸὮο τοροιϊίοη 
οὗἩἨ [820 Ὠδῖηθ ἷ8 ἱπίθῃἀδοα ἴο στοῦϑο (ἢθ 

δἰιοηϊἴοη οὗ Μοθοδ τὶ ροτοδίοσ [ΌΓΟΘ, 

Οοτρ. σθη68. χαί!. 11. ἥεγς απὶ 7; δῇ 
ἘΧρσοβδίοῃ οὗ ἩΠΉΏρΤ 655 δη ἃ Τοδὰγ οδ6- 
ἀἰθηοθ, 845 θη. χχΙ!, 11; χχχί. 11; 184, 

νἱ. 8. ΟοΡ. ΕΔ ἘΔΙΏΔῊ ἱ,, 6. 
δ. Ὁ Ἱπιρογαιίνο Καὶ οἵ ὅ19.---ὃγ) 

ἤτοτα Ὁ) ἰο δίπᾶ, ἐο ἔαδίοπ (ὑπόδημα, 
σανδάλιον), ἃ δ06 ΟΥ δαπάαὶ (οδίοθιδ; 
ἔυτῃ 80168, ἴπΠΣᾺ ΟΔ]ΟΘΌ8 4υΐ γΟ ΔΙΌΣ ολυτιδῦ 
Οε8.)--- ΤΠ 0 δῆοθβ οὔ 180 Οτδηί 18 (88 
ἴδοθ9 οὗ (πΠ6 ατεοῖβ δηὰ ἘΟσΏΔη8) ὝΘΓΟ, 

δηὰ δζὸ 8.111, ΣΟ δοῖθθ οὗ ᾿Ἰθδίθποσ ΟΣ 

ποοά, ὙΔΙΟΝ τγοσο ἔδδίθηθα πηᾶορ [Π6 

ἴοοϊ, δὰ εἰοὰ δῦονϑ ἔμοῖὴ πὶ ἃ ἰδίς πος 

ΟΦ θη. χίχ, 23) Φομδίβδη ἰσδῃβ- 
Ἰαίϑβ ἱβοσοίοσο Ὁ») πίει (ὧν ϑαπάαῖε 
ΡΟ). Το ΕΣΥΡδΔηΒ ΜΕ͵Ό, ΒΟΎΘΥΟΣ, 
ἕδιοοιβ [ὉΣ [86 βυτηρίπουβηθβ8θ οὗ {Ποῦ 

δϑῃ 418, ἩΠΙΟΝ ΓΌΣΤΩ δ} οὔθ οὗ τὴθ 

δτεοαίοδὲ οσιδεηθηΐδ οὗ ἐμοῦ διέεῖγο, Ὀοΐπρ 
οἰδρθοσαίοὶν θα τοϊἀοτοα 1} Βουο Β ἀπὰ 
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θυΒὴ τᾶϑ ποὺ οοῃβυτηθά. 83. Απα Μοβοβ 861, 11 πὶ} 7υ5ὲ 
δο ὑμ10 86 δηᾶ 866 818 στοαῦ βρειῦ, τὰν [86 Ὀυβῃ 15 ποί 
᾿υτηΐ. 4. Απᾶ ψ ἤθη {86 [μοτὰ βὰν ὑμαὺ ἢ τοὺ ὉΠ} Π 6 Γ 
ἰο 866, αοἀ ο411.6ἃ ἰο ΐτα ουὖ οὗ {86 τοϊάβί οὗ 86 Ὀαδῇ, 
δη ἃ 8ε14, Μοβθϑ, ίοβοβ. Αμὰ δε βαϊά, ἤργο αὔθ]. ὅ. Απά 
Ηδ βαϊᾶ, Αρργοδοῖ ποὺ δι 086}: ρΡυΐ οἹΥ [ΠΥ Βοεβ ἔτοιὰ ἐγ 
ἔδοῦ, Ὁ" {86 ρΙαοθ σβοσθοι ὑδου βίβηάαβύ 8 ΠΟΙῪ στοά. 
6. Απὰ Ηδ βαϊά, 1 αι ὑμ6 ἀαοἂ οὗ γ "λύματβ, (86 αοά οὗ 
ΑΡγδδδιι, ἐμ αοἂ οὗὨ 588ο, δὰ {π6 αοάἄ οὗἩ Φδοοῦ. ἀπὰ 

1 Ἐπὶ. Ῥεγε.---Ἰ 1} ὩΟΥΤ ρῸ δδίἀ6. 

οἴδοῦ θσυγοβ Ὑτοῦρας ἴῃ δἰἰκ, δἰϊνοῦ δηὰ 

κοϊὰ (Ῥγηλύιδοα, Δης. Ἐργρί. 11, 864). 

5[οθ8 8ζο, ἰπὰ ἴθ Εδδῖ, βοτὰ πΟΓΏ ἴῃ 

1.6 δραγίτηθηΐβ ἴπ ραγίῃρ Υἱδίίδ; (ΠΟῪ ΔΙῸ 

ὨΒΌΔΙΥ γΡυὶ οὔ, ἴῃ (10 δη 6 - ΟΠ ΔΙῚ ὈΘΓΒ 

(ςοσΡ. Ῥίαίο, ϑγταροβϑ. Ρ. 318). Τὸ οηΐος 
8 Ρἷδοθ οὗἩ νψοσβμὶρ νει οογογοὰ ἴδοΐὶ 18 
οοπθίἀοτοὰ δὲ δὴ δεῖ οὗ 0 ργοδίοαι 

ὑστόνόσοποθ. «διῃιίοδου, (πὰ Ῥαχίομ β 11- 

Ιυβιγαῖοβ, ἱ, Ὁ. 298, ποῖΐθλ, ΟὈΒΘΓΤΎΘΒ: 

“ΠῺς ἸΟΡΟΥ͂ οὗὨ (Ποῖγ πιοθαυοα 18 δ]Ἰοὰ 
ὙΠῚ βῆοθβ, ᾽π8ὲ 88 [π6 ἸΟΘΌΥ οὗ ἃ ΠΟΙΙΒ6, 

ΟΣ ΤΟΟΟΩ8 ἴῃ ἃ σὔυγο, 18 Δ|1οὰ τ δδὲδ 

διηοηρϑὲ 18. ῬΥΓΙΩΡΌΓΤΩΒ 1860, τηοδὲ 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ (Ο]]οννίης δὴ Ἐργρίίδη οπβύομι, 
Θἢ)οἷ 8 ΟἹ .,15 αἰδοῖ Ὁ]68 ἴο βδογίςο δῃὰ ἰὸ 

ΘηΐΟΣ ἴδ ἐσ]. Ὁπββοᾶ, Εὔνοπ ἴῃ ἰδ6 

Τοιμοίοδὲ δη ΠΥ ἰδ 88 8 σΘΏΘΓΑΙ οὐ8- 
ἴοι ἴο ΔΡΡγοδοῦ δαζοίοοὶ ἴμοϑθ βδογοι 

ϑροῖβ, ῇοσο [856 ΠΟΥ γ͵δ8 Ὀοϊονοὰ ἴο 

0 ῥγοϑοηῦ; ἴδ8, ἱπ ΟἿΌΣ ῥδδδαρο, διὰ 

ῬΟΓΙΌΓΕΥ δὸ ἰπ ΦοΒἈ. ν. 15, ὙΒΟγο, οὔ 8 
Βίτο αν οοοβϑίοῃ, 106 βαπηθ ΟΟΙΏΣΩΔΠ ἃ 18, 

Διιιοδὲ ἱπ (π6 ἰἀθηξοαὶ τγοσὰθ οὗ οὖσ 
Υοθ6, δὲ ἀγοβοοὰ ἰὼ Φοβῆσα: δηᾶὰ [ἢθ 

ἩΘΌΓΟΥ Ῥτίθδὶδ ῬσοῦδὈΪΥ ρογίοτιτηϑα ἐμοὶ 

βϑογοὰ ἀπίῖο8. ἱπ ὑπο ἔθ ρ]9 πηϑμοᾶ (48 
8 ΟΥ̓́Θ ΠΟῪ ἀοῃθ ὈΥ ἴδ6 τ 016 ρϑορΐὶθ 

οὐ ἴδ ΒΟΙ]16βὲ ἀΑΥ ἱπ (1 γοϑδσ, [Π6 ἀδῪ 
οὗ δἰοποιμθηΐ; 8606 Ε͵8ὸ 3 ὅϑδσῃ. χυ. 18, 

διὰ ΒοΙΔΟΙ, ᾿χὶϊ. 2), Μδηγ δηά ἴῃ ({ΐ5 
ῬΙΔΟΙῦοΘ 8 βἱυνοσ ταδεῖς οὗ τοϑρϑοῖὶ δηὰ 
ΤΟΥΘΙΘΏΟΘ 88 ἱῃ ΟἿΕ συδίουιμ οὗ πησονοσίηρ; 

ἔὸ ποδὰ; ΟΥΟΥΒ 866 ἱδπογοὶ δὴ δοὶ οἵ 

οἰθδη]πηοαθ ἩΠοΝ, δα 10 Υεἱξααὶ μι Ὁ] 6 πὶ 

οὗ ἱπίοσηδὶ ῬΌΥΣΥ, ἰ8 ὁπ6 οὗ [6 σγοδῖοδὲ 

Υἱτίι 68 ἀπιος (δ6 Οτϑηΐδὶδ; δ8ὲ}}} οὐ θσα 

ΠΟΩΒΙ ΟΣ δ 85 δ κίηὰ οὗἩ ῥίοιιβ 86]{-ςδδὲϊ- 

3 ἘΔΙΠΟΣ. 

καϊίοῃ, ἱπδὶ 88 6 Ἐοιιδὴ χηδίτου Ἰγεῶς 
ΟὨΟΘ ἰῃ ῥγοοδβδίοῃ πηδποὰ ἴο τπ6 ἰδτηρῖο 
οὗὐ Μεδία (Ουϊά, Ἑδδβῖ, νἱ, 8397). ΤὮο 
ἢγδὲ τϑϑβοη ἰδ [6 τηοϑὲ ὉΪδαβδ]θ. ὅξ68 
Νιοδωαλν, Ὑταν. ἷἴἰ. Ρ. 68, 1832, Ταῦ, 2: 

«Ταπιῤίϊολια, Τὰϊο οἵ Ῥγίλαροσαβ, 8 89,105; 
Ῥαχίον, Τ1|Ἰαδβίταϊ. 1. ̓ . 996---800; Ποδὲκ-- 
8οπ, Τταν. 111.820; ὥυσοί πὶ. ΤΏ6Δ. χχῖχ ---- 
Ἡοῖν φγοαυπά. πὸ σγδηάθυσ οὔ δ 
ΒΟΘΠΘΙῪ διουῃᾶ [Π6 [Πγ66 τηδ᾽οδβῶς ῥϑαΐκα 

οὗ Ηοτοῦ ᾿ργοδδοᾶ ἤἄοτα [πὸ δαιϊοες 
{ἰπ|)96 [6 τνδηδοσίηρ ἰσῖθ68 οὗ [6 Ατδϑα 
νι ἢ αγὸ δη ἃ γοηογβοῃ; δηά {π0 τορίοη 
ΔΒ ΘΟΙΏΤΩΠΟΙΪΝ Οοηδίἀοτοὰ 85 ἃ βδεζοᾶ 
Ἰοοδὶγ (866 τοῦ. 1). 

Θ. 7 απὶ ἰλε αοά ς (ὧν ,αίλενε (Ἰ Δὲλ 

“ἰδ 8 Πογ υϑοὰ οο]]οοϊίνοϊγ, {κ χνυ. 3, 
δὲ ΟΝ (δ6 Οοά οὗὨ τὰν ἴδίμετα 8.66 
ἃ Εἴηρβ, χχ δ; [8. χχχυὶ δ; 2 ΟἾτσου. 

χχὶ. 12. Τὸ υπάοχείδηὰ ἱξ οὗ Αὔγδβδηι 

ΟἾΪΥ, ὈθοΔΌ80 6 ἴὄᾺὧἧἁ [Π6 ταὶ πουβδῖρρος 
οἵ ἀοᾶ δἀπιοης ἴπΠῸ δποοδίοσ οἵ Μοδοδ, 
στο ]Ἱὰ ὈῸ ἱπαρργορσίδίθ, οὐ δοοουσης οὗ 
[δὸ ΤΟΙ] οπίηρ ποσάβ: (89 αοἃ οὗ Αὐτὸ» 
δι, [δ88ς, δηὰ “δοοὸῦ, πιϊοῖ δὸ δὰ 

ΟΧΡΙΔΠΔίΟΥΥ δρροδίου ἰο Ἴ)3ὲΣ "Πρ ὲξ. 
ἘΡη Ἐστα τα δσῖβ, ἐμαὶ [86 Τογὰ τσὸ- 
γεοδὶοὰ Ηϊπβο]Γ ἴὸ Μοϑοβ δα ἔμο αοἂ οἵ 
ΑὈΣΆΒδΩΣ, Ιβαδὸ δηὰ “δοοῦ, δῃἃ ποῖ 85 

456 αοἂ οὗ Ιοονἱ, Κοδδῖδ, δὰ Ασώσδας, 

ὙὮΟῸ τοῖο ἢἷ8 ποδοδὶ σοϊδεϊῖνοα, Ὀθοδῦδο 

ἴδο ἴοττωοσ ὝΟΙΘ Ῥορδοίῖα, δηὰ (Π6 δὴῃ- 

οοδίοτβ οὗ αἷ [δτ80].---«(πὰ Δέοφϑεε ἀϊὰ ἀὲδ 
͵3ο6. ϑερί. ἀπέστρεψε, αὐετίεἀ Ἐ18 ἴκοσ. 
Τὸν ἦἧά ὡὧαϑ αὐαϊά ἰο ἴοολ τφὩῳροκ (σοά. 
ΤῊ τοῦθ ἀχργοδβδίηρ, 78, Δ’Ὸ ᾿οῃείσιιοα 
7 ἸὉ (ΟΠ ἐδ; δὸ0 Οερον. ατ. 
8 161, 8, ο.; Φιραϊά, ἃ δ43, 1). Μοροϑ 
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ἼΘΝ Ὑ : ἘΑΧ ἜΠΟΣ ὉΠ ΜΕ 9 νὴ ἥρὸ Ὕ5 52} 
ὈΡΡΥΣ ΠΙΝ 

[ἀν 

τ 8 

ὈΣΘΣ Ὑ ὌΣ ΣΤῚΣ ὙΡΝῚ ΠῚ ΠῚ: 
ἐ ΝΣ ΓΣς ἘΠ Ῥ ΞΘ ΡῈ 

γα Σ δῶσε γχθτ τ] ἸΡΌΠ Θ᾽ δ! ΕΝ 

ΣΕ τῆ ἢ ἘΦ] ΓΒ 

Προ ΓᾺΠ πξιὴ 9 
ἘΣ πο πον 

: ῬΛΩΝῚ οἷ ΤΕΣ) ΠΘΝΣ] ἘΠῚ 
ὈπΝ Ὁ ὝΝ ὙΠ ὑετοὶ Ὅς πὴ ΡΞ 
μθπ τέο ον ΠΠΟΡΗ) τὸν ΤΊΝΙ τὸ 

: ΠΥ τὸν ἐφ ἸΘΝΝ αἰ 
εατοά ἴο Ἰοοκ Ὅροι ἴπο αἰνηθ Δρρασϊίου, 
ὙΠ ἢ δοοογάϊηρ, ἴ0 ἃ ὙΘΥΥ͂ ζΘΠΘΓΑΙ ποίΐοῃ 
ὩΟΌΟαΥ οδη δομοϊὰ νι πους οἰςπον Ἰοδίης 

ἷ8 εἰσὶ οὐ δὲβ 116 (806 θη. χΥϊ. 18; 

1)οαῖ, χυι!. 16. Οομρ. Βοπιθν, Οἀγβ. χνυί. 
161). «Αἰδο, (ἸκΙκαγίτα ἰϊ. 29), δδεῖζτιδ [86 
γοδϑ0 ἰμδὲ Μοδβοθ οονυογοὰ ἢΐ8 ουϑβ, ἴῃ 

ογάοσ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀδζ: θά ὮὉΥ ἰὴ6 Βρίοπᾶουγ 
οὗ τ06 το, δπᾶ ποῖ ἴο ὃὍ6 ἀϊνοσίϑα ἔγοτη 
(πὸ ἀϊνὶπα ἰά6848 οοσησηϊσαίθα ἴο ᾿ΐπὶ; 

ἴον 1 116 οχίοστιϑὶ 86 η868 ΤῸ Οσουρίὶοὰ, 

186 ταδοςξῖνο ΡΟΎΤΟΣΒ ἰο86 ἘΠ ΟἿΣ ΘΏΘΓΟΥ. 
8. ]παροεά, 7 ἧἄποιο ἐλεὶγ ϑογτοισᾶ. 

ΟἿ 3). ὙῈΘ υὑδυδὶ γτοπάἀοσίπρ: “,0» 

1 Κποῦν ἐμοὶῖγ ΘΟΙΤΟΥΝΒ," 18 1ΠορὶςΔ]; τγ 
Παγο ἐδογοΐογο ρῥγϑίδτσοα ἴο [Κα 3 ἤθγθ 
88 ἃ Ραγιϊοὶο οὗ ρτοϊοδιβῆου: ἐπάδοα (11Κ0 
νοῦ. 12), ἰπ ππΐϑοη ὙΠῺ [86 ΘΙΔΡὨΔΙΟΑΙ 

δηὰᾶὰ ἰοτοῖῦ]6 σδμαγβϑοίοσ οὗ [Π9 Ὑ010 ΥΘγ80 
(860 ποῖθ ἴο ἱ. 19) Απὰ ἴπ κἰνίηρ [δ ΐ9 
τηδδηΐηρ ἴο 3, γὯἋΑ ΔΊῸ ΘΏΔΟΪΟα ἰο ἰδ κθ 
ἴδιο τοῦὺ 201 ΠΟΤῸ ἰπ 1ἐ8 τιδῦδὶ τηϑϑηΐηρ, 

ἐο ἄποιο (Δῃἃ ποῖ |ἴκὸ 11, 35); ποῦ ποοὰ 
πο, τῖϊ ΑἸαΐτο δηὰ οἴδμογβ, σοῃηηθος [8185 

γοτϑο ψὴ 116 ὉΠονΩς: “ Απὰ δεσαμδα 

1 δυὸ τηδιηϊκοὰ ἐποὶσ δυδογίηρθ,  δηὶ 

οοπ9 ἀονη." 

8. Απὰ 1 οαπι6 ἀοισῃ ἴο αεἰτυον ἐδεῖι. 

800 Οδη. ᾿ΐ. δ, δηιὰ ΒΔΡἢ 4118 Ὠοΐθ ὉΠ 

(δὲ γοῦβο (γ8ο, Βονουοῦ, [Ο]ονηρ [6 

ΟΧρΙαπδίΐοη οὗ Μαϊτηοηϊάθβ, ἰδὺβ ἴοο 

του οὗ 8ίγα88 οἢ ἔνθ ποίίοῃ οὗ εοπεφοεπά- 

πσ, ὙὨϊοΝ ἰ8 δϑουδοὰ τὸ Ὑ; 8600 ΟἿΓ 

ποῖθ ἴο ἰΐ. 25). Ταγῃ. ΟἸΚοΙοθ, “ Απὰῖ 

: πρὸς ΤΣῊ 
ΡΥ 2 ἜΝ ΤΙΣ 

ΤΟΥΘΑΙΘα ταγ861," --- Α Ὀχίεῦ ἀοδβογρείοι 
οὗ τ86 οἰϊπηδαίθ, ὀχύδης, δὰ ἔδσγ }7 οὗ 

Ῥα]δβεῖηθ Μ{Π1 6 σχίνοῃ οα θη. χὶϊ. 7. 
ὕκπιο (δὲ ρίαοα 9 ἰλὲ (απααπίίεε ἀπά 
ἐλε Η δε, εἰο. ΑἸΙΒΟῸρΡᾺ “’ Οἀῃδδη θα 

6 [06 ΖΘΠΘΟΙΆΙ ΠΑΙῺΘ ζῸΓ 811 {6 πδξίοῃβ 
Ὑο ἢ ἱπηδοϊ θὰ [Π6 Ἰαπὰ οὗὁἨ ἧ Οδηβδῃ, 
ΠΟΥ ΔΙῸ ποῖ βοϊάοσῃ δηυτηθσαιθα 88 ΟὯ6 
Ῥασ συ αν ἰτἰδο, ΟΣ ΤΘΕΠΟΥ 88 8 οογίδί ἢ 

Κίπὰ οὗὁἨὨἁἠ ἐγίδοδ, πδπ οἷ ΡῬΓΟΡΔΟΪΥ --- δο- 

οογάϊηρ ἴο ἴὴ0 οΥχίπδὶ δἰ χη βοβίοι οὗ 

Π0 πογὰ [1229 --- 6 ἐδ Ὀϊ δὴ: οὗὨ 16 
ἴοισενῦ γεσίοπδ, ἱ. Θ.. ἰο86 ἐγ θ68 ὑπ ]οἢ 
᾿νθὰ πῶσ (86 οοαδὶ οὗ [00 Μοάϊξοστα- 
ὭΘΒη δηὰ ἱπ (Π6 μῥ]δὶπβ οὗ ἴ[Π0 Φογάδη 

(δο0 Οδῃ. χὶϊ!. 7, ΝΠ, χὶ, 29. ΟὐΣΡατο 
Βενίλεαι, ἩϊδΒΙΟΥΥ οἵ Ἰδβγϑοὶ, Ῥ. 16]. 
Ευωαϊά, ἩΪβΒιΟΥΥ οὗὨ 1εγδ8ε], '. 281). ΟΥ̓ 
[16 ἴθ Ὡδίοηβ, [6 δα )αρδίοη οὗἁἨ δ Ι ἢ 
αοά ρΡτγοιηϊδβοὰ ἰο Αγϑδῆδη (6 6ῃ. χγΥ. 
19---21), ΒὶΧ ΟὨΪΥ͂ ΤῸ σηθηςοηθὰ ὮοζΘ, 

88 [686 σοηδϊαϊοα [ἢ6 Τηογο ἱτπηροσγίϑης 
Ῥασὶ οὗ ἴδ ρορπ]δίϊου οὗ σδῆδδη. Αδουὶ 
[6 Ῥγοθδῦϊο δϑοάθβ οὗ 18:696 ἐγ 68, 866 
Ἰοφϑεπην ον, Βολίεπ ἀπὰ Τωοΐ, οὐ δα. 

χ. 115-19; δηὰ χν, 19---291; δηά ῬἩ͵ίπεγ, 
ΒΙΡΙ, Ὁὶςϊ, 

Φ. Ἴνοιυ, ἰλεγείογο, δελοϊά, οἰ. ΤΏ680 
ὙΟΣΩΒ τοῖοσ, οὐ [100 οπ6 ᾿δηὰ, Ὀδοὸκ ἴο 

γοσ. 7, ὙΒοΝ σΟὨΓΔΙΏΒ ἃ δἰ τ δ. ΒΟ ΘΠ06; 

δηὰ γοΐϊηὶ, οὐ ἴδ6 οἴμοσ μδηᾶ, ἔογδσὰ 

ἴο ἔϊο Ο]ονίης σοῦ, ὙΠῺ το ἱὲ 

βίη ἴῃ 8 ςδΌδαὶ ΘΟΠ ΠΟΘΙ ΟΣ: “ ΒΘΟδΏδ0, 

(μοη, 1 αν δοασγὰ ἴδθ ΟἿ οὗὨ ἔἰπὸ οἰιὶ}» 
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Μοβοβ μὰ ἢ15 ἔδοθ; 0 86 γγχὰβ αἰγαϊ ἃ ἰο Ἰοοῖκ ὑροὴ Οοά. 
7. Απὰ {δ Το 8β6ϊ]4, 1 αν Βυτ ον βθοη (86 «ῇ]οίίου οὗ 
ΤΩΥ ῬΘΟΡΙΘ Ψῆο αγὸ ἴῃ Εργρῦ, ἀηα πᾶν ποαγὰ {861 ΟὟ 
Δοοαῦ {ποῖ} ὑδβικπηϑίουθ; ᾿ϊπαθοα, 1 ΚηΟῪ {6} ΒΟΓΓΟΎΨΒ. 
8. ΑΠα 1 δὰ οοἴηβ ἄονγῃ ἴο ἀ6] νον ὑβοῖὰ ουαὖ οὗ {με Βαπά 
οὗ (86 Εργρίϊδηβ, δῃα ἴο Ὀσίηρ ὑΒοῖὰ ουὖ οὗἩ ἰμαὺ ἸΔηα ἱπίο 
δι δοοα δηά ἰαγρε ἰδηά, ἰηΐο ἃ ἰἸδηὰ βονίηρ τι τὰκ δπὰ 
ΒΟΏΘΥ; ἰηΐο δα ρῥΐδοθ οὗ {μ6 (ὑδπμδδηϊθ8, δὰ ὑπ6 Η1 1068, 
δηα {86 ΑτἸροῦϊίεβ, δηὰ {6 Ροσ ΖΖιίθβ, δηὰ {86 Ηϊν 68, δηα 
{π6 Φορυδβιίεβ. 9, Νον, ὑπογείοσθ, 6 8ο]4, ὑ86 ΟΥῪ οὗὨ {868 
ΟἸΠ]ασοη οὗ ἰβρᾶθὶ 18 οοΐὴθ ἴο 1ὴ6, )ηᾶὰ 1 δᾶνθ 8180 866 
086 ορργοβδβϑίοη ὙΒΟΡΟἢ ὑπ ΕρΥΡύϊδη8 ΟΡΡΙΈ885 ὑπ θη. 
10. Οοτμβ ποῦν, ὑμουθίοτο, δῃὰ 1 ψ1}} βοπα {866 ἰο ῬΑΣΘΟΣ, 
{μαὺ ποὺ τηδγοϑὺ Ὀτΐηρ ἔουῦ ἢ Τὴν ΡθορΙο, [86 ΟὨΠ]Πάτθη οὗ 
Ιϑγδθὶ, ουὖὐ οὗ Ἐργρί. 11. Απὰ Μοβοβ βαϊα ἰο ἀοα, 

Ἑποἷ, Ῥεγε.---ἰ ον. 

ἄγϑῃ οὗὨ Ιδγϑοὶ, ἕο ἴο ῬΒΔΣΔΟΣ δηὰ Ἰοδὰ 
ἤποσὰ ουὐ οὗ Εραγρῦ"--- ἶ Π2 ἴο Ῥγϑδᾶδ ΟΣ 
ΟΡΡΓΕΕΒ, 8 Βοσὸ οοπείστιοὰ τ 186 ἀοῦ Ὁ ]6 
δΟΟΙΒΘΩ͂ΥΘ, 

10. Α4πὰ ὄδνίηφ ἰδομ ζογίλ πῖιν ρεορῖὶδ 
ἐδ οὐϊϊάγει 97 ]ογαεὶ ομὲ οΓΓἹ Ἐσγρί. 1ὶι 
᾿ῶ8 οὗδῃ Ὀδθεὴ δδκορὰ Ὁγ Ἐ Ὁ]1ο 4] δἰα- 
ἀθηίβ, ΠΥ ἰδ 88 ὨΘΟΟΒΒΔΙΎ ἴοὸ ᾿οδὰ [86 
Τετδεὶο ἔγοα Εγρὲ, τδοσθ [ΠΟΥ 481]} 
δὰ Ῥοθὰ ῬοσῺ δηὰ Ὀγουρῆλ ὉΡ, δπὰ 
ἩΐοΝ, ὉΥ ̓ μεὶς Ἰος δοὐουγῃ ἐπγου ἢ 80 
ΤΑΒΏΥ ζΟΠΘΓΑΙΟΣΒ, (ΠΟΥ τασδὶ δυο Ὀορπη 
ἐοςοῃδβίἀογ 88 [οἱ σ ΟὟ ΘΟΌΠΏΕΓΥ ; ΟΒΡ οί ΔΙ Ὺ 
858 ἰποὶγ οχὶς ἄοσῃ Ἐσγρὲ οχροδοὰ ἔδοπὶ 

ἴο 80 ΙΩΔΗΥ͂ ἀδηροῦ δηὰ αἰ συ 168 π6- 
ΘΟ886 γ1}]γ δἰἰομἀδηὶ Οἢ [86 ΤηΔ ΓΟ [του ἢ 
ἐο ἀοδοσί, δηὰ (6 σα] ΑΙ ΟΡΟΓΘΙΟΤδ 
δραϊηδὲ ταῦ κα ἐγίθοδ; πΜ11δὲ αοὰ, [ἢ 
86 πιβϑῃϑὰ ἴο σοϊΐοτο ἴδθπι, τοϊρς ἤδνθ 
ἐποϊηορὰ [86 ποαγὶ οὗ ῬΒασδΟΝ ἴῃ ὑμὶν 
ἴδυοῦσ, ἰπδίοδὰ οὐ δμαγἀθηΐηρ ἰδ δραϊηδβὲ 
ἤθη, δηὰ τοῖς ἴδυ5 ἢδτο Ἧοοπγογίοα 

ἐπεὶ δροὰδθδ θὰ Εργρὲε ἰηίο μοιηθβ οἵ 

Βαρρίποθβ δηὰ οοιηίο. ὙΤμο οὐγίουδ 
ΔΏΒΥΓΟΣ ἴο ἐπὶδ αποδίΐουῃ ἰδ, ὑπαὶ [86 

Ἰδγδο 65 πουϊὰ ποῖ δύο Ὀθθη δΌϊθ ἴο 
ὙΟΣΒΗΪρ ἴ0δ6 αοα οὗὨ τποῖγ ἔδίποσε, δπὰ 
ἴο τοοοῖνο [1860 1, ἰῃ ΕΩΥρὶ, ἃ σου ΠΥ 
τορὶοίο τὺ ἰἀοϊδίσουβ δοοσα ΠΩ, ΟΏΝ; 

διὰ ἄὰ γοσ. 1310 ποθ αἷπὶ δηὰ δὰ 

" 

οὗ (10 Εχοᾶῃβ ΔΡΡϑασ ἴο ὃο πἰπίοαἃ δὲ 
ἴῃ ἴδ πογάβ: “ Απὰ τ ῖβ 841} Ὀ6 α κἷχτ 

πο (Π66, ἰδὲ 1 δυο δοηὶ ἴΐθ6: τδεη 

ἴποῦ μαδὶ Ὁσουρῆὶ ἴσῃ [86 Ὀϑορὶθ οαὲ 
οὗ Ἐρμγρὶ, ψοι ελαϊ δϑεγυα Οοὰἀ ὡροι ἰλὶὰ 
ππομπίαϊπ. 

11. ΤΠ δεδὲ ΘΟΙΩΠΙΘΏΪΑΣΥ οὐ [ἐὲδ 
ΥΟΓΒΘ ἰ8 σίγϑῃ ΟΥὉ Φοβϑορθοθ (Απέᾳ. 11. 
χὶϊ, 3), Ὑπὸ ἱπίτοάποοβ Μοδοα πίζεσίηρσ 
1Π0 [ΟἸἹονίης πογάβ: “1 δὰ δὲ α ἴοβδϑ 
ἴο ΤοΙρτοποπᾶ, ΠΟῪ 1, 8 πιδῖι οὗ ὩοῸ 

ΥΔῺΚ ΟΥἹ ἱπβπθηοο, δου] 6 ΔΌ]6 ἴ0 Ῥδγ- 

διυδὰθ ΤΥ ἙΟΌΠΙΤΥΙΩΘΙ ἴο ἰεᾶνο ἃ Ἰδηὰ 

ΔΙΓΕΔΑΥ 80 ἰοηρ ἱῃμδοιϊοὰ ὮὉΥ [Π6π, δηὰᾶ 
ἴο ΤΟΪΙΟῪ τη6 ἰηΐο [9 ΘΟΌΒΟΥ 10 πϑῖ ἢ 
Ι[τἰσῆιὶ Ἰοδὰ ἔποτα; οἵ, ἰἢ 1 ὀυθῆ βυοοοϑὰ 

ἴο ἱπάυποο [86 Ιατδοὶ θα ἴο Ἰἰδίθῃ [0 ΤΥ 
ψόγὰδ, ΒΟΥ ὁΔῺ 1 ἔοσοο Ῥδγδοῖ ἴῸ δἰϊονν 
ἴθι ἴο ἀορασῖ, Ὁ τδοϑο βου ΐϊοοδ διὰ 
ἱπάυθου ΐ πδείομδὶ ῬγοδΡρΟὙ ἰ8 80 
τηδίοσί ΔΙῚ] ϑημδηοϑὰ. 1 Το ἀἰδίάοηοο οὗ 
Μορδοδ, νιὶο ἢ Ὑγἃὼ8 [16 τοδοϊἘ οὗ τοοάοδῖγ 

(Νύπι. χὶὶ, 8), Ὡοὶ οὗ ἀϊδονοάξατιοα, οοῦ- 
ἰγαδιίθὰ διΐβ πασ]θ Ῥαδίοσδαὶ οοηάϊθοι 
νὴ τ[06 οχαϊιοᾶ ροκϊοι οὗ [86 ταὶ ΒΕ 
κίην οὗ ἘΩΠΥΡὲ δηὰ ἷβ ὑσοπὰ Ἴοουγίοδε, 
ἴο ποτα, μ6 ἐδουρπῖ, ἱξ που] ῬῸ ἱπι- 
Ῥοδαῖθ]9 ὄυθῃ ἴο οὐαί δοοϑῦϑ; Ὧ9 ἀου δὰ 

δισίποῦ Ηἷδ8 ΘΔΡΘΌΣ  ᾽65, το ἢ Π6 Ὀοϊτονοὰ 

ἭΘΙΟ ἰηδυοίοως ἴος ἐδ6 ἀἰπδοιὶς ἐδδῖ, ἴὸ 
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Ἄθπτας πο ΝΒ ΤΟΤΕ ΟΝ ἫΝ Ὁ ὯΝ Ὁ ΘΘραΣ 
ΓΙΝ ΠῚ ἼρΠἢ ἼῈΣ ΓΤ 9 ὝΜΘῚ τθ τ Ὡρν Ν᾽ 
τὰς ἩΠΩΝ Τότ ΣΝ ΝΥ ΤΞ ΤΉΠΟ ἸῸΝ 5 

Ὡ οτος ΓΙῸ ΟΝ 18: ΤῊ ὙΠ ἢ σα 

ἈΡΤήμε: τρις ον ῬΠΡΕῚ ΟῚ Ὡντῦς ἣβ ὼς τὴ 
Ἰοδὰ ἃ χτοαὶ πδιίίοῃ {πγουρῆ ἃ {ΓΔ 1688 

ἀεβοτὶ ἱπίο ἃ ἀϊϑίαπὶ οουπίγέ ΤὨΘ 

ΘΉΒΌΓΟΓ οὗἩ Μοβοβθ δοουγδ ΟἿ Υ ΘΟΥΤΕΒΡΟΠΑΒ 

σ ἢ τἢ6 ἀχποτιίδιίοη οὐ αοἂ ἱπ [86 

Ῥτοοοδϊπρῦ σεῦθοὸ; “δηὰ [Ἃ᾿8 [Ὁ] ον ηρ; 

ὙΟΙΒΟ ΤεηοΥο8 ἴῃ {π6 Βϑῖὴθ ογάθγ [16 

Ὁδ]δοείοπΒ οἵ Μοβοβ" (αβάδαπιλ. Το 
Βαβι ἰδιίοη οὗἩἨἁ [Π6 Ἰατυρίνοῦ, ἴῃ δοοορίϊηρ 

8 διοαὶ δηὰ ἀδηρΟΙΟΙΒ το ϊβδίοη ἢ88 86- 
ΥΘΓᾺ] ΔΠΑΙΟρΙΟ8 ἴῃ [Π6 τηοαᾶς ὈἱΟΌΒ Βογυδηῖβ 
οὔ αοά : ϑαιηποὶ ἔδατϑ ἴΠ6 σούθῆρο οὗ 

5841}, θη οὐ οοτητηδηβ Πἰπὶ ἴ0 ΡῸ 
ἰηῖο ἴπΠ6 δοῦθο οὗὨ {6886 ἴο δηοίηϊ 1)ανιὰ 
(1 ὅδῃι. χνὶ 2). Φοῦδῃ αἰνοπιρίβ ἴο 
ουδάδ ἢἷ8 οσὔδγρο ἴο [6 Νίηονυθδβ; δηᾷ 

ΨΦοτγοιιδῃ, θη ομόβοη ὈΥ αοἀ 88 ῥτοὸ- 
Ῥδοῖ, οχοϊδίπβ ἢ δὴ οδ᾽θεϊϊοη β᾽ πη }]ὰσ ἴο 
ἴηδὶ οὗ Μοβοβ: “Ὁ 1ωοτὰ (οά, Ὀεδο]ά, 

1 οσδπηοῖ ϑροδᾶκ, ἴοσ 1 δὰ αὶ ἃ γοῦ" 

(ΨΖοτγοι. ἱ, 6). ἩΗδονότοσ, ὃ ἀσθβοσνοθ ἴοὸ 

Ὅ60 τοιιαγκοᾶ, ὑπαὶ δπιοηρῦ [6 ΙΩΔΗΥ͂ 
ἀοπδίδ δηὰ οδ᾽θοϊζοηβ, Το ΜΟΒο68 ταϊβοὰ 
δβαίηβι ἷδ πἰβϑίοῃ, δῶσ ἴ01 ἢἷ8 11{6---ἰῃθ 

τηοϑὲὺ Οὐνΐουβ οὗ 8]}----ἶϑ ποῖ τηθητοηθά, ἃ 

δι Ποίοπὶ Ῥγοοῦ, (πδὲὸ ποὺ Εἰσαϊ ΠΥ ἴο υὰΠ- 

ἄογρο ἀδῆροῦ, δὰῖ τδηΐ οὗ οοημῆάδθηοθ 

ἴπ Εἰπηβοὶ, τηδάθ (86 τροάδοϑὲ τ ϑβοηΡῸ 

ἀουδὲ 80 ἀοβροπάϊηρὶ Υ δῃᾶ μοβιϊδερ]γ. 
Απὰ ΟαἸνίη δἰγεδάγ ὀθβοσυθϑ, [πὶ ΜΟβ68, 
ΔἴοΥ δανίηρ βἰαΐη ἴ!6 Ἐργρίίδη, ὑσὸ- 
[ογτοὰ 8 νοϊυπίαυΥ αχ]]θ ἴο ἃ γϑοοῃοὶ- 

Ἰιδαιϊίοπ ἢ [806 ὑγτϑηπῖοδὶ Κίησ. Ηδθ 
ες Ἐφγρὺ ἴῃ ἴδίι (ΗθΌγ. χὶ. 27). ΤῈ 

ἀἰδἔάοποο οὔ Μοβοβ ἴὸ δρροᾶσγ δαδίοσθ 
ῬΒΆΓΔΟΝ, ποῖ Ὀοόδυθο ἢ6 ῬὯαῶϑ ὑδηϊϑῃοα 

83 ἃ τηυγήστοσ, θὰ Ὀθοδαϑο0 Π6 τγῶϑ δ ἃ 

τη68ῃ Ββθρβοσγὰ, του ὈῸ βίσαηρο ἱπάθοὰ, 
δομβίἀοσῖπς μὲ ἣ6 νὰβ δἀοδίοα δὖ (᾿)6 

ΤΟΥ͂Δ οουχῖ, ΟΙῸ ἰδ ποὶ Β ΠΟΙ ΘΠ 86- 
οουηϊοα ΟῚ ΟΥ ἴπ εἰγουπιδίδῃοθθ, δαὶ 
16 Κίηρ, γι οβο ἀδιοῦ δὰ δἀοριθὰ 

μἴὰ, ᾿ἰνοὰ πὸ πχρτὸ (1. 28), δρὰ (μαὶ ἰῃ 

[06 ροτίοὰ οὐὗἁὨ δϑοῦξ ἐΟΓΥ γϑασθ, τ ΒΙ ἢ 
δὰ οἰαρβοὰ βίποθ ἢΐ8 δϊψηϊ, ῃ6. τηιδὲ 
βάν ὈΘΌΟΤΩΘ ἃ Ροσίδος βίγβηροσ ἰὸ (ἢ9 
Ὑ016 τουδὶ Βουβοῃοὶ] "} 80 ὑπαὲ Ὁ ποτ᾿ Β 
ΤΟΠΊΔΥΚ 10} τοίθγθηςα ἴο οὐγ νογβο (ΒΙδΙ. 
Τῖοῦ. 1. Ρ. 110): ““ὙὯὸὶ πυρῆς ἔδ0]θ 
ανο Ὀ6Θη ὈΌΒΘΥ͂ ἱπ δἀογπίηρ [Π6 ἰδίου 
οὗὁἨ 180 ἱπίμηοΥ δηᾶὰ γουτ οὗ ἴδ στοδὶ 
Ἰορ 8] δίοτ," 18 ἀουοϊὰ οὗἩ ΘυοΥΥ βο ἃ Ὀδαὶβ. 

13. Απά ἰλὼ δλαϊϊ δὲ α δίσπ (87) ἐριΐο 
ἐλεο, ἰδαὶ 7 δαυο επί ἰλεε: ψὮθη ἴποὰ 

μαδὲ Ὀγουρεὶ ἔοτί, οἵς.-- ΡΠ ΕΖγα, ΕΔΒΗΪ, 
διὰ ΜοηΔο]ββο , ΒΌΡΡροδο ἐδ βίρῃ ἴο Ὀ6 

[26 Ὀαχηΐηρ θαι, ὙΒΙΟὮ τ 48 τηἰγασυ]οιι8- 
Ἰγ ῥργοβοσνυθά; }ι88ὲ δο ψουϊἃ Μοβθβ ὃ6 

τόβουοα ἔγοπι 411 [Π6 ΒΠΆΓ68 Δηἃ Ῥεγβοοῦ- 
Ὥοῃϑ οὗ ῬμδΥδΟς; δὸ ἴδαὶρ [06 τνογάβ: 

ὁ 6ὴ μοῦ Παϑδὶ Ὀγουρῶν ἔου ἢ [89 

Ῥθορῖο ουὖἱ οὗ Ἐργριὺ Ὀορίηῃ ἃ ὯΘῪ 86ῃ- 

ἴσποο; ἔοσ ἴΠ6 ψ ο]6 οηᾷ οὗὨ ἴδ ἀο]νοῦ- 

δΔης6 οὗ [86 [δγδ0] 168 τγῦαϑ ἴΠ6 ἰᾶνν ἴο ὃΘ 
Ῥγοπη ρα οἡ Μοιης Ηογοῦ, δα 186 
ςογϑηδηΐ ἴο Ὀ6 οοποϊυάοα Ὀοίτγοοη οὐ 
δηὰ Ηἰβ ρϑορίϑ.---Βαὶ {π|8 ᾿πίογργοίδιίοη, 

ἴογορὰ ἱπ 1861, σσου]ὰ αἱ ᾿θαδὶ τϑααΐγο 
ἴΠ6 σοηϊαηοϊίοη ἀπά Ὀδέοτο τρλεη ἐλου λαεὶ 
ὁγουσλὲ ζογίΐ ; πιϊμοῦῖ 1 116 δβϑηΐθποθ 
8 ἜΟΧ ΓΘ ΔΟΪΥ δὺταρί. ΑΡΑΥΌΔΠ6] ἜΧΡ δ᾽ ἢ8: 
4“Ἰ]ἸἹἘ Μ}}1 Ρὸ τὶ τπ66; ἀπά τἘη6 ψομρΓΒ 

ψ ἢ ἰδοῦ, 6 δ ς οοἰοχοηαγίδη, Ψ 

Ροσίοστω, βιγοηρσίπομοᾶ ὈΥ̓͂ ΤῊΥ 855βίβηῃςα, 

Ψ11 Ρ6 ἐ1Π6 βίχτι ὑπὸ 1 αν βοηὶ ἴπ66.ἢ 
Βυῤ 1860 6]11|ρ8ὶ8 8 ἴοο ὈοΪὰά; δαδίά68, 
186 ἔο! }ονίης ρῥδσγὶ οὗ (ἢ γϑῦβὸ υγουϊὰ ὃ6 

Ἰδὺ]ο ἴο (86 δᾶπι0ὸ ΟὈ]δο ἢ 89 ἴΐ6 1η- 

ἰογργοίδεου οἵ Μοηῃαο]ββο η.--ὖ 6 δυο, 

τῃοσζοίοσο, τὰ [6 δυίβογίβοά γυογβίοῃ, 

ἰτϑῃβ]αίθά βοκ τπαὲ [86 βίζτ, ΟΥ̓ ΤΑΙΒΟΓ 
Ῥτοοῖ, ἰβ, [παὶ [16 Ι5γϑθ} 1068. ν0}}} βϑοσι ῆοθ 
Ὀοΐογο [80 Μουης δἰηδὶ  ([6 ΑἸ πδΟΐ 
ῬοΏΘΔᾺ γηπῦν ἄοοϑβ ποὶ ργθοϊιᾶο [ἢ18 
σοπορρίίοη; [ὉΣ ἐδ βονθϑ βοπι}θί 168, 

." 

Ὄς- 



πασπον.... οὦοὸὕ7 ΒΒΜΜΟΡΜΟΡΟΟ με 

δ1 ΕΧΟΡΌΡ 1Π. 

Ἔ)ο αγὴ 1 {Πα 1 βῃου]ά ρῸ ἔο ῬΠδγβοῖ, δηᾶ ἐμαὶ 1 βμου]άὰ 
Ὀτῖηρ ἔου ἢ {6 ΘΒ] ΓΘ ἢ οὗὨ 8Γ86] ουαὐ οἵ Ἐργρι 12. Αμπά 
Ης8 βαϊά, Οδγίδι]γ, 1 ψ111}1 θ6 τιν (866; δηᾶ {18 δλαζξ δὲ ἃ 
ΒΙρῃ ἴἰο {πθθ, παῦ 1 παν βοηῦ ὑΐθα : σβθὴ ποὺ Βαβὶ 
Ὀγουρῃύ ον (86 Ρθορὶθ οαὖ οὗ Ερσγρί, γοὰ 5181} βοῦνϑ 
Θοά ὑροη {88 τηουηίδίη. 18. Απᾶα Μοβοβ βαϊὰ ἰο αοά, 
ΒοΒο]ά, τολϑπ 1 οοταθ ἴο ὑπ6 Ομ] άσθη οὐὗὨ ἴβγ86], αῃἃ 8}4]} 
ΒΑΥ ἰο ἴδοια, Τῆς Ἐαοα οὗ γοὺγ ἔδίμουβ μδβ βοῃὶ τὴβ ἴο 

ΘΘΡΘΟΙΔΙΪΥ ἰῃ ἸΟΏΣΟΥ δΘη 6 Πς68, 88 8 Π0]0Π), 
Ἐνϑη Βδδβιὶ δὰ άυοοβ ({18 ἱπιογργοίδιίοι 
88 ΔΒ 0], ΤῈ6 ϑ'ορῖ. ἰγδΏβΙδῦθβ 
ὙΠπὺῦΦ πιὰ λα ἐπίατο ἐξαποστελῶ. 
“Το ρῆγαθο ψοῖ δῪαϊὶ δεγυς (σοά ἰ8 Ἀ6ΤΘ 
αἶδο [1:6 Βγταῦο ἰο4], Ὀὰὶ ἰάθη Ἔχργοβδίοη 
ἴοσ ἴΠ6 ἰητοπάοα τευείαίίον᾽" (Ῥλϊίρρδον; 
866 Ὑ6Γ. 18. ἰν. 233, γΥ. }, 8). -τ[ὁ: ταῖς 

ΔΡΡΟΔΣ Βηγρυί βίης, 4 αοὦ ρᾶνὸ Μοβοϑ 
ἷπ 1:18 ο886, ἃ βίψχι, Ὑπο ΒΒ γᾶ [18 ]]οὰ 
ΟἾΪΥ ΒΟΥΟΓΔΪ ΤΏΟΠΝΔ Δ'(ῸΣ ἴ86 Εχοάσα, 
διὰ ποὺ οουἹὰ ποὶ Θποοῦγασο δηὰ 
διγοηρίῃοη εἷπλ ἴογ ἴΠ6 στοδὶ αἰ ΕΠ 0168 
1.0 ἃ ἴ0 Θῃοοῦηοῦ δείογε 118 τοδὶ ζαϊοῃ, 
Βυὶ δἰ σα ασ βίρτβ ἴο ὃὉ6 νοτ βοᾷ ὈΥ ἐαίατο 
ουϑηΐδ ὙΘῚΘ ποὲ Ὡπυδι8] (800 188. χΧΧχν], 
80; 1 β΄δῃηι. ἰΐ, 84); δῃἃ οὩθ Ῥγοϊηἶβο ὃ 

οοισοθογαῖθα ὈΥ δηοίδοσ δϑδύσαηοθ. Β6- 
ἰ68, ὉΥ ἴδ [6 ρτοδίοδε πδγ δΐρα δηᾶ 
ἐγ Ὀυ]διίοηΒ, [86 βονυδσοδὶ σία ]8 δὰ ἄδη- 
δῖ, δυαϊίθὰ Μοθοθ δηὰ {86 1εγϑο 068 

ΟἿΪΥ ἴον ἔμ6 Ἰορ δἰ δείο οα Μουπὶ δἰπαὶ, 
ἀυτίης Ἰ8οῖγ (ΟΥ̓ γοδϑσβ᾽ τδηδοσίηρθ ἰῃ 
[Π0 δ᾽ ΠΥ δηὰ ἀσγεδῦγ ἘΠ ΟΓΏΘΘδ, ἰῃ 
1 Ποῦ Ὑδγίατο δραῖηδὲ ἱπίταϊοδὶ {γῖροδ, δηὰ 
ἰὰ (μοῖγ τυ] τίου σοῦ ϊο8 δηὰ ῥγὶ- 
γδίοῃβ. 

13. Βελοϊα ιολεη 7) οοπιε, (δ) [δὲ ἴ8, 
4λαϊ! οοπιε; ἴπὸ ρασιϊοῖρο Ὀοὶηρ υϑοὰ 88 

ἔυζατο, ἰΚὸ Οοη, χνυὶ, 19θ.ὡ. ββαύδὴ ιοἱϊ 

Ὀοαῦ ἴδθ6 8 δ0η (ν; 806 Οσοῃ. νἱ. 17; 

χίχ. 18. Εχοά, ἰχ, 18, οἷο. Οοιρ. ΘΟ θεν. 
Ἰϑηγρ. Ρ. 792). - Μπά (7) ἐδὲν φαν ἴο 
πιο; ἸΌΝ ἱπείοδα οὗ ἸἼΣΙΝ ὨδδῚ, 88 ἰῃ 
θη. χχχίϊὶ, 18: ὨἿΡΘ ἢ) ἰηδιοδὰ οὗ 
ΡΒ" ὨΝῚ (860 αωγεν οχ. ὅση. Χχχὶϊὶ, 
18. ΕἸτοαϊά. Οτ. 8 608, 1).---Μοδο8 δεκοὰ 

αοά, πηᾶον δὲ Π8Π|6 δ6 ἮΔ8 ἴο ΔΗΠΟΌΠΟΘ 

Ηΐπι ἐο 1Π6 [δγϑ}!ϊο 8, Οὐ. δοοογάϊηρ ἴὸ 

Μαϊπιοηΐάοα (Μοτο Νοριςἢ, ἐ, 63), ππᾶοΓ 

ΜΔ ΟΣ δισίθαϊς ἢθ βδουϊὰ βαγῦ, Ηδ πδὰ 

ΔρΡροαγοὰ ἰὸ ΐη. ὙὍὙὴθ πδὴῆθ οὐὗἉὨ 9 
ΠΟΙ ἴθ ΠΟ τηλίζοῦ οὗ ἱπάϊδογθηοθ, δα ἱὲ 
ΘΟΏΥΘΥΒ ἴῃ [86 ῥγοϑοίϑουξ ροβδβϑῖθϊθ ἔοττω 
ΗΪ5 ρονοσ, Ηΐδ ἢ δηὰ Ηἰδ γοϊδιίοη 
ἴο Ηἰ8 νογβῃΐρρεοσβ. “Βαὶ ἴ0 Ἐρσγριίαπεα, 
ἯὮο, δοοογάΐηρ ἴο Ηοτγοάοίαβ (ἰϊ. 4, 50), 

ὝΟΓΘ (06 τηοσὲ δηςίθης παίϊοῃ ἩΒΪΟΝ ἴπ- 

ττοἀυσοΐ ὨΔΙ168 ἴον ἐποὶν ἀοἰτῖο5, Δα ναησοὰ 

ἷῃ ΓὨϊβΒ Τοδροοὶ ΒΟῸ ἴο 8 ὀχίσζοσωοθ, δῸ- 

διους ΠΡΟΙ [δ 6 βαπ6 κΟὰ ἃ προ" 
ΟΥ̓ ὨΔΠΊ6Β, 88 ἱΓ ἱποδρδῦϊο οὗ δάϑαυδίου 
σχρτγοββίηρ ἷ8 ΒΟ] 688, ἰδ σταπάδεασ, δὰ 
ἢἷ6 τοιηδιηἷηρς δι δυίεβ, ὈΥ̓͂ ΟΠ6 ΟΥ 8 [δῪῪ 
ΔΡΡΟΙ]διἰοηβοὐ δηὰ τπυ5 1δἰβ ὰ8 μυρι- 
ώνυμος, “ “416 ὈΥ͂ δὴ ἱπῆπίτξα πυτθοσ οὗ 
ὨΒΠΊ68," ὙΠΟΤΕΔ5 ἴδ6 Ῥχορδοῖ Ζδομαγίδῃ 

(χἰν. 10), ἀοϑοσὶῦο8 ἰἱξ 88 ἃ δυτηρέοτῃ οὗ 
[86 }} δῃἃ ππίγογαδὶ Κπονϊοάσο δηὰ ἐδ 

ῬῦγΟ δἀογδαεοη οὗ Οοὰ: “ιπαὶ Ηδ "}}} 
θ6 πα δῃὰἃ Ηΐε πάπιε οπἊ." [ΠῚ ἐβαγείοτα, 
π6 Ιβγδ 08 το ἴο ἰἰδίθη ἴὸ [86 ὁχ- 
Βοτίδείοῃ οὗ Μίοδθοβϑ, ᾿δ πιτδὲ ΠΘΟΘΘΒΑΓΙΥ 
δἀάγοδθ ἰθθτλ ἰἢ [06 Βδεῖυϊοο οὗ α Θοά, 

ῬὮΟΒΘ ΥΟΤΥ͂ ὨΔΠ16 ἰηδρίγοα οοηδάοσηοοσ δηᾶ 

ΔΎΟ. δ πιυδὲὶ ὈΘΔΓ Δ Ὠδῖηῃθ ὙΔΊΟΝ πῃ- 
Το ΚΑΌΪΥ ἀεϑοῦῖθο9 Ηἴθ οχὶδίθηοθ δηὰ 
τα] ηρ Ῥχονίθηοϑ ἴῸγ ἰπ ἐπ ῥγοιγδοιδὰ 
Ῥοσίοὰ οὗ 1πεὶγ βοσυϊτπὰθ δπ ἃ ὀρργοδαίοῃ, 
{ΠΟΥ δὰ δἰτηοϑί ἰογχζοϊίδη ἴμ6 ΠΟΙ Ὥδτης οὗ 
αοά, υπᾶος νιϊΐος Ηδ γ88 πόση ἴο ἐποὶγ 

ΔΠΟΟΒΙΟΥ͂Β, πὰ (ΠΟΥ ᾿ιδὰ χοϊαρδοᾶ ἰωϊο ἐδ6 
ἑάοϊαιτίδδ οὗ ἴδ ποδί η8, ἰπίο ϑαυθδηΐβηι 

δηὰ οἴδον δβυραογδιϊζίοπδ; ὀχοορὲ ῬΟΤὮΔΡΘ 

186 {τῖδο οὗὨ [,ονἱ, τὶς ἰθ Βαϊ ἃ ἐο ἢδνυθ ἰῃ- 
ὙΑΓΙΔΌΪΥ δπὰ (ΑΙ ΒΥ ργοδβοσυθὰ ἴδ ἔστι 
Κηονοῦχο οὗ αοάἂ, πὰς Ῥῶϑ μθῆοο ἀθ- 
δβἱχηθὰ το χϑοοΐῖγο ἐλθ γοῦν ς᾽ ῬἈτιεείλοοά. 
Μόοϑοδ ἱδοσγοίοσο δοκοὰ αοᾶ, τοὶ πδσηο, 
ἐμ ρΡΙ γίηρ οὕαγ ΠΥ δηὰ ομχηϊροίθηςο, πουϊὰ 

δ6 τηοϑὲ οΔἸσυἸδιθᾶ ἰο ἀγοῦδβο ἴΠ6 ᾿9γβο 168 

δὲ οὔσο ἄοτο (μαὶν Ἰοϊ παγὶς ἐπα ϊ όσοηοο, 

ἙΕ 2 



δ ΓΘ 52 

: Ἐέας ὋΝ πὶ όρρτρ στη ὈρῸΝ τ 
ἐπ τ͵ο 

Νὴ της ὙΝἙ Τσ Γιῤοτίας τον ΡΝ τὰ 
δηᾷ (ο 411} (0 ἀορταάοα ροορὶθ τὶ οου- 
Ταῦὸ δῃηὰ οοηδάρηςο, Μαϊπηοηϊάοβ ἴπ 

[86 φχοίδοθ ἴὸ ᾿ῖ8 Οσηστ ΙΔ ΥΥ οὐ 186 

ΜΊβΏηα, οὔϑεσυοθ:  ΥΠΘΏΘΥΟΥ ἃ. ΤΏ8Ὼ 

ἐδ ἔοσί ἴῃ [Ιβγϑοΐ ῥγοίδεδίπρ ἴο Ὀ6 

εἰδοά πιῖ ῬΓΤΟΡΈΘΟΥ, [86 ῬΘΟΡΙῈ δβδκοὰ 

ἤγχβι, Ὑ8οὸ ἰδ τῶ8 ἰπδὲὶ δὰ ἱπδρίγοὰ δηὰ 

Ββοηὺ πὶ; δηὰ ἐξ πὸ δηβινογοά, δαὶ ἢθ 

με Ὧ18 ῬΓΟΡΉΘΟΥ 88 80 διηδηδίίοη ἔγοῦλ 

ἃ ΒΔΓ ΟΥ ΔΗΥ͂ ἀΟΙΥ οὀχοορὶ Οοἄ, [ΠΟΥ 

δβίοηθα Πὶτι ὙΣΒοσῦὶ ἔΣΙΠΟΙ ᾿πνοβι χζαίιίοῃ. 
Τπογοίογο Μοβοθ νγὰ8 αυΐίθ ᾿πδιβοᾶ ἴῃ 
Δδκΐηρ ὙΠπῸ ὑμαὶ Βοὶηρ γγ8, πο ΒροΚο 

ἴο ἷπὶ, δηὰ ἰῃ ψὮοθ6 πδηθ ἢἣθ νγ88 ἰὸ 

σΟηβοΪο, Θχδοσί, δηθὰ (οἰ ἶνοσ 16 [87.86]- 

168. [πῃ 16 Β[0]6, Ἰπἀοοά, [86 “ παπιθ 

οὗ ἀοἀ δρρϑᾶγβ ἴῃ ΤΊΔΗΥ͂ Ῥαβ8αρθ8 ἴο ὃ6 
δοὰ ΒΥὡΠΟΠΥΙΤΊΟΌΒΙΥ ὙΠ Οοὐ Ηϊ56Ι, 
δηἃ Η5 ἰῃίοσμ αὶ οδβοηςο (οι, χαυ δὶ. 58. 

μον. χῖχ. 12; χχίυ. 11. 88. χχχ, 27. 

ΜίοδΕ ν. 8. Ῥα. Υἱὶ. 18; χχ. 2; χεὶ, 1] δ, οἷς.); 

δΔηὰ ᾿τηργεββοὰ 10} 18 18 ρτοϑὶ τ ροσίδηοθ 

οὗ 80 ἀϊνὶπο δρρο]δίίοη, 89 δυῖθοΥ οὗ [ἢ 6 

Ὅοοϊκ Οὐαὶ, ἀσνοίοβ δὴ οἰδθογαῖο ἰγοϑ- 

[2196 (ἴν.1. δέ δες.) ἴο 1.18 δα 76ςοΐ. 

14. 7 αι ἦε ιτοδο ἰ5.. “7 απι λαϑ δεπί 

πὸ ἴἰο γο. ΠΣ ΠΡ δι... ΠῚΝ 
ὨΣῸΝ ὉΠ, ὙΤΑΐΒ [8 186 παπῖο ψίεὰ 
ὙΔΟΝ Οοὐ ογάοτβ Μοδϑοβ ἴὸ δηποῦῆοθ 

Ηΐπι ἴο ἴδ0 [βγϑο 68, δὰ τ πο ἢ 

[86 ἰοίγαρτδιηϊηδίοηυ (ΠῚ) ἴη 186 (ο]- 
ἸΟΎΙΠΩ τοῦϑθ 8 1θ θη 1081, 1 γγ6 ΘΟΙΏΡΑΙΘ 
Βοσο ἢ (16 [τὰ γοῦβο οὗ (86 εἰχίῃ 
ΟΠδρίοῦ: "ἈΑπάΙ ἀρροαγοᾶ ἴο ΑὈγβἤῆβῃ, 
ἴο 1δδᾶς, δηὰ το ὕδοοῦ πῆ ὙΦ δὲ, 
δαδ πάοσ ΤΩΥ̓ πάχη ΠῚ 1 νγὰβ τοὶ 

Κπονσι ἰο ἔποηι," τὸ Βᾶγθ 8 βαΐδ συϊὰθ 
ἴογ ἴ:6 ἰϑίοσί 8] δηὰ οἰγτμοϊοχίοϑὶ οτί υἷα 

οὗ [86 ΠΟΙ ἀϊνίπο πδηθ. 76 8}}8]} βτδὶ 
ΤΟΥΘῪ [006 ΓΤΟΒ}18 οὗ [6 τηοάσσῃ ζγὸ- 
ΒΟΔΙΟΒΟΒ ΟἹ {8 ἱτηροσίδηϊς Ῥοϊηῖ, δηὰ 
θη Ῥγοςθθᾶ ἰοὸ ἱηϊγοάυοθ (Π0 ἀϊδοτγοης 
ἐμ σΡσοιδ 8, 0 ὙΠΟ (6 οὔδβοῦχθ 

ῬὮγαδα οὗ ΟἿἿ ἱεχῦ 85 σίνυθῃ γίβο: 
Ι, Τῆς παιπὸ ΓΤ" ἐξ 9. φεπμῖπε Ηεῦτειο 

111: ἰδ ποῖ οὗὨἩ Ἐσυρίϊαι οτὶρἷμ, 68 [δβ 
Β0 οἶθῃ, ὀυϑῃ ἰπ ΟἿΣ εἶπιθ, θοθῃ δάνδποοθᾷ ἢ 

(δο Οὕεσπεν: ἃθ Ἰδιὰς ἀοὶ δρυὰ Αοφγρίϊοβ 
ῬΟΙ βϑρίοτῃ Ὑ  Ά]66 --- εηωουα --- ἰὰ ΟΠ. 
ἀοοίηρ, ἱ. Ρ. 345). ὙΠ ΒΕ ΡΡΟΒΙΠΙΟΏ, 
Ὀαδβθὰ οῃ 8 ὑσοηρ' οοποορίίΐοη οὗ Ἐπεοδίαβ, 
[68 ὈΘΘΏ ΒΌΘΟΘΒΘΗΣΠΥ δηὰ ΔΌΙῪ τοδιϊθὰ Ὁγ 
Ῥιάγταιβ ΤΔαΓ ἢθπβὶβ (ὰθ ργοπαποίαιίοηθ 
ἀἰνῖπὶ ποιηΐηἶθ αυδίθοσ ᾿ἰτογάσυσα, Ρ. 72, 
εἴ δεᾳ.).----[Ὡθ ᾿πδοσρίοη, τὰς ἢ Ῥ]α Αγ ἢ 
(οη 1818, ὃ 9) τηθῃοη8 ἴο ἢδγρ οχίβιθὰ 
ἷπ 180 ἰθΙΏρ]6 οὗὁὨ 1818 ἴῃ ϑαἷδ: “1 δὴ αἱ] 
τὺ Π48 Ὀθθη, πὲ 8, δῃὰ τηδὶ νν1}} 6, 
Δ ΤῊΥ γοἷ] Ὧ88 ὈΥ͂ ΠΟ τηογίδϊ γοῖ θθθη 
᾿δοάᾶ," (ἐγώ εἰμι πᾶν τὸ γεγονὸς καὶ ὃν 
καὶ ἐσόμενον καὶ τὸν ἐμὸν πέπλον οὐδείς 
πω θνητὸς ἀπεκάλυψε), ᾿δ8 πο ἰηΐογιαὶ 
ΤΟΒΟΙΊΙΔΠΟΟ Ὑγἢ (6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟἢ Οὗ ΟἿ 
ἰοχὶ ΠΝ ἭΝ ΠΠΝ: 51 δῃὶ Π6 το ἰ8.᾽ 
1618 ἷδ ΟὨΪΥ [16 Ῥογβοηϊ δοδίίοῃ οὗ παδῖασο, 
ἩΟΡΘ Βροσοῦ του κίηρθ ΠῸ ΙΩΟΣΔ] οΔη 
ΟΧΡΙοΤΟ; δ ἷἰβ 6 Ραγϑηΐ οὗ 811] οχίβὺ- 
ΘΏς6, δηᾷ ἴο Β6Γ Θυοσυ  ἱηρ [πὲ 15 τασδὶ 
ΤΟΙΌΓΗ -- 8 ΘΟΠΟΘΡΓΪΟΩ ΘΟΙΏΙΩΏΟΩ ἴο 41]] 
ὩΔΌΪΟΏΒ οὗὁὨ δηῦ α γ, δηᾶὰ ποῦ ἱπιρὶ γί 

ΒΩΥ͂ ῬΌΓΟ το πο οίβιϊς ἰάθα (666 Ογεμέξεν, 
Μγιδοΐοχ. ἱ., Ρ. 519; 11., Ρ. 7) Βοαίάο8, 86 

ΔΓ ΠΘΏ ΠΟΙ οὗὨ ὉΠδὲ ᾿πδοσί ρίίοι μ88 50} 
θοθῃ αυοϑιοποα (ἡ Μοελεῖπι οἡ Οὐ ννοσίῃ 1, 
Ῥ. 399).---Αοπῖ {π6 οὔδηρο οὗ ἴδ0 πδη16 

ΕΠ αΚίτι ἱπίο Φοδμοίακίτηα (2 Κίηρϑθ χχίϊ, 
84), 800 Ἡεπσείεπδεγα, ΟἸ τί βίοϊος. {], ἢ. 
δ40.---Οἡ ἴπ6 οἴδοΓ παπᾶ, βῃο ἢ Ῥδδδαρ δ 

28 Εχοὰ. νυ. 2, σογο ῬΏΑΣΘΟΣ ΘΧΟΪ ΔΙ ηΝ, 
“ Ὑ00 18 7", [π8ὲ 1 Βῃου]ὰ 11δέθῃ ἰο Ηΐ8 

᾿γοῖΐςο, ἴο ἰοὺ (16 σὨΠ]άγοῃ οὐὗὨ ἴετβοὶ ροῦ 
Ι ἄο ποὶ Κυον ΠῚ", δηὰ βιιοἢ οχ- 

ῬΓΘΒΒΙΟΏΒ 88 “1:6 αοἀ οὗ [0 Ηοῦγονβ,» 
ΒΏΟΥ ΟἸΘΑΣΙΥ, (μδὲ ον ἴῃ [86 ἐἶπηθ οὗ 

Μόοβεβ, [Π6 ΠΟΙ πδηθ οὗ Οοα γγὯ8 οἱ ῦ 

ΘΕ ΠΓΘΙΥ ΟΥ ΘΒΒΘΏΓΔΙΙΥ ὉΠΚΠΟ ἴο [80 
Ἐρπγυρείδηβ, Ὡς ἢ ἴδοι Τδοϊϊυδ (Η δῖ. ν. δ) 
ΘΧΡΓΌΒΘΙΥ ἰοδ|}ῆο8; 806 ΒΌΡΕΙΘΙΠΘΏΪΑΙΥ 

ποῖρ ἴο ἰΐΪ, 10, Ρ. 41. 

21 ὰ 8 ποῖ οὗ Ῥλοεπίοίαπ οτὶρὶη} 88 
Ἡατίτοδηῃ (Ρ. 156) δῃηὰ τδηΥ οἴδογβ, 
Ἰεδηΐηρσ οὐ οοτίδὶπ ἔγαρτωθηῖδ οὗὐἨὁ ἁ [0 
ῬΒορηϊοΐδη δυίδοσ, ϑαθομυ ΠΟΙ, ΔΒβϑοσῖ, 

Ις 18 ΠΟΥ͂ ΖΘΏΘΓΑΙΪΥ δοκηον])οάροά, ἐΠαὶ 
ἐ8080 ΤΓΑΩΤΩΘΠΒ δ͵Θ ΒρΡυΓΙΟτΒ ΘΟΣΩΡ ] Δ ]0ἢ8 



δ8ὃ ἘΧΟΡΌΞΣΡ ΠΙ. 

γου; δηα 1 {ΠῸῪ 880 ἰο τη6, δ μαὺ 9 Η165 ἤπια ἢ υνβαὶ 
888}} 1 887 ἰο ἔδθιῃ 3 

οὗ ἴ86 ᾿ΙΡΟΓΑΣΥ δ τοπίαγοῦ ῬΏ]ο ΒΥΌ]αα, 
Μο ᾿ίνοὰ Ὀούγθθῃ ἴδ6 ΤοΙρη8 οὗ Νοῖο 

διὰ Ἠκδάτίδη; δηὰ ὙῸ Ἵδῃ {πογοίοτο 

Ῥύουο ποίμιίπρ ἴου 80 σοιιοίθ ἃ {ἰπ 88 
1η0 δηΐϊο- Μοβαῖς ρμοοὰ (806 δΔειιδεῖ, 
Β10]. ΗΪδι. 11.1, Ρ. 1, δὲ δέᾳφ. Ογεῖϊϊι, 

Ῥτοῖδοο ἴο [8086 ἔγδβρταθηίδ, ἢ. 3. 
8. ἴτε ἰδ ΟὨΪΥ ΠΘΟΟΒΒΑΙΎ ἴο τηϑηοη [ἢ0 

δυθαγαὰ δυρροβιίοηβ, μδὶ ΠῚ ἰδ ἴο ΡῸ 
ἰγδοοᾶ ἴὸ 8 Ολίπεθε οτἱρί πὶ (γοξαϊοά ὉΥ 
Τλοϊμολ, Τάἀϊοτ. Απεείχοσ, 1882, ἢ. 2312 εἰ 

δε4ᾳ.), οὐ ἴῃαὶ (δοοοτάϊπρ ἴο ἃ οογίδίῃ 

ογδοῖο οὗ Αροἱἱο ΟἸασίαβ, δοοὸ Ῥαογοδὲμϑ 

1.18), Ὠ᾽οηγβαβ δη [π6 διη ὈΟΓΘ [Π0 ΠδσηΘ 

οἵ Ι͂αὠω (8606 «Ζαδίοπεῖν, ῬΑπΙΠΘΟΗ, ἱ, Ὁ. 280 

εἰ 46η.), ΟΥἩ Τπδὴὺ (Ὧ6 ΓΟΘΟΙὈΪ]Δη06 οὗ βοππὰ 

ῬΤΟΥΟΒ ἴΠ6 οτἰίη8] ἰάθη οὗὁὨ ΠῚ) δηὰ 

Φονίβ (2))ὲ ῬΡείίε, Βοϊϊγάρο, 11. Ρ. 188; υ. 

Βολίεη, Οθπο8. Τηἰτοᾶ. Ρ. 102; δῃηὰ Ῥαίέκε» 

Ἐ10]. Τ860]. Ρ. 678. 8566 ἐδ τοξεϊδίί οι οὗ 
ἩΗεησείεπδεγα: Αὐἰῃθηίίς, οὗὨ [80 Ῥοῃίδιί. ἱ, 
Ῥ. 219--- 229). 

Ἧ͵)9 το, ᾿πογοίοτο, ΠΥ 7 88οἃ ἰη ΒὰὉ- 
βου δίηρσ ἴ86 ορίπίοῃ οὗ Οοβοηΐυ8 (ἼΤ Π68, 
1ϊ, ». 577): “1ῃ,δι ἔῃο86 ΙΔΌουτ ἰῃ γαίῃ ἢ 
βίσινο ἴο βηὰ ἃ ἐογοΐγχη οτ σίη ἴὸ ([Π0 Π81ΠῚ60 

οἵ ΠῚ ΠΝ, δηὰ ἰῃ δϑϑογίίπς [πὲ ἴΠ6 Τοῖγα- 

δτδιησηδίου 15 [ῃ6 ῬΘΟΌΪΑΣ δηὰ Θχο]αβῖνθ 
ἀοοὶρπδίίοη οὗ 89 Οοἂ οὗἉ Τ5γδ6]. 

11. ΤΒο υοισεῖσ τ ΔΟὮ ἀγα δὲ Ῥγοβοηὶ 
εΕἴνϑῃ ἴο ἴθ ἤδθ 7", ἀο ποὲ οτἱίπ6 }γ 

Βοϊοης ἴο ἱξ, θὰ: ὅτ Ὀοστονθα ἔσο 321 

(υἱ ΟΠ [86 αἰτογδιίίοη οὗ ὅπου ἱπβίοδα 
οὗἔἨἩ Ομ δίορῃ- Ῥδίμδοῦ Ὀοηθαί [ἢ6 3); ἴῸΓ 
ΔΙΣοΘΥ Ὀσίοτο [86 {ἰπ16 οὗ [6 ϑορίααρίηι 
106 ΒΟΙΥ πᾶπιο οὗ αοα νγ88, δοσογάϊηρ ἴ0 ἃ 

Ἰγαδϊ ἴοη Ὀαϑϑὰ οὐ Τωουϊ!. χχῖυ, 16, οοῃδὶ- 

ἀοτοᾶ ἴοο τραϊοϑίς ἰο Ὀ6 Ῥτοῃποπηοοσά, δηᾶ 
τγ48, ἰδογοίοτο, οδοὰ ἐΐδε ναρῆδ ῬᾺΣ 6χοοὶ- 

Ἰοηςο (ΟΥ̓) Σ᾽ οὐ ἽΠ᾽ ὉΠ ὮΦ. 8.696 
Ῥλιῖϊο, Το οἵ Μοβϑβ, 11. ὑ. 579; οοεορδιε, 
Απᾶᾳ. 1, χὶϊ. 4). Το Ταἰπηαὰ (ϑαπηθάνγ. 
90, 8) οπ͵οΐη8: “Ἐυθῃ ἢ6 ψἴο ἐλίπλσ (ἢ0 
Ὡδίηο οἵ οὐ υἱιἢ 115 ἔσχαο Ἰοιξοσβ, ἐοσίοϊ 

ἢΐ8. ἔαΐυτο |{ἴ6;᾿ δηὰ δοοογάϊηρ ἰο Μαϊΐϊ- 

Σου ἑ 68 (δὰ ΟΠ ΑΒΔΚ., 680. 14, ἃὶ 10), δε σ 
16 ἀορίὴ οἵ ϑίταοῃ ἐδὸ “πὲ, [86 Ὡδηλθ 

ΝΟΥ ΒΏΟΓΠΟΥ ΔρΡΡοΙ]δἰΐοη οοηβὶ βέϊης οὗ 

ἔπτοῖνο Ἰοιίετθ, 8, θύῃ ἱπ [56 ἰθΠ1Ρ0Ϊ6, 

14, Απα ἀοἂ Ββαεαϊά ἰο Μοροϑβ, 

Βιι αι πϊοὰ ἴον [6 Τοίταρτατησηδίοῃ (ες 
Μοτοῆ Νοῦπςς, ἱ, 6), 62; Ζ7Ἀεοάδαοτεὶ, 

Ουρι. χιϊὶ, ἴῃ Εχοά,; διωρεδίμα, ῬταΡ. 
Ἐνδιρ,. ἰΐ, Ρ. 805); δῃὰ 80 ἴδ ἔττια ῃσο- 

παποϊδίοη οὗ [πδὲ Ὡδπ6 ἯᾺ8 ὉΪεϊταδεοὶῦ 
ἰογροίδῃ. Φοσοσμα, Οτίρσοη, Εἰ αβοΌϊ5, πὰ 

ΟἴΠΟΙΒ σαθηϊου, ἐμπδὲὶ ἰῃ τῃοὶσ τἶπ)α ““ [.6 

σε νγ8 στοῖθ [86 Ὥδηηθ πῃ {ποῦ οορίοδ οἵ 
[6 ΒΙ]6 ἢ ϑϑαπιασιίδη οδδσγδοίοσα, ἱηδίεδὰ 

οὗ 120 οοτησηο ΗΘΌΓΟΥ οὐ ΟἸδϊ θα, ἰπ 

ογάογ ἴο τὲ] δ ἔγοπι [9 Ῥχοΐίδῃθ ἴπαρεο- 
οῃ οὗ βίγδηροῦβ᾽" (ΒΊςξ, Β101.); δῃὰ  οβε- 

Ῥίια8 (Απιᾳ. ΠῚ, ν᾿ 4) ἀϊὰ ποῖ ὀνδῖι ἄδσϑ ἴο 
στο ἄοννῃ [86 Τὴ ΟΟτοπιδηἀιηθηΐβ ἢ 

[80 νογὰβ Ῥγοοσϊαδι θὰ οὐ Μουῦπι δὲπαὶ, 

Ὀαΐ ΟὨΪΥ͂ ΤΠΟΙΓ Β6η86 δηὰ ἱτωρογ.0 ΤῈ 
ΔΌΠΟΥ οὗ ἴΠ6 βρθουϊδίῖνα ποτ ΣΦ πωπαλ 

Ἀαπιαῦ (ΛΌΓαΒδη Βοη αν ἃ Η516Υ1), 
ἴῃ ἀἰβουδββίηνσ [ἢ 6 ὙΒΓΙΟῸΒ ΠΆΙΏ68 οἵ Οοὰά, 
πτὶθ8 (1ἰ], 6): “ Βα [86 ὭδΙηθ ΠῚ") τὸ δσ 
ποῦ ΔΙ]ονγοὰ ἴο ῬΡγοποόπῆςθ. 7] ἐξβ οτἱρίσιαὶ 
Τηθϑηΐϊηρ, 1 18 σοῃξοττοὰ ρου Ὧ0 ΟἾΠοῦ 

θοΐηρ, δηὰ ἐπογοίοσο γο δυβίδὶη ἔγοσω 
εἰν ΔΩΥ ἀχρδηδέϊου οἱ 11." --ΤΉ.5 ἱὲ 

ἔο]Π]οΒ ΠΔΙΌΤΑΙΥ ἰμαὶ α) ἐδθ ῥτεῆχεβ 
Ὁ,5,3.},2 Ὀοίοτο ΠῚΓΝ Βατὸ Ῥβέββοι, ποῖ 
ΟἸήτθοκ, δ Γῆ, ΠΝ, οἷο,; δ) τὴο 
Ἰοίξετθ ἢ,3,5,,Ἵ,2,3 δυὸ ἃ Ὀδσοβἢ ᾿θῃς, 

Ἷ ΤΟΥ [ὉΠΟῪ ἱτητηθά ἰδίου δος 1), 
ἔοτ ἰπϑίβποο, “3) 9 ΠῚΠ᾽ ΠῚ) (Ρββῖπι 
ΧΙΙ, 4); 6) 1 ἽΝ ῥτοοθᾶθϑβ ΠῚ", τ. 6 ἰδεῖος 
τοοοίνοϑ [Π6 γονγοὶβ οὗἁ Ὀπδὲς, ψ ἢ 18ὲ 180 

ΌΓΙΩΘΓ ΚΟΟΡΘ ἰΐ8 οὐγῇ ροΐηΐϊβ. (8.6 ἢ. 
ἈἈεϊαπά, Ἰ)γδοδβ αχογοϊ δεϊοηαπη ΡΒ] ]οἱορσί- 

ὀαγη ἀθ γὙογὰ Ῥσοηυποϊβείοηθ πομπλὶηΐϑ 
Φοδονβῃ, 1707.) 

ΠΙῚ. Τὰ οοττϑοὶ Ῥγοπαποίδεοιῃ οὗ ἐπ 
Τοιαρτδιτηδίοη, σοι (δοοογάϊπρ ἴο 

Μαϊπιοη., Μοτεῖι ΝΘΌυΟΝ. ἱ. 62), νγαὰ8 Ὁγ 
βοὴ οομδά θα ΟὨΪΥ ἴο [Π6 πιοξὶ Ῥΐοιιη 
τη6ῃ οὗ {δοἷγ τοβρϑοίΐνο δρο8, 18 ΠῚ ον 
ΠΣ, ἴῃ δοσογάδποθ νῖ Ἰμοοάοτοὶ 
(Φυδοδὶ χν. ἴῃ Εἰχοάυτα ἱ. ἢ. 133). Τηὸ 
ϑδιη δ  [Δ}8 ῬΓΟΠΟΌΏΟΘ ἰδ, ἸΑΒΕ, ἴῃ ροτγίδος 
ΒΒΙΤΠΟΩΥ͂ ὙΠ [ἢ 6 ΘΧΡΙδηδίου ρσῖναπ ἰὴ 
ουν ἰοχὶ, ΠΝ ἽΝ ΠΝ; ἕογ [λ0 " Ἠδ8 

ἴῃ ΒΘΥ͂ΘΓΆΙ γογῦ8 Ὀθοι Ἑομδηροᾶ [ποὺ [86 
Κιηάτγοἂ Ὀὰξ ΠαΡάΟΣ ᾿οιίοῦ } (666 ΕἸοαϊά, 

ατ. 8.88, 228); 80 8 ΠῚ Π ἀεγίνϑα ἔγοια 



Δ ΟΣ δ4 

ἀφο) 161 ὈΣῸΝ πο στ έν 50 ὌΝ πϑ 
τίν ὅν πτ Ὅν τ τῷ θοὸς ποῖος τὸ 

βρ τρὰ ρ Τς πόα ρα ΘΡΤος δε 
ΓΤ (ααη. 1. 20); διὰ 8 18 Π᾽Π ἰάθη- 

σα] τὰ ΠῚ, τ Βίοῖι ἴόγηι 18 508] ἴῃ 186 
οι τὶς ἀϊδ]οοῖβ, δὰ οὗ τ ΒΊΟΝ Π6γῸ δτθ 
ἐνεπ ἰπ Ηθῦγαν ἔγβοοδ, 88 ἼΤΓΙΝΟ Ὅ2) ΠῚΠ 
(ἄξεη. χχυἹ!.29), δὲ Ὁ] (9 οὉ χχχνυ!! 6). 
ΓΝ οὐ 7) 8. Ἰποτοίογο δαΐασο Καὶ οὗ 
ΓΞ ΛΠ, πὰ εἰρπηίβοβ: κἨδ ὙΠΟ ἰδ 
ῬΘΙΤΩΔΕΘΏΪΥ, ΘἰΘΓΏΔΙΙΥ ;" [ῸΓ [Π6 ἐπΐατο ἱπὶ- 
Ὀ 65. ὕγθαυθην ἐπ6 τηοδηΐης οὗ ἀπγδλιοη 
ΟΥ Ῥγοϊοηχοὰ οχἰδίθῃωοθ (ιν. ατ. ὃ 269), 
δηὰ ὩΔΙ6Β ΔΙῸ ποῖ ὈΠΕΒΌΔΙΥ ἀογὶνοὰ 
ἔγοια (ἢ 6 ἔπίογο, 88 δ  Ἴ᾽, ΦΡῸ, οἵο. 

ΙΥὙΓΊΒαΒΊδο ΒΟΙΥ πδιηθ οὗ αοἂ ἀθποῖθδ 
ἴιο Εϊοσηδὶ Βοϊηρο Ηδ τδο ἰδ ἱπησλυΐδ- 
ὉΪ]6, βυϊ θεοὶ ἴὸ πὸ οὔδηροὸ τπτουσ 8]} 

κεπογαζίοπα ΤῊ ΐβ Ἔχ μἰδιιμῖ. οι 8 Θοστοῦο- 

ταιϊθά ὮὈΥ ἃ υδυϊοἱῦ οἵ μβδδδαζοδ οἵ το ΟἹὰ 

Τεβίδηθηῖ, Οοιηραῖο Μαϊδοϊ. 111, 6 : 

ὙΠῸ δ ΠῊΠΝ Ὁ} 51 δπὶ 8 Ιοτὰ-- 
81 ἱπγηγθ 80} (8660 ῬΆεΐϊο, [)6 Ιποοχστυρί. 
Μυπάϊ, Ρ».950: “ Οοα ἰδ αἴγγαγβ θαμαὶ 
διὰ ἰάοηϊίοαὶ πηι ἰπιρο!, δαπιϊ της 
ΒΟΙΒΟΥ οὗὨἨ δ σῆδηρο ἴο ἃ σθοΥ, ΠΟΙ ἴὸ ἃ 
Ἰογοῦ ἀορτοο;" ἴσος γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ καὶ 

ὅμοιος ὁ θεὸς, μήτε ἄνεσιν πρὸς τὸ χεῖρον, 

μήτ᾽ ἐπίτασιν πρὸς τὸ βίλτιον δεχόμενος); 

Δηὰ οϑρθοί δ ΟἿΣ Ῥδβϑβδρὸ Ὑπό αὐυὰᾶ 

ΒΡΘαΐκβ οὗ δἰ πηθ6 1 ἴη ἐδ ὅγδὶ ρϑγβοῦ ΠΛ Πλὲ; 

ἩὮΘηΟΟ ἰδ [0]]οΝ 8 ἴπαὶ ΠῚ) 18 1286 ἐλέγά 
Ῥέγϑοη οἵ [Π9 θαῖηθ υοτῦ. 79 ΠΙΑΥ͂ 8150 
δάάτιοοτῆο ΘΧΟΟ]]θηξ σοταπλοπὶ οὗ Ῥ] αἰΑΓο 
οἱ ἴδ ποσὰ Εἰ, Τάοι ατί, ἱμδογὶ θα αῦονθ 

[6 ἄοοῦ οὗ ἐπ6 ἰορὶο οὗ ΑΡο]]ο δὲ 
Τοῖρηϊ: “ ΤῊ [016 ἰδ ποῖ ΟἾΪΥ ῬΓΌΡΟΓ, 

Όυ!λ ρΡοουϊδν ἴο αοά; Ὀοεδαδο ΗΘ δἰοπο ἱβ 
δεὶπρ, ἴοτ ταοτία!β δυο πο μαι οϊρδσίου οὗ 

ἔσθ Ὀοίηρ, Ὀεοδιδο παὶ ἩΒοἢ ὈοσῚΠ8 δηὰ 

δηάβ, δὰ ἰθ οοπεϊμυ!γ οπδηρίηα, ἷ8 

ΠΘΥΟΣ Οπ6, ΠΟΡ ἴΠ6 881η6, ΠΟΥ ἴπ ΕΠ) 6 8810 

βίαιθ. ὙΠῸ ἀοἰγ οἢ ἡ μοθ6 ἰσιηρὶο [819 

ποιὰ νὰβ τὶ ἴθ Ὑγ88 ο8]] θὰ ΑΡ0]1]ο--- 
᾿Απόλλων -- ἴτοτη α περθαξίσε, δηὰ πολύς 

'παλν, Ὀθοδι86 ἢθ 8 ὁπ6, ᾿ΐδ ὩΔΙῚ6 Βἰτα ρΪο, 

[18 Θβ586η06 Ὁποοιῃροππὰοα." (ἀοθθηϊυβ 
(ΤΉ66. ἰ, 577, ποῦθ) ῬΓΌΡΟϑθ8 ἴὸ ἑδκὸ [71 

88 ἴδιο αίατο Η ρλεϊ, εἱσυϊγίηρ ς “ Ηονθο 

ΔΘ Οχἰδί, ο4|1|0ἃ ἱπὶο οχὶδίσηοα," [Π6 

Οτϑαίογ; δυΐ [δ 8 Π0 πδιο δέεϊγί υπΐο οἱ 
[86 1 οἱ (ν].8), ΠΏ ΚΊο ἢ ἴο 1Π 0 μδέγίδγο δ, 
ὙΠῸ τονυογϑὰ Ὠΐτὴ ΔΙΤΟΔΑΥ 88 ἐἢ6 Ζογά, ἰδὲ 

8, [Π6 Οτγοδαίοσ οὗ ἤοδύθῃ δπὰ δαγ (θη. 

χὶν. 10,32). 79 ὁδῶῃοὶ 666 [Πδὲ ἐπὶ ἰάθα, 
ὙὨΙ ἢ τγ͵ὸ ὃδνθ ῥσογεὰ ἴο νὸ [86 “πππᾶδ- 

ΤΩΘΏΪΑΙ ποίίοῃ οἵ ἔ)6 ΠΟΥ πᾶσηο οἵ αοά, ἐδ 
ἴο0 Ῥτοίοπῃα οἵ τη ΔΡὮΥ δἰ 8] ἔου 1Π6 δ'πι- 
ΡΪΘ ἂρὸ ἰπ νοῦ Μοδοθ Ἰ᾿ἰνοὰ (Βεϊίεν.- 
παππ; ἢ είς, εις, Ρ. 182; ΔΒολίεῃ, 
αφη68. [πἴτ., ». 108; Ῥαίλε, Ῥ. 671); διὰ 
16 Ὠγροιδμοδὶβ οὗ ορρθ βεδὰ οἴδοτβ, ἐμαὶ 
ΓΝ ἬΝ ΠΤ τοθδσ: “1 ὅτ ἢ6 ὙΠΟΘΟ 

6δϑδῆοο ἰδ ποί 0 ὃθ ἀοδοσι θα οἵ ἀχργοδεοὰ 
ὉΥ ΔΩΥ ὩΔΙη6; ΟΥὉ “1 δὴ δ6 ὙδΐΟ 88 ΠΟ 
ΠΆΙΩΘ, ἰδ Ἠ6]1] τοξυϊοὰ ΌὈΥῚ Ηδηρ βίο οΓΩ, 
πο ΣΟΑΣ κα, ἐμδὲ δυσὶ ἃ ἀοἰ ἐγ τγῶ8 Ο6Γ- 

(ΔΙΏΪΥ ποῖ οἝ]ου]ἰοα ἴο δῇοτγαά τηθοὶ οοτὰ- 

ἴοτι δηὰ οοῃδοϊδείοῃ [0 [8 Ιβγϑο νθ8 ἴῃ 
(6 θονθεθ ορργοϑείου ππάρσ ἩΔΙοΣ ΓΠῸΥ 
ἴδοη εἰχῃοὰ, Υοὶ Βδρὺϊ Φοδιάδη Ηδ- 
Ἰονΐ, ἰπ ἢΪ8 οοἸουγαϊοα νοσῖς, Ουδβατὶ (ἰν. 8), 
ΟΥ̓ΓΒ 8. σαν, 85 ἰδ ΟΓΟ πορδίϊνο, 6χ- 

Ηἰδιιδίου, δ οἢ, Βουσουοσ, οί ΟὯ6 οὗ 

16 δ] οδὲ ΡΕΣ]οδορ ἶσα] 1] ΒΓ οἢ9 οὗ 
ΟἿΣ ΒΡ ͵ θεῖ, 15 ἴοο ἱπιογοβιίησ [0 Ὁ6 οπ θὰ 

᾿ογο: “ὁ “αλ ([Π}) ἰδ Θφαυϊνδ]οης ἴο ΠῚ"; 

νυὶ ΠΡ 8 ἀογί γϑὰ οἰ Γ ἰτΌσὰ (λ18 ΠδΤὴΘ 
ΟΣ ἤἴτοῃα [Π; ὉΥ δρρϑασίῃρ ἴο Μίοεξοβ 

ὍΠῸΟΣ {π8. ἢδηη6, οὐ πὺϊβιθὰ ἴο Ῥτγθοϊυὰθ 

411 δ.0116 δρϑουϊδιϊίοηβ οὐ ἔπ0 ἔγῸ6 δίῃ ΓΘ 
οἵ Ηἰκ Θόϑοποθ, [6 Κηοπ]θάρα οὗ ν} οἢ 8 

ὨΠΘΙζΔΙΏΔΌ0Ϊ6; δηὰ ποθ Μώοβοβ δεκοά: 

“1ἢ [Π6 οἰἰ]άτθη οὗ Ιδτδθὶ δβῃοι]ὰ ἱπηυΐτο 

δῆεσ ΤῊΥ πδῖωθ, νδδὶ β.)4}} 1 βαὺ ̓ ἀοὰ 
δυβτοτοα Ὠἰτη: ὁ ΝΥ δδου ὰ ΓΠΟῪ δοαγο ἢ 
δῇοσ βοιῃοί βίης τὶ ἢ ΠΟΥ νν72}}} οἰ ΓΔ} 
6 ΠΏΔΌΪΘ ἴο Ἑσομηργοδοηὰ 2 (}υ80 48 [00 
δηροὶ βαϊὰ ἰο Μαποδῇ: " ΤΥ δβίζοβὶ Ποὰ 

18 δῷἴον ΣΩΥ͂ ὭΔΙη6, δοοὶῃς ἰὲ ἰ8 θθοσϑῖ Οὐ 
ὙΟΠσουΒ 08} Δυάγ. χιΡὶ!. 18). ΤΕ] 

“Ππθγὰ ΟὨΪγ, “1 διλ (7 λ8), τηδς ἰ8, " Ηθ 

ὙὯῸ0 ἰ5᾽ (ΠΝ Ἴ}2), οὐ 100 οἴογηδὶ αοά, 
ΔΙ ΔΥΒ τηβηϊοδὲ 0 ἐμο86 ἯὮΟ βϑοῖκ π|θ.᾽ 

γο τῦῦϑὲ σορϑαξ, ᾿μδὲ ὨΟΘΥΟΣ δ] τὴ 



᾿ 5 ΒΞ “᾿ΒΌΝ " 

58 ἘΧΟΡΌΒ ΠΙ. 

1 ΑΜ ΤΗΑῚ 1 ΑΜ; δηᾶ Ηβδ βαϊά, Τῇ β]Ὁ0 (ποὺ βὰν ἴοὸ 

{π6 οὨΠ]άγοη οὗ βγϑθὶ, 1 ἂμ δαί βοηῦ τὴδ ἰο γοι. 

15. Απᾶ Οοἂ Ββεϊᾷ τιούθονοῦ ἰο Μοβοβ, Τῆμ8 βῃδ]ὺ ὕἤδποι 

ΒΔΥῪ ἰο ἰμ6 Ἑομ]άγοη οὗ βγϑθὶ, ΤῊο Ιοτά ἀοά οὗ γουγ 

Γαῖμ6τθ, {86 αοἄ οὗ ΑΡγαδδπι, {μ6 ἀοὰ οὗ 8880, δπὰ {μη6 

18 ἱπιογργοϊδίίοη οὗ [06 ἀϊνίῃθ Ὥδιὴθ ἴδ 

ἐπ ἰ1561}, 118 το ΔΡὮΥ βίοι ἰάθδ που]ὰ 

βιδνθ 1116 οοπιγ δα οά το ΒροῦΓΟ ἔοΥ Μοβοθ 

ΔΩ͂ ἄορτοοῦ οὗ Θῃϊμαβίαβπι ϑιηοηρ ἴδ 

Ἰϑγαοὶἰτοθ, ΠΟ, δυηκ ἴῃ ταδίογ] 5πὶ, 6 Χ- 

Ῥθοϊοά ἴο 866 [86 ΡΟΥ͂ΟΓ πα σΟΠΙΡΟΙΕΠΟΥ͂ οὗ 

180 Ἰωογὰ οχργοβθοὰ ἴῃ Ηΐ8 ὙΘΙῪ ὨΔΠΊΘ. 

Ομ. «80 Ολίδααὶ, ΟΥ Ηδ-δβοθοπι, ἱ. 8, 

ς. 56. (866 Οαἰυΐπ ου ΟἿΓ Ῥαδβεαρθ; δηηὰ, 

οἱ (6 ἀογϊναιίίοη δηὰ βἰχηϊβοδιίίοῃ οὗ (110 

Τοιϊταρταϊησηδίου ἴῃ ροηογαῖ, Ηϊεμφοίεπδετο, 

Αὐἰμοηι ον οὗ τὴ Ῥοηίδξ, 1. Ρ. 204-- 

250). 

Ὑ. Αδοῦ δανΐηρ 18π8 ἀονοϊοροὰ 1} 

ταοβῖ ὑγΟΡ 406 --οῦν 6 ΠΙΔΥ͂ δ΄ πηοβῦ 560 δυίβθη- 

εἰς --“τηοαηίηρ οὗἩ ἴ[Π0ὸ νογάβ δ ΠῸΠΝ 

δὲ, δᾶ οὗ τπ6 πᾶσὴθ ΠῚ), γγὸ ῥγοσθϑθὰ 

ἴο Θῃυ πη ογαῖθ ἴμ6 ΟΡ πίοη8 οὗὨ [ἢ πιοτὸ ἱπι- 

Ῥογίδηϊν ἱπύογργοιθγβ, 88 ΠΘΑΙΥ 88 ροββί"]θ 

᾿ ἦῃ 8 ομσοδοϊορίοαὶ ογάθσ. 1. δερέ., ἐγώ 

εἰμι ὁ ὦν, “1 ἀπὶ {ΠΑ 1 Δ; δηά ἡπδῖ 580 

2. Ῥωϊσαίε, “ Ἐρο δυπὶ απἱ δ0πὶ; 8. 

Αφωΐα δὐὰ Ὑλεοάοί,, ἔσομαι ὃς ἔσομαι, 

“1 5841} θ6 ἐμαὶ ἴ 881} Ὀ6," ααὐἰϊο 11τ6- 

ΤᾺ }]γ, θαι πἰιπους ἀἰδιίίηοϊς τηθαπίης; 4. 

Οπλεῖ, δὰ ἴθ ϑδυγίαπ δῃὰ Ῥεγείαη [Γ8Π8- 

Ἰεἴοτβ ἢαυο σοίαϊηϑᾶ ἢη6 Ηοῦτονν ΜΟΣαΒ, 

πὶ Ἥδιὲ ΠΝ, δ. ϑαασίαῖ, “1 δγὰ 

ἴπ6 Ἐπογταὶ οὔθ, 0 πόνοῦ ο068568;᾽ δ. 

Ταγα. “οκαίλ.. “δ Ὑθοὸ δροόῖθ δῃὰ [Π6 

ποιὰ να5; Ηδ ὙΠῸ δβροῖο δηά ἴδ πηϊ- 

γοῦβ6 88." 7. 5 ΠΥ Ταγχαπι εγι,- 

εδαΐεηι, “ δ ὙΠΟ δὰ ἴο [6 τοι], Ἐχίβι] 

δὰ ᾿ξ ταϑ; δηὰ ὙΠΟ ΜΠ] ΒΑῪ ἴο 1, ἘΧΙδι] 

δηὰ ἰδ ψὶ}} Ὀ6. 8. ΤΠ αδἧϊ, “1 58}4}} ὃθ 

ἢ τθτα ἴῃ τμοἷγ Ῥγοβδοὴΐς Εργρίϊδῃ 

ΒΙΔΥΟΓΥ, 88 1 58}}8}} Ὀ6 τίτῃ (ἤθη ἴῃ (8617 

ζαΐϊυτο Τηΐϊϑουῖίθβ (860 Ταὶπι. Βοσγδοῖ, 9). 

9. Μαδποπίάες (Μοτῖοῖῦ. Νοῦπον, ἱ. 68), 

(ΠΙΝΥΌΣ ΔΠῸΠ), “Ἢ νὑῖὸ οχἰβίβ 
ὉΥ͂ ἰπίοτηδ! ὨοΟΟϑΒΙγ.7 10. Παελδαεηι, 

47 δγὴ [ὉΓ 6ΥΟΙ, δηὰ {Πογοίοσγο δηλ 80] 

ἴο ΤΟΔΙΪ86 ΤΑΥ͂ ῬΓΟΣἾδ68. 11. Αδαγῤαπεῖ, 
“1 δηλ {πὸ Ῥτίπηθ οδ80 οὗὨ οχίδίθηςθ, ποῖ 

ογοδιεα ᾿ἰκο 411 ἰ6 οἴδοσ οΡ)δοίβ οὗ [86 

πιηΐνοτῦθο, ἐμπογοίοσο ποῦ ἀθρϑηάϊηρ οἡ ΔΏΥ 

ΒΟΑΥ͂ ΟΥ ΔΗΥ͂ ὑδπϊηρ ΓῸΓ ΤΩΥ̓ ΟΧίβίστιοθ.ἢ 

Αμπὰ εἰμι ]ανὶγ Αἴδο ([ΚΚαγίτα ἰϊ. 37), “ ΜῪ 

αχίβίθδηοο ἀθροηβ ΟἿΪΥ ΟἹ ΤΩΥΒΟΙ; ΤΩ 
ὙΠ δηὰ ἰπίθη ὁ) τὸ δογοίοστο οοσίδτῃ 
ἴο ὃὉ6 οχοουϊοα;.... πὸ ΟἾΒΟΓ θα οδῃ δαῪ 

᾿ΦΥ δῇχ ὈΘΟΔΌ96 7 δι}; Ὀπϊ “1 δι Ὀδοβδῦξο 

ϑοιμειίλίπο οἶδε ἴδ, Υἱξ., 186 Ἀγίτηθ οδῦϑδα, 

οὐ ὙΔΐοΣ τδ6 οχίδίοποο οὗ 81} οἶος θεΐηγε 
ἀορθῃάβ." Απὰ β8ὸ Βοοϊδγογά, “1 ἂτὰ 

δεοαιϑδε 1 ἃτὰ, {ἰδὲ ἴ8, 861-δυϑδοῖθης. 

αΟΥ αἷδοὸ δηάβ ἰῃ ἐπο806 ψογάδ, “δῆ 

ΟὔὈϑΟΏΤΟ ΔΙ υδίοη ἴο (δ6 ἱπάορεπάθῃος οὗ 

Οοὐ." Τὰ οχριδπδώοη, δ᾽ πουρὴ δο- 

ἙΟΡΙΔΌΪῈ ἱπ 16] ἢ, Β88 ἼῸ ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ͂ ΘΟΠ- 

ποοιίοη τὴ 01:6 ΘΕΥΤΩΟΙΟΘῪ δίνοῃ ἴῃ ΟἿσ 

ἰαχ. 12. Μοῃὰοιβϑολη ἰγϑπβίδῖο ΣἼ ΠΣς, 

“ [ςἢ Ὀΐη ἀδ5 ονγίψε, βοϊ υδιδπαϊρο Ἦ ὁϑοη"; 

δηὰ οχρδίπδ: “1 δι, ὑγῶϑ, δηἃ δ} }} θὲ 

186 Κίηρ δπὰ τῦΐϊοσς οὗἩ [86 τυηΐνογθε."- 
Ἐοβϑησ ον, ΘΟ οδοηΐυα, Εν! ἃ δὰ Ησδηρ- 

Βίθηθογω, δάορί ἐδ ἰγαπδίδεϊοη: “1 δι 

ἴα: 1 διῃ,᾿" ἱπρὶγίηρσ ἴ80 δἰεγηΐν δηὰ 

ὑπηιμίαδιϊν οὗ αοά, " Οοἄ οδπ ΟὨΪΥ δ6 
πδιηϑὰ δηὰ ἀοϑβογί δοὰ ψπγουσὴ ἰδ Ὁ, 
ἨΟΥΟΥΟΓ ἰΔοΟΥΪ ΟΕ δπυμδὴ ἰδηριυδρο 
τηΐ σε βισχίνο ἰοὸ πὰ δὲ Δρργορσίδιθ Ὡδσὴδ 

ἴοσ ἴδ Ποῖγ. } Ὑδὸ τεδάοσ νὴ] βυὰ 
ΒΙΚὮΙΥ ἰηϊογοβίδης {1 πδιγαομθ οὗ οὖσ 

νοῦ ἴῃ Μιαϊποπίάες Μοτοῖ, ΝαῦσύποΙ. ἱ, 

62, 68, τἢϊς ἢ! ἀόδοσνς διῤοηῖτίνο βιθὰγ. 

1ὅ. ΤΟ αὐείσαοσὶ ἀεεϊχηδίίου οὗ Οοὰ 
ἦθ ΠΟΙΘ ΤΏΟΥΘ ῬΓΒΟΙΟΔΙΥ δηὰ ἱπιο οἷν 
ἀοδοσι οὰ ὈΥ [86 Εἰδίοτίοδὶ δ ἀϊθίοη, “ αοὰ 
οἵ τΠοἷἱσγ δηοοδίουβ," Ὑῆο οχίδιοὰ δ γοδῪ 

ἴῃ 186 Τοιηοίθ ἄροϑ Ὀαίοτο ΑὈγαδδση, δὰ 
ψ ἢ ὙΠ11 ὈΠΟΠΔΉ ΡΣ ΘΘΌΪΥ οχὶδὲ 1}} [86 ἰδεὶ 
ξεπογδιίουβ. Μοηάοϊδοομη οὔβοσζνυοϑϑ, [ἢδὲ 

ΔΒουρ [ΠΘΓΘ 18 ΘΘΘΘΏΓΙ ΔΙ πὸ αἰ δγθηςθ 
Ὀοΐποοη ΠΡ δὲ ἴῃ [0 ῥγθοϑάϊπρ συόζϑο, 
διὰ ΠῚ, [ΠῸ ΤΌΤΤΩΟΣ Ὀοΐης ἴΠο ὅγεϊ, [Π0 
Ἰαῖθον τὰς [Πἰγὰ ῬΟΣΒΟῚ οὗἁἨ 186 δδσὴθ τετὺ: 

[6 οὔθ 18 Ὀγοπουποθὰ 88 ἱξ ἰδ νστί το; 
Ὀυΐ [160 ΟἿΟΣ ἰδ ποῖ ἴο Ὀ6 Βροΐκϑῃ πιὰ 

8 οὐ σόνοΐβ; Ὀοοδῦδο ΠΣ ἰς τ 



δ ΠῚδ δ6 

θη: Ἢ ὙΠ ἼὮὩΙ Πἢ ΘΡΡΡ Ὅν’ Πὶ τς ὙΠ) 
τα πήπν ΤΟΝ ΘΝ) ΓΡῚΡΣ ὩΡΓ Τα ΒΕΘΝῚ ὙΠ 16 
ἼΒ ἜΝ [νὴ ῥην) ΘΝ Τρ Ἂς ΠῚ ΠΡΊΣΝ 
ΓΝ ἼΒΝΝ 1 ε ὈΡΣΘ9 ΠΡ ὙΡΉ ΤΙ ταῦσς ἸΠῚῸΒ 
8) ἘΡΑΠ) ἘΠῸ) ὍΩ3Π γα: ΟΡ. ἪΡ ἔβρσι 
ἯΠΡῸ ΨΕΡῚ 18. : δα ἈΠ ΠΒῚ γΣ ς ῬΊΘΤῚ ἽΠΠῚ 
ὭΔΙΩΘ ὉΥ͂ ΒΟ Οοἀ (4119 Ἠ Ϊπιβο], δηὰ 
Ἠὸ Κηονβ Ηἰβ ονγὰ πδίπσο δηὰἃ δἰγγί δι ο8; 
Ῥαὶ ΠῚ ἰδ [186 πδῖηο ὈΥ ἩΔΙΟΝ πλθη (Ά]]} 
αοά, δπὰ ἐΐεν ἜἽδῃποὲ οοσιργοποηἃ Ηἱ8 
Θ6βθῆς6 δηὰ παΐυτγο.-- ἼΣῚ τηϑιλοσίδὶ, ΠΣ 

864 ΒΥΠΟΠΥΙΙΟΌΒΙΥ Ὑἱ Ὅ), ὈοΓὰ Ὀοΐηρ, 

σοττοϊ δεῖν Ὡοϊΐοηϑ (8666 [88 ΧχΥϊ. 8; ΗΟΒ. 

χὶϊ 6; Ῥβ, χχχ, δ). ϑορῖ. μνημόσυνον. 
ΤΠ Κπονϊεάρο οὗἩ ἀοῖῦ Ὑ}111 ΠΟΥ͂ΘΡ σ6880 
ΟΥ̓ ἀἰϑαρροδῦ ἔγοτη [86 σοΏΘΓΔΙΪΟἢΒ ΟὗἉ τηδῆῇ. 
ὙἽ ὙἹΟ, ἱπριοδά οἵ ὙἹ) ὙἹ; (Ἀ6 οοα- 
ἡαποιίοῃ Ὁ Βοίηρς οὔθη οττ θὰ ἴῃ τοῦς ὶ 
υδοὰ ῬἤΓΩΒΟ6Β, 88 ὈΦῸ 51) Π γαβίθγ ΔΑ Υ 
απα τὴ ἀΑΥ Ὀοΐογο γεβίεσαυ. 8366 5, 

Οτ. ὃ 152, 1.8. 
10. Οὁ απε αδεεπιδῖε δα εἰάοεγα (2) }) 

97 1εγαεῖ, Ιε ἰδ ποὶ πῃ ροκδβίὉ]6 ἔγοτα [8:6850 

πογᾶβ, [μὲ 106 16γ80} 1065 δὰ ἰῃπ Ἐργρί, 

οὐ ἴδ6 ὙδΟ]6, ἃ Ρδέτί δυο οὶ οὐζϑηϊζδιοη 

πῃ ετἰθο8, δ ἢ οὗ δὶς δίοοά "πη ον δ8 

οἰΐοῦ; ἐδ ἐτῖθ98 ογῸ δρδίῃ αἰνί ἀθα ἱπίο 

ἔδυ 68, ΘΟ ἢ οὗὨἩ ᾿Ιοῖ ᾿γὰ8 ὑγοδι θὰ οὐ 

ὉΥ 4 δλείλλ, οὐ 1], ννϑο νγᾶϑ 1:8. σϑρυτθ- 

βοπίϑεϊνο ἰῃ 811} ρα] ς πηδίίοτβ (800 Εχοά. 

υἱ. 14,25; χὶἱ. 21) ὙΠῸ6 ἴδῃ} 68 δἰοοὰ 

πη ν τ6 δου Υ οὗἩ [86 Ποδὰβ οὗ (μοὶγ 

τοβροοῖίνο ἔγῖρο5. ὙΠῸ ϑαΐεη, οὐ βίην 

10 οἷδοδὶ τηθιῦοσ οὗ ἴπ6 ἔἈΠΪΥ, 18 

ΘΟΠΟΓΑΙΥ͂ ΤΟΥ ΔῊ ΠΟΠΟΓΙΑΙΎ ἀοδίχηδίίοι 

(ποῦ “ ποπιθῇ βοίϑεϊβ," δαὶ “ποιηθῇ 

τα 6 ΓἾ8.), ᾿Κ6 πρεσβύτερος ἴῃ Οτοοῖ, 

δΔη Ββοηδίου οὐ Ῥαδαῖγεβ ἴῃ 1 δι, δηὰ 1Ἶκὸ 

[680 ῬΓΟΌΔΟΪ οἰεσέϊνο, ποῖ Βογθ ΠἸΆΤΥῪ 

ἀϊσαϊεῖ68 (866 ποῖο οα γυ.6). Ὑθοδο οἰ ο ΓΒ 

ταὶς ἰγθαποηιγ, ἴῃ ο8868 οἵ ἀϊδραῦθ, 

μαῦθ Ῥογίοττηθά ἴΠ6 ἔπποίίομβ οἵ ἡμάσεε, 

Ποῦ ΤΠΟΥ δ ὯΟ τρδίοσί αὶ ῬΟΥΤΕΓ ἴοὺ 

σἶνο ἴογτοθ τὸ τποῖγ ἀθοϊβίοβ (860 ποίθ 

οἡ ἴϊ. 18); τπόύϑόνουῦ, ἴΠ680 7πά1ς4] ἔπηο- 

εἰοη8 το ποῖ τδοὶσ ΟΥΠΑΥΥ͂ ὙΟσϑοη, 

πὲ τΘΙΘ ΟἿΪΥ οχογοίθοά δοδὶθθ ἐποὶσ 
ὭΒΠ4Ι οοσυραδίίοηβ δηὰ ρυγει 8. Ηον- 
ον, ἔμδὲ οΥζδηϊζδιίίοη οἡ 106 οὔθ δαπὰᾶ, 
διὰ [86 ἀϊβδγθηοθ οὐ στδίοτηβ, οοστρα- 
ἤοπϑθ, τοὶ σίοα. δηὰ ἰδηρπασο, ὑσοἀυσεὰ 
Δ ᾿ΠΘΌΣΤΩΟΙΔΌΪ6 ὈΑΥΤΙΟΥ θαῖνγθθη ἐδθ 
ἘΦΥΡ ΔΒ δηθὰ (06 Ηοῦτοτβ; δηὰ (Π6 
Ἰδίίασ ἔοσιπθά, ἱπ [86 ποαγὶ οἵ Ἐφγρὶ, ἃ 
ΒΟΡΑσαΙΘ βίδίθ, (6 ἸΏοσγθ οὔλί ποῦ ἴον [16 
[ΟΥΤΆΘΥ, 88 [86 ἴαρϑ οὗ {{π|6 βϑοιῃηθὰ ΟἹ ΪγΥ͂ 

ἴο ἱπογθαϑα {Π6 ᾿ηγαγὰ δης ρα ἴ68, δπὰ ἐο 
Τουΐνο ἴῃ [Π0 Ἰαΐίογ, σὶξἢ χτοδῖοσ ἴοσοο, 
1π6ὸ οἱά τγϑσαϊηίβοθηοοϑ δῃηὰ ἰγδαϊεομβ 
διδηάορὰ ἄονγῃ ἔγουι ἐμοῖσ δῃοοβίουβ, δηὰ 
ἴΠ0 ΒΟΡΘΒ ΟΥ̓ 8. τηϊγΔοΌΪΟΙΒ τοδὶ] ζϑεέϊοη οὗ 
[86 Ῥτοσηῖδοβ νουοϊβαίεἀ ἰο ο,. Αδουΐ 
1πΠ0 ϑλοίεογἔμε, 866 ποὶθ οὐ νυ. 6. Ἐδβηὶ 
ΘΧρ δἰ ἐλό οἰάενε 97 ]Ζεγαεῖ, “ ΘοΒθη δηὰ 
ΔΡΡοϊπίοαἃ 4 88 Θουῃοίϊ, [ῸΣ ΒΟ ψ88 ἰΐ 
Ῥοββῖθ]6 ἴο Ἀβϑθσ} Ὁ]6 [86 ο6γ8 οἵ 600,000 
ΤΩΘΏ Ὁ δηὰ 51:0} }Ὑ]} ἘΠ Εσγα ὨἾΥ}))", 
φΟΌΠΟΙΠ]οτΒ, δπὰ βορίτας., τὴν γερουσίαν 

τῶν υἱῶν Ἰσραήλ “ἴ16 δοηδίθ οὔ εἴθ 
οἰ] άγοα οὗἨ [ογ86]." Βπὲὶ γὸ δδυθ πὸ 
δοοοιηῖ οὗ ΔΩΥ Βπ0 ἢ ΘΟΠ 61] ΣΘρυ βοπ 
106 Ὑ180]6 ῬΘΟρὶθ βανίηρ οχίβίϑα ἰῃ Ἐργρί; 
δΔηᾶἃ τὸ τηιδί, ᾿ΠΟΓΟΙΌΓΟ, δ5βύτηθ ἐπδὲὶ 100 

οἰοΐῖΒ οὔ (20 »γίποίραϊ ΤΆΤ 1]168 Ἰγοῖθ 
ἈΒΘΟΙῚ Ὁ]οἃ, Τη6 ΔΡρϑδγβῃοο οὗ 80 ΤΏΘΗΥ 
ὙΘΏΘΥΘΔΌΪῈ τηθη ἰοροῖδον ἢ Μοθ68. "188 
(ςΑ]ου]αιοθα ἴο ΘΏΠδΠΟΘ, ἴῃ ἰδ6 6Υ68 οὗὨἉ 16 
Κίηρ, [86 Δ ΙΟΥΙΟΥ ΟΥ̓ {6 τη ΒΘ ΏΘ.Γ, τ ἢῸ 
[808 σΟΥΔΙΏΪΥ ΔΡΡΘΟΕΩΣΟα 88 ἃ σοργοδοηῖ- 
αλῖνο οὗὐὁἨἁ ἁὡἋ1᾿6 »εορίε, δουρὶ ῬΒΔΤΘΟΝ 
τσ ἀΘῺΥ δΐμὰ ἴὸ ὈῸ {π6 ἀοίεραίθ οὗ 
6 Οὐοά, οὗ Ιδβτδθὶ. Ἡονόνοῦ, γὸ ἀο ποὶ 

Τοδα ἰπ [ἢ6 σοῦγχθθ οὗ ἴ)6 παυζγδιίνο, ἐπα 

[Π6 οΙ6Υ5 ΤΟΔΙΪΥ δοοοιηρδηϊθα Ἀοθοβ ἴὸ 
[δ Κίηρ (866 ν΄. 1., ἐἔ 964.}} κ᾿ ῬΟΓΠΘΡΒ 88 Γ 
ἀοιοττοῦ τΠπ6πὶ ἴ0 ΔΡΡΘΔΥ Ὀοΐοσο ῬΠΘΓΔΟΝ 



51 ΕἘΧΟΡΌΣΝ ΠΙ. 

αοάἂ οὗ Φαςοοῦ, μαὺῃ βοηῦ πὰ ἴο γοὰ: {Π|8 8 ΤΩΥ͂ ὨΒΙῊΘ 
[Ὁ ΘΟΥΟΙ, δηὰ {Πὶ8 18 ΤΩΥ͂ ΤηΘΙΠ ΟΣ] ΤῸ 41} ρϑηθγαί ῃϑ. 
16. ὅο, δηᾶ δββοιη }]6 (ῃ6 6] ογΒ οὗὨἨ 5186], δῃα 88 ὺ ἴο 
ἴθ, Τα Τιογὰ (ἀοά οὗὨ γοὰν ἔδίβειβ δρρθαγεὰ ο πηδ6, 
{π6 αοά οὗ Αὐγαἤδω, οὗ ἴβαϑο, δπὰ οἵ δοοῦ, βαγίηρ, 1 
Πᾶνα ΒΌΓΟΪΥ ᾿Ἰοοκοα ροὸὴ γοὰ δηαὰ ὕροὴ {παὺ νη ἢ 18 
ἄοπο ἴο γοὰ ἰῃ Εργρί. 17. Απάὰ 1 Πᾶν βαϊα, 1 ψ1}} Ὀὑτίηρ 
γοῦ ὕρ ουὖ οὗ {6 αἰ͵οίίοι οὗ Εργρὺ ἰπΐο (86 Ἰαπά οὗ ἐΒ6 
Οκπδδηϊίθϑ, δηα {π6 Ηϊ068, ἀηα ὑπ6 Αὐλοῦοβ, ἀπ {Π6 
Ῥαριζζιίθβ, δηα ἐμ Ηἰν ΐοβ, δῃὰ ἴθ «“οὈυδιίοβ, ἰηΐο 8 
Ἰαπα βονίηρ τι ταὶ ]κ δηὰ ἤομου. 18. ἀπά {Πὸν 588]] 
Βοαγκϑὴ ἴο (ΠΥ σγοΐοα: δηα δου βῃδ]ῦὺ οοιηθ, ἔπου ἀπὰ ἐῃ6 

1 Ἐποὶ. Ῥέεγϑ.-- Ἢ ἰοϊιοὰ γοῦ δὰ βοϑῆ. 

ὙΠῸ καςῖ ἃ ΒΟ] τοαιοδι" (δαγδαπεῖ).--- πτιοη ἢ. Ἐτοι (δΐδ οἰγουμηξέαπος, 

7 λαυα φυγεῖν ἰοολε ὡροκ γοὰ. ἽΡΒΕ (ἴο 

ἴακο τορχαγὰ, [0 οΔΊΘ ἴοτ) ἰ8 Ποιὸ υδοὰ ἰῃ 
106 δ6ῆβο οὗ “σοι ογίηρ ΠΕ οοτι- 

Ῥδδβίομ οσ ἔλνουσ᾽" (28 ἰῃ αθῃ. χχί. 1; 
1, 24. Ἐχοὰ. ἱν. 81]. Φοῦ νἱϊ. 18), ὙΠ οτος. 

ἔοτο Ομ ῖοθ ἐγαπδίδίθα: “1 ᾶυθ δδῖ- 
ΚΑΙ ΠΥ τοιμοῃθογεὰ γοῦ." ΤῊΐδ νογὰ 6ὁχ- 
ῬΓΘδ868 ἐγΘαΠΘΏΓΥ [86 Ῥτγουίάθηοο οἵ ἀοὰ; 
διὰ ΗΪβ ἱηίογροδιοη ἴῃ πὸ τοσκ8 δηὰ 

ἀοδιϊηΐε8 οὗ τᾶ; δβῃὰ ἰξ 8 Β6ΓΘ ΒΥΠΟΙΥ- 
ΤΩΟῦΒ ὙΠῊ 2]. 8.66 ῬΒ. υἱῖ]. ὅ, 

1Ὁ. 8566 νοῦ. 8. 
16. Απὰ (ἦεν ελαϊϊ λεαγλεηι (ἸΜΌΦἪῚ) ἰο 

ἐδνν υοἱσε, ΑἸΙΠουρΡἢ [ἴ0 σοηϊαποίίου 1 
.ι88 βοιῃηθϑύϊπηοϑ [6 τηραπίηρ οὗ ὑοῦ τοΐτπ 
(68 ἴῃ γοῦ. 18, 2 ἘΣΣΊ, 8006 ΟἿὟΓΡ ποἴ6), 
δο [δὲ 1680 ἸΤΟΓΩΒ πυρῆς Ὀ6 τγδηϑἰδίθα: 
““Δηᾷὰ {ΠΟΥ Βοδγκθη ἰὸ (ΠΥ γοΐςα,᾽" 88 
ΠΟΥ δῇὸ τοηδογοὰ ὉΥ ϑαδάϊδῃ, Ταῖδποσ, 
Μοηδοίββδομη, 6 Ὑοέῖο, δηὰ Αὐῃδείπι; 

ὙΘ γοῖ ῥγοΐου [06 οδδίου ἰτβηβἰδίίοη οὗ 1116 

δορίπεαρίπι, {Πὴ09 γυϊξαῖα, Ταγρ. Οηκαῖοβ, 
Ταύράμὶ Φοπαίμδη, Βδδηΐ, [80 Ἐπ δἢ 

γεοχείοῃ, δηὰ οἴδεσα: Ὑπίοὰ ἰηἰογργοίϊδείοη 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἰ0 δοοοζὰ δοίίον εἶ ΟἿΥ ΠοΙΟ" δ 
οὗ [6 οτμρπίβοίθποο οὗ αοᾶ, ψῆο Κηοντβ 
θοίοσο, Ὑμοῖποῦ 106 οἰ] άγοη οὗ [58γϑρὶ 
Ψ}}} ᾿ἰδίθη ἴὸ (Π6 πογὰβ οὔ Μοθϑϑβ οὕ ηοΐ, 
Εθη Εσγᾷ ὀχρδίῃβ: “Απὰ {ΠΥ ννἢ}} ΡΑΥ 
διἰοπίίου ἴο [Π6 οομέενί οὔ (ΠΥ πογάβ."--- 
Τ7Τλε Ζονὰ Οοα 9 (δὲ Ἡδεδνοιοα λαί πιεῖ 
τ: (70). ΤῈΘ βδῆηθ γογὰβ δτὸ τορϑδαϑα 
ἴῃ τ. 8, ψΠΘΓΟ, ΠΟΊΘΥΟΣ, ἴ26 νοῦ ἰϑ 

ΟΝ ὉΠ ΘΒΠΟΠΔΟΌΪΝ ὑσουθβ ὑδδὶ δὲ ἢ 
δηὰ ΠΡ δῖὸ [80 βδ:)0 Ὑϑῦὺδ (ἴοῦ δὲ δπὰ ΠΠ 

δῖο ὈΟΓῚ τοδὶ. Ἰοίίοσθ, δηὰ δίὸ οὗδη δυὺ- 
βιἰξαιοὰ ἔργ ὁδοὶ οἴποῦ; δη ἃ 2 ὥδι.. 6, Ὀοϊὰ 

γΟΓῸΒ 8.6 ἱπάορα ἴῃ ἀἰ δου τοὶ παίοὶΥ υδοὰ ο- 

ΦοῖθοΣ ἴῃ [η6 Βδπιθ ρἤγαδο: ἾΡῚἢ22 δὲ 2 

ΠΕΣ ἽΠ2), δβόὴθ Θοπιθηϊδίουβ, 88 

ἘοΒΘη ΠΟΥ δηἃ οἰδοΓ, [0] ος; Τδγ- 
σύμ ΟἸΚοΙοβ δηὰ Φουδίδδῃ, δανο ᾿πουρῆς 
ἰς τίρῃς [808 ἴο ἱπίογῃγοῖ [π6 πογὰβ οὗ ΟἿγ 
ἰοχῖ: “ἼὝΒΟ Τωοτὰ αοὰ οὗ δε Ηδεῦγεντα ἰδ 
ΟΔ]]οἃ Ροη 8, ἱ. 6., γὸ ὉΔΔΓ Ηἰ8 Ὠδῖπο; 

6 δῖὸ Ηἰἴδ ρϑορὶβ." δ ἢ ὙΠῚῚ 20) ἴδ σογ- 
αὶ ὩῪ πϑοὰ ἴῃ (ἢΐ8 86η86 (800 Ὠουξ. χχγΥΙϊὶ. 

ἸΟ; Φόγα. χίν. 9, δ) 12 ἽΟΡΊ; 
ΟἸγου. υἱΐ. 14; ἴδ. 1ν. 1); πὲ ἐϊ5 ἔδεῖ, 

ὙΙΟἢ τ Ἰοηρ Κηόνῃ ἰο [μ0 Ἐσγρείδῃε, 

οουἹὰ ποῖ δὲ ΔΙΙοροὰ ὮὉΥ Μοϑθοβ δπὰ ἰδ9 
ΕἰάογΒ ΔΒ ἃ ΤΘΆΘΟΠ ὙὮΥ ΠΟΥ τυνϊδμοὰ πιδὶ 
ΠΟΥ͂ ἴ0 930Ὸ δηὰ ΟΠῈΣ βδοσίῆςοδβ ἱπ (ἢ9 
ἀδδβοσῖ; ἔμσίποῦ ΔῊ 15, ἴῃ (αὶ 8616, 

ΑἸ Αγ 8 σοι ἱηδὰ τὴ Ὁ; απὰ ἰῃ 186 

τηοῦ ἢ οὗ (πΠ6 ἨΘΌτΤονΑ, [86 ῬΉΓαδο, “ ΤῊΘ 
Ιοτὰ αοὰά οὗ ἴπὸ ΗοΌγονν ἰ8 98]]1Θ ἃ ρου 
τ," ποιὰ ὈῸ ἃ βυρογήμποιβ ἰδυίο οαγ. 
ΤΩς ϑορίυλρίπι (προσκέκληται ἡμᾶς); 

Ψαυ κζαίο (τοσδυΐε η06), δηὰ Γπῖποῦ (Βδὶ 
ὯΠ8 φογιίθη), Ὑ}|Ὸ ἰδκὸ ἢ ποτο Ἐν δο 
ἴῃ [26 860η860 οἵ οαἰίπσ, ἰΓδΏβἰδῖθ ἔγϑοὶγ 
δηὰ ὈΠΩΤΑΙΏΤΊΔΙΙΟΔΙΥ 106 ἕοττη ΠΡ) δὶ 
[06 δοιίνο ἱπδίεδὰ οὗ ἔδθ ρμαβεῖνο0 '9 
τοι κ ἰϊ, ΓΠΘΓΘΙΌΓΘ, τλοτὸ σοΙτοοξ ἴο γοηάογ, 

δε λαίλ ν»ιεὶ μ6 (πὶ Ἐδϑηὶ, ϑαδάϊαδῃ, (06 



λ δ 58 
ΡΣ ΡΟΝ ΘοὉ ἡστας ὈΚῚ ρὴ ἧπος Γοδέον 
ΤῊ ᾿ξ ΓΙ πρρῚ Οὐδ᾽ ΤΣ τι τρια πο 
ἘΜ ὉΝῚ 19 Ἐον τὴ ΠΠΞ) ἼΒΊΘΞ ἘΞ δ) γον 
: τη ἜΣ ΝΌ) Ὑπὸ ὩπΝΟ Τ πΠΆΣ ΡΗ͂Ν 
ἘΝΟῈ) 55. τόμος Ἠ2 ἘΣ Τ ἩΠΟΧῚ 90 
ῬΩ) 91 

ϑγτίδη ὑγδηϑί δου, Ἀθη 6 ββοιη, Οοδϑηΐαβ, 
Μδϑυτγον, Ενα]ὰ, Υίποσ, )ὸ ͵οεῖο, Αση- 

Βοΐαι, Οδδοη, δηὰ ἐῃ6 ΕἸ ρ 8 Ὑ ὁγαίοη), 

ΔΙ͂ΟΣ ἴΠ6 Δηδίορυ οἵ ΠΝ Ἵ᾽) (Ναπι. 
ΧΧΙ, 8, 15); ἴδ [6 τοᾳυοδὲ οὗ ἴδ6 
1βγδο θα, ἰο οσϑὶρ αοα δὲ εἶϊδὲ μδιιὶ- 
ΟΌΪΑΣ ρεγίοα ἰ8 ῬΟΓΙΘΟΙΥ δοοουῃίοα ἴοτγ; 
ἴου ΤΟΥ ἔβαν Ηἱβ οπδδιἰδοιηθης δηὰ Ηἰδ 
ὙΙΔΙΏ, ἰΓ ΓΏΘΥ ἀο ποὶ ὀχϑουῖο ἰπδὲ οοτὰ- 

τοαπὰ (ν. 3). Τὸ οδ͵]οοϊοη οὗ Βοθοη- 
τ ]ογ, πὰξ ἐμ οἰἄογα οουἹὰ τοὶ βϑΥ 
4ΤΉΡ Ιογὰ δρροδσοὰ ἐο ωΔ,᾽ ἰδ οὗἁ 1111Ὸ 
νοϊχεῖ; ἴοΣ αοἀ δρροδσοὰ ἴὸ ἴπὸ Ὑ0]6 

ῬΘΟΡΙΘ [δγουχ Μοθοθ δπὰ δ δζου.--- ἴὸ 
τοϊρερ Ὀ6 ὑτροὰ 1} συγρεῖθο, ὑπαὶ αοἀὰ 
βοΐ Μοβοβ ἴο Ῥβασδοῦ πᾶσ [06 Ὁγθ- 

ἴοῆςα, ἴδαὲ [86 οἰ] άγοη οὗ [6186] νυϊδηϑὰ 

ἴ0 βδοτίδοοθ ἱπ ἴθ ἀοβοσῖ, τ μογθῶδ τδ6 

ΤΟδὶ οὐΐοος οὗ [Π6 ἸΟΌΣΠΟΥ ῬἯΔΔ ἴο Ιοᾶνθ 
ἘΧΥΡῚ [ῸΣ ονοσ. Φ6ν δ ΟοτΩτ θη δίοσβ 
ΤΟΡΙΥ: αοὰἂ Κηον ἴπδὲ ῬΠΑγΔΟΝ σνουὰ 
Ὠοΐ ζτϑηὶ ἴο [0 [5γϑ6] 08 ουθῃ ἰδὲ Ῥιιδὲ 

δὰ τηοάογαῖο τοαμοδὲ (ν6Γ. 19); δηὰ ἰδὲ 

ὉΥ τοίμαιηρς [πϊ8, ᾿ἷθ ΟὈΒΕΠΘΟΥ δηὰ ῥτὶὰθ 

Ὑγου ἃ ὈΘΟΟΙΏΘ 80 τη ἴ6δ᾽ ἴ0 4]], (δῖ ΘΥΘΙΥ᾽ 
ὈΟᾺΥ τηῦδὶ δοκπονϊοᾶρο [80 Ἰαάφτηθηὶδ 
δὰ ρῥαηἰβῃπιοηίδ ἰηβὶοιϊθὰ προὰ ῬΠΔγαοὶ 
85 πὲ δηὰ [([ἈΠῪ τοογθά. Τὴ Κίης 

δ 86} Ἰοβὲ ἐπ 8 ΟΥΟΓΥ πβι1δεοδιίοη δηὰ 
Ρτοῖοχι ἴον εἱβ τοΐυβαὶ, δ ἴπ6 Ἡθῦγονβ 
ὙΟΓΟ ποὶ ΘΙ 8 βίανεβ, δπῃἃ 88 ἢ 6 
ποῦν {πὲ 1Π6Υ οου]ὰ, δοοοτάϊπρς ἴο τηοὶγ 

τοὶ σίου οοην οι ο0η8, ποῖ βδοσῆσο ἴο {ΠῚ 

αοὰ ἰῃ Εωγρὶ (866 «4δαγό. οῃ Ἐχυά, 

Ρ. 11 ὁ., 13. .).» δϑίπ] ΣῪ οὔϑεσνοβ Ῥδΐ- 
ἴοΊβοη ἰῃ ΒΙΟΤΏ δ ΒΙΌ]6 οα νυ. 8: “Μοβϑοβδ 

ἘΩΡτΣ Πρρν ἸπὙ ἸΣῪΞ ΓΊΕΥΝ ἜΝ 
ἸΡ δἢ Αϑρῃ Ὁ ΠῚ ἘΣΘ ῊΣ 
ἢ ΠΡ ΓΘ ἡπρο ΓΊΡΙΣ ΤΟΝ ΦῚ 98 

ΓΉΠ ἢ ἸΠΤ 
ΤΣ 

ΤΏΔΚΟΒ δὴ ΘΧροΓηθηὲ Οἡ [16 {δ6]ηρ,8 οὗ 
106 Εφγρ ίδη το δτΌΝ, ποῖ ὀχρ δι ηἰπρ ἴῃ 

186 ἢχεξε ἱπείδησο, ἔπ [1] διηοῦης οἵ δ 

ἀσημδηὰ, ἐδδς ἔγοσῃ ἔπ τηοὰθ οὗ ἐΐ8 σϑοβθρ- 
οι, ἰῃ 118 τηοθῖ εξ ραἰοὰ ἔοτγτη, 6 τϊ δὲ 
ἡπάρο οἵ νοὶ ἴθ γγ88 ἴο ἐχροοὶ Ὑῃοη 6 
βου ὰ δίδὶθ ἴὰ ἴῃ ἐξ [1}} ἀχίοηι." Απὰ 
Ἐδη στα οὔϑοσυοδ ἀοίθγθῃ 8}}}0 πιὰ 
τοραγὰ [ο ἐπ]8 δ )θοΣ (ο χ. 10): “,ὙἯ͵ἼΘ 

Ιαυδὲ Ὠοΐ ΒΟΘΡΟΪΟΔΙΪΥ Θϑηαοΐγο ἱηΐο ἰἢθ 
ΟΣ 8 οὗ Θοὐ; ἴον δ δδδ οσάδίηϑά ΑἹ] 

τυϊηρ5 τ] τυϊδάοσα, δἰ πουρῇ ἰς 6 οἴϊοη 

σομοραὶθὰ οὐϑὴ Ὀοίοσο [16 6γ0 οὐ 1δθ 
Ὑ{186.} 

19. Τε υοἱΐ ποῖ ἴεῖ γοι σο (Ἰ"), ἰ. 6., 
ΑἸΙοῦν γοῦ ἴο μῸ, ἴῃ ἩΔΙΟἢ δοηθο [Π|6 νοῦ 
12 ἰα αἷδὸ υδοὰ ἰῃ θη. χχ.Ο; χχχίὶ. 7. 
ΤΠῸ Ταγρυτοὶπ παν δ᾽. )..- Ενόπ ποί 
ὃν α πείρλίν κακὰ (ΠΡΊΓΙ Ἴ)Δ 860}λ: ὙΤατα. 
Ομ ΐκοῖοδ σοη 6 ΓΒ οἰἴ ΠΟΥ, “ ᾽ο τὶ }} ποὶ δ] 

γοῦ ἰο ζῶο, Ὀδοδβ6 ἰδ τηϊσῃς 8. τοδί," 

ΟΣ ἸΩΟΙΪῸ ῬΓΟΌΔΌΪ, “Θνυθῇ ποῖ οἡ δεςουῃηὲ 
οὗ Ηΐπ, ἤοδο σηϊσῆϊς 8 στοαὶ." Βυὶ 
ΤΩΟΙΌ Δρρσοργίαϊο ἤδη οἰποσ ἱηιογρσοῖδ. 

τίου ἰδ δαὶ οὗ ΑὈδσῦδηοὶ, το Θχρὶδίηβ: 
“ Αοὰ εβαἰὰ, ῬΒΑΣΔΟΝ Υ71}} ποῖ ἴοὶ γοῦ ζο, 
οὐθα οὶ ἰἔ ψοῖ ΘΟΟΏΠΟΓ δηὰ Ὄρροβο 
μἷπη ὙΠ 411 γοῦῦ μονα. ὙΠογοίοσο, 
ἍΕΠΠ1Ι βιγοῖο οαὐ εν Βδπὰ δηὰ ἴοτγο Ηἷπὶ 
ἴο οὐοάϊθηοοσ ὈΥ ΤΥ ᾿γομάογβ,᾽" πῃ ϊο ἱπς 

τογργοίδιίοη οοἰποϊ 68 γ ἢ ΟἿΣ ΓΙ β] διίουι. 
ΕῸΣ ἢ οἴθῃ εἰρη ῆοθ ἐυέπ (οἱ αυϊάσῃι, 

806 } ϑὅδι), ΧΧΥΪΐ. 8. ῬΒ. ΙΧΥΪ1]. 10. ΘΟ δεη. 

στ. ἃ 152, 1 .4.); διὰ δ) ταθαπβ (μοσθ- 
ἴογο εὐεπ ποί, ὙΠΟ 8 Ῥογίθουγ δἀδρίοὰ 
ἴο οὖσ οοῃίοχὶ; ἴοσ δι πουσὰ ῬΆΔΓΔΟΝ ἴῃ 



ὅ9 ἘΧΟΘΌΞΡ Π|. 

οἰ 678 οὗ [βγϑο], ἰο πε Κιπρ' οὗ Ἐργρὺ, δηᾶ γοῦ 8841] βαγ ἰο 
δίη), Το [μογτὰ ἀοά οΥ̓́[6 ΗἩφΌγονβ μαίἢ τηϑῦ 8, δηα ΠΟ 
Ἰοὺ ἃ ρο, ὅἴΧ6 ὈΓΑΥ͂ ἴΠπ66, 8 ἴπγεθ ἀδυβ᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ ἰηΐίο ἐδ 
ΜΠ] ΔΘΥΠ 688, ὑμαῦ Ὑ͵ὸ ΤΩΔῪ 880 ῆοθ ἰο [86 Τιογὰ ουνρ Οοά. 
19. Απηα 1 Κηον ὑδαύ {μ6 Κίηρ οἵ Εργρὺ νι} ποῦ Ἰοὺ γοὺ 
ὅο, 'θυθὴ ποὺ ὈΥ͂ ἃ πρ μαπά. 20. ΤΠογοίοσα 1 σ}}} 
βίγοϊοἢ οαὖ τὰν Βδηα δηα βιαϊίθ Εργρί τι 41} ΩΥ ΟΠ ΘΓ, 
ΜΠ ΟΣ 1 Μ11 ἀο ἴῃ {86 τηϊἀβὲ πογθοῦ; δηᾶ δέου {Πδὺ 6 τυ} 
1εῖ γοὰ ρο. 21]. Απὰ 1 584]] ρῖνα {118 ρεορὶβ ἕδνουσ. ἴῃ 
{86 ογε8 οὗ [π6 Εργρίϊδηβ; δηὰ 1Ὁ Μ}1}} οοΐηθ ἴο ρᾶ88, [δ 
ὙΠΟ γοὰ ρῸ, γοῦ Ὑ}}} ποὺ ρὸ ΘΙΩΡΙΥ : 22. Βαΐ δυέτῳ 

: Σηκσὶ. Ῥέεγε.---“ Ἐνοπ" οὔ θὰ, 

ἃ τηοηθηςϊ οὗἉ ἰοῖτοσ, δος (πὸ ἴδηι δηὰ 

ταοβῖ ἐδαγίῃ] ρίδρυο, ρογτη θα (δ 6 16786]- 
ἰϊο8 ἴο ἰεδνο Εσγρί, ο δϑοοὴ γορθῃϊεά δπὰ 
τοϊγβοϊοα ἢἷ8 οοπβοηΐ, (δἰ πα} βδδάϊδῃ, 

Ἐπ ἰθὲι Υ ογβίουι, Βοδοησηῦ ον, Ασπμοΐμι, 

Μδυγοσ, Βδυπιραγίδῃ); οἴδιοσβ, (86 [06 

δορίπαρίης Ν υἱχαῖο, Γαὐἴπον, Μοη οἰ ββοδῃ, 
Ψαῖον, 1)9 Ὑεῖτο, δαϊοιηοη, ΟἸδῖσα, δηὰ 

οἴδογα,) [Τϑηβδῖθ: δ6 Μ|]1 ποὶ ἰοῖ γοῦ φῸ, 
ὠπίεβε ιοϊἦ α κπεἰσὴλίν δαπά ; Ὀὺΐ δ 2) Βα9 
ΠΟΥ ΟΓΟ ἰδέ ΕἸ} [Π0 εἰχοϊβοδίίου οὗ 
τπΐδε8 (Ξιὸ ὈΝδ): ὁ Ῥδδϑβαᾶρθ 1 8δπὶ. 
ΧΧ. 2 5 ποὶ σοῃοϊακῖνθ. 

ΦΕ. 4κα]7 υἱὶ! οίυε ἐλὲα ρεορίε Γαύουΐ τ 
ἐλε ἐψες ΟΥ̓ ἐλὲ Ἐσυρίδαπε (860 αφῃ. χχχῖίχ. 
21). “ΕἘῸΓ ἰπ ζΈΠΟΓΑΙ, (πΠ6 Ερσγρδῃβ, 

ΜἾὯΟ δυδογοὰ 80 ΤΊΔΗΥ Ρίαρσυοθδ {πγουΡἢ 

Μόοροβ, πιϊσῃςξ ποῖ ἔδυ ὈΘΘΏ ΥὙΟΙΥ͂ ΒΙΏΪΟΔΌΪ 

ἀϊβροβοὰ ἰονγαγὰδ ἐπα 186γβο 65 [ 896, ΠΟῪ - 

ΟΥ̓́ΟΙ, Οὐ ἱ, 117]; Ὀυΐ 80 τοδὶ γγ88 ΠΟῪ 
ἴδαγ οὗ ἃ υηΐνοσξαὶ ἀοοϊγιοιίοι, ἐπὶ ΠΟΥ 
δταπιοά τότ υὙϊδίθυεῦ ΤΟΥ Ἡϊδησϑα, ἰοδὶ 

1Ποῖσ ἀορασίασο ὈῸ τοίδγ θα δῃὰ ΠΟῪ τηἷ- 

ϑοτῖοθ 6506 ((Οἰεγίου4).--- ΑὈοαὶ 5 ἰπη 
0 εἰ χη βοδοῖοῃ οὐὗὨἨ ιοἦόδη, 866 διυαϊα, 
Οτάῃ. 8 ὅ86, 18. ὨΡΥῚ επιρίν, δά νογο 
οἵ δ᾿, αν. ὨὩΓῚ οὗὅὨ ΠΠ|, τὴ6 Ἰοῖῖος Ὦ Ὀοΐηρ 
ἃ ἴἰογδῆνο οὗ δάυοσῦα (Εν ἔσσα, 

Μομαεἰξερῖπ). Οὐταρατο ἢ 116 ᾿ΓΟΣ.ΐ86 

οοπίδίηοα ἰῃ ΟἿ νογδο, 6. ΧΥ. 4. 

δῷ. Βεί εὐετῷ τοοπιαη ἐλαϊΐ ασὰ 9. ἦξν 
πείσλδοι, οἷς. ΜΈΕΥΥ ἴγοηθθηι (18 
οοπάποϊ οἱ ἴδ6 ρῬδζὶ οἵ [πὸ ΙΒγδ6] 108 845 
ὈΘΟΏ δΟΝΟΓΟΙΥ οδδιϊσαθά, δηὰ 8 ὑδο 
ἴοσ 1 πλοδὶ γοδοιηθηὶ δίέβοῖκδ διζαϊμδὶ [Π0 

Ἰδγαθ 68 88 οοσησ  ἰηρ, δὰ τπεῖς Οαοὰ, 

88 βαῃο οπΐηρ, τΠ ἢ, (ΔἸνοΠοοά, δῃ ἃ νοῦν 
ΔΌ)θοῖ οσίπιθ (806 ζΖγεπαξιδ, Ὁ. ἷν. α. 49; 
“Δισωεῖ. οοπίγα Εδαυδίμπι, Ὁ. 11. ο. 71, οἷς. 
ΑΔ α δρϑοίϊπιθῃ οὗ (πὸ υἱγυϊθῦοθ Ὑ1ἢ 

ΠΟ ἢ 686 Βοαι ἢ πἶ65 ἤν Ὀθδὺ ἀἰγθοιδὰ 

διχαϊηδὶ [Π6 ὅ'δογοὰ γ᾽ οΐππι6, τὸ αυοίο ἐδ 9 
[ΟΠ] οί ραβεδρὸ ἔγοπι (86 ΤΥ οἰ θην 1:6) 

ἙἘτδρταοηδὶ (Βοσίη, 1786, Ἀ. 58, οὐἀϊεοὰ 
ὉΥ 1,δϑδίηρ): “ΠῚ τὸ οοηδίάοσ τ06 δεξίοῃῃ 
ἴῃ ᾿ἰδοὶῖ, τὸ σδημοὶ αὶ δάπιὶι, τπδὲ ἐ:9 

γ 8019 ἰ6 [ΔἸϑομοοί, ἀθοορέοη ὡπὰ τδμεῆ. 
Βαυϊ δον, ἐζ Βοσϑιηΐο δι ΡΙΥ 1.6 τνοτὰβ ἃστθ 

δἀάοὰ: 16 [τὰ δαϊὰ δδὶἁ, οΥ σοχ- 

τοδηἀοα,, ν}}} ΓΠΟΓΘΌΥ ὕα80 ἀδοοὶς δπὰ 
ποία ΓΙ ου 8 ἔγβυ δβϑυτηθ 18:6 οἰδσζδοῖοσ οὗ 

δβϑογοὰ σϑυρίδιϊου ὃ Ὑ]1, ΓΒ ΘΌΥ, [8.6 ταοεὶ 
ἱπιρίουδ νι ὶοκοάηθθα Ὀ6 οοῃγοσίδα ἰηΐο ἃ 

Ῥίοιιβ δοεϊώοηῦ Τδυρ, ἰξ σουϊὰ Ὀ6 ΘρΩΥ 
ἱπάςοα ἰο βίδσωρ [δἰβοῃοοά 88 ἰηδβρίγδείοῃ, 

Δ ΥΑΠΟΟΌΣ Δ8 Υἱγῖυο δὰ ρῥἱοῖγ; τυ νγὸ 
Ἰοοβθ ΘΥ̓ΘΥῪ ἰθεὶ δηὰ διδηἀαγὰ οὗ ἰαυὰαῦὶο 
δὰ οΥἰπΐηδὶ ἀοοίδ; ἰΠπ8, τοϊσίου δυὰ 

Ῥίοῖγ αἰ ον ἔγοπι ἴμ6 πιοϑὶ αἰδγίηρ Υἱ Δ 
Ὀαϊ ὉΥ͂ ἃ ἔδυ ΘΙΏΡΙΟ σνοσγάβ: “ ἀοὰἂ δδιἢ 
βαϊά ἱς.᾽" ἨἩονθνογ, ἃ τοοάογαῖο ἀσρτοθ 
οὗ Ἂμ ἱπιρασιϊδ)γ, δὰ οὗὐ ἩδΌτΕΥ 

Ἰοδσηΐης, τουἹὰ μανὸ μγονθηϊθὰ τὴθ ουϊ» 
Ὀατγθὶ οὗ {8 δῃηᾷ δβὲτοῖ ας οἰιιπίοηδ; δηὲ 

(800 Ὑϑῃοίηθηοθ οὗ (0 δοουβδιϊοη ἔΠΓΏΣ 
0861 αχαϊδὲ [ὴ6 δοούϑογ {ποι βοῖνυθΆ, 

ΤΙο Ηοῦσον νοσὺ 2 δὲ) ἀοοβ ποὶ τηθϑῃ ἴὸ 
δογτοιῦ (48 1:9 Απρίϊοδῃ Μοσαίου δἷδοὸ 
τοπάθγ8}, Ὀπέ [0 αδὰ ΟΥ ἀδσπιαπά 88 ἃ ῥτὸ- 
δομί. (8ο, δπιοης οἴδιοχβ, ἰδ ϑοριαδρίης, 
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ἘΠΡΆ) ΤΟΣ ὴ ἐφ». ὈδοδῚ Γύρεϑη ἈΠῚ Ὧι 

ψυϊραῖο, Τοῦ, Μοηαθβεοῆη, Ἐοβθῃ- 
ΤΑ ]]ογ, Αὐπ μοί, ἩθηρϑιοηθοΓγΩ, 1.1116- 
1.4], Ηδιοηθον, ὙΥἱποσ, ΤΒοΪοΚ, οἰο.). 

ΤΠῸ Β81η6 γοῦῦ 18 ΙΏΟΤΟ ἴδῃ ΟὯΟΘ τπιϑοὰ 
ἴπ 118 5686; ἴοσ ἰπηβίδῃςσ, ἰῃ Ῥβδαῖχα ἱἱ. 8 : 

“Αελ οΥΓ ππεὶ, διὰ 1 ν11 ρῖὶνθ πδιϊοηβ 88 
1Ὲγ ἱπβοτίέβποο " (ἸΣῚ "2 Ὁ 172). Οοχα- 
Ῥδῖο 1 ὅδ) υἱἱ[ἔ. 10, οἷο. ΤΉμΒ, η0 ἔγαπὰ 

γγ8 ῥγϑοιϊδοὰ δραΐηδὶ (06 ἘΘΥΡΕΙΔΗΘ, 
ὙΠῸ ΚΗΘ (δαὶ ΤΟΥ τοῦ] ποῖ Τεοοῖγθ 
Ῥδοῖκ {80 ν688618 ὙΠΟ (ΠΟΥ χαγα ἴὸ 16 
ἀοραγπα [δγα 6} 1168, δηὰ ῆΟ σάνθ ἴποτὰ 
ἩΠΠΡΙγ, δεοαιδὲ Οοά ἱποϊϊπεά ἰλεῖν 
λεαγίε ἰο ἰδλ6 ]εγαεῖίἑίεα (γοτ. 21). Οοπι- 
ῬᾶΓΟ ΧΙ. 8, χὶὶ, 86. πῃ 18 Β6Πη860 ΤΙ 68 

Φοβορῆυβ (Απᾶᾳ. Π, χῖν, 6): “ Το ἘΠΥΡ- 
(ἴδὴ8 δοπουγοὰ [16 ΗΘΌΓΟΝΒ ὙΠ} ῥγθ- 
δΟΏ8; ΒΟΙΏΘ, ἴῃ ΟΥΔΟΣ ἰ0 πιδῖκο ἴθ ἀορδτὲ 

φυΐοκὶγ, δπὰ οἵδποτθ ἔγοπιὶ αϑθδοοῃ δηὰ 
ἐΠοηἀδεΐρ ὙΔΒΙΟΝ ΠΟΥ [Οἷξ ΓῸΓ τἤθπὶ 88 
16} πεῖσῆρουτ͵᾽ (Οομραῖθ Ῥβαϊῃ) 

ΟΧΧΧΥ. 857: “ Ἐργρὶ τοὐοϊοθά δὲ {ποῦ 
ἀοραγίασο, ἴον ἐμοῖς ἔδασ δὰ (βοὴ ὑροῖ 
165.) Εδη Εστα μ ἀοδΔνΟΌΓΒ ἴ0 ΓΟΙΊΟΥΘ 

156 ΓΟΡΤΌΘΔΟΣ ὈΥ ἴδ6 [0] ονγίηρ, τοιρδσκ: 
ἐβόπιο ἱπνοσῃ δραίπδὲ π8, βπὰ ΒΑΥ͂ ΟἿΓ 
ΒΙΘΟΒΙΟΥΒ ΟΙΟ ἑδίονοδ; Ὀυὲ ἰἢ686 ἀο ποὲ 

866 [Πδἱ ἰξ 8458 οΘοτηδηδοὰ ἐἤθι Ὁ αοΐ, 
δΔηὰ νὰ δύο, ἱΠΟΓοίΌσΟ, πὸ σῖϑθξ ἴὸ δῃ- 
4υΐγο ᾿ηΐο [Ὧ6 ΥΘδ90Π, ΟΥ ἴ0 ααδδίίοῃ ἐἢ19 
πβοοθ οὗἁὨ ἰδδὲὶ δοτησωδηὰ; ἴος αοά ἢδ8 
Ἄσγθδίοα ὀνοσγι βίην, χὶνθδ τυ δ᾽ ἴο σ᾿ ΒΟΤα 
ΗΘ Ρ]δθβδβοβ, δηἃ (δ κοβ 1ὁ δραΐῃ ἔγοση Ὠὶπὶ 

Δῃὰ ρσίνοβ ἰδ ἴο ἴθ πο ΟΠ, ἴον τ86 
γγΠ016 πηίνοῦβο ὈΘΙοῦρΒ ἴο Ηΐπι. δίμηϊ- 
ἸΑΥΥ Αὐρυδίη, Ῥίοϊδ. (θυῦ. Μοχ. 
Ῥ. 226); Οεἷον (ΒΙὈ]. ΠΙυδὶ. δὰ Εχοὰά. 
δ]. 21); Βυάδάδουκ (Ηἰδὲ. Ἐοοϊεβ. Ὺ. Τ.) 

δηὰ Οαϊνίη. 866, ΒΟΊΨΟΥΟΣ, δαί ηδί (ἢ 8 
Ἵχρδπδίζη, [6 Ρχυσοη18 οὗ Ηδηρίθη- 
Βοτωῷ, (ΑὐΕΒοπ ΟΣ οὗὨ ἰπ6 Ῥοπίδίθυς, 
ἱϊ, ἢ. 512). Τδθ τρδημοῦ ἴῃ τ ΟὮ 1, Ὁ. 
Μὶοἢ86118 ἀοἴδη 8 ἐὴθ6 οοτητηδηὰ οὗἨ αοὰ 
(ὑδαὲ [πὸ Ιδβγϑ6]1068 δογγοισεα ΟΥ̓ΡῚΠΔΙΠΥ 
οοάβ ἴοτϊη ἰΐ6 Εργρίΐδηβ, δηὰ {πα 
ΠΟΥ Κορὲ ἴθοπὶ 88 ΠΟΥ ῬΤΟΡΟΓῪ ΟἾΪΥ 
σου ἴΠ6 ἘΘΥΡΟΔηΒ ρῬογβοο θὰ {8 6Π|, 

δηὰ {208 ὈΓΌΚΟ Ποὲν 411) 18 ΤἸΏΟΤῸ Βρ6- 

: ὈΥΟ ΤῚΝ 

οἴουβ ἤδη τοδὶ, δῃὰ 88 Ὀδοι 80]Υ οοἴῃ- 

τηθηϊθὰ ὑροηὰ ΟΥ̓ ΗΘΗρΒίΘΩΌοΥς (ἰοο. οἱ, 
ῬΡ. δ17, 6518). Αἰ ΤΩΣ]ΔΥ ἰβ 1π6 ορὶπίοη οὗ 
Ιρηροῖκο, ὙὯο, ΙΩΟΓΘΟΥΘΣΥ, δγΒΏρΟΪΥ 
Ὀσίπρθ [86 οἰγουτηδίϑηοοδ οὐἨ ΟἿἿ γυεγθθ 
ἰηίο οοππθοοῃ τὴ ἃ οογίδίη ραρδηῃ 
οὐδίοπι οὗἩἨ [Π6 ϑγτίδηβ, ὑγδοιβοὰ οἡ 1ποὶσ 
“ τοχοῸ -ἰοβενα),," τῆ σοϊάθῃ δηὰ βἰἶνοῦ 
Ὑ6480]9 ὝΘΙΟ ἤχοὰ οὐ ἴγθ08 δηὰ δυγηῖ 
ἰοροῖμοῦ τ ἢ τῃθπι. 80}}1 1669 ἰο Ὀ6 8Ρ- 
Ῥσγουϑά οὗ ἰβ [86 δυρυσηθηΐ οὔ Οβδῆϑη, τ ῆο 
ΟΌΒΟΥΥΘΒ: “1 18 ΘΕΔΙΥ ΟΧΡΙΪΟΔ0]6, (ἢδὲ 
δίδυθ, δϑουϊ ἴο Ὀσοαᾶκ ὑποὶνγ οπδίπα, ἀϊὰ 

Ὠοὺ ΒοΙιρ]9 ἰο ἀοοοῖνο ἐπεὶ οἷὰ ορ- 
ῬΓΟΒΒΟΙΒ; ΒΌΟΝ δὴ δοίϊοῃ 18 ἽΧΟΌδα 6; ἰὲ 

ἷθ ΘΥΘῃ, 88 ἴδ 86 οὔῦγ Κηον)]οάρο οὗ τ᾿ 
ΤΩΔΉΠΟΙΒ Οὗ ἴΠ6 δηοίϑης Αδίδιεῖς πδιὶοη8 

ἔοσϑ, ἴῃ ρμοσίθος δοοογάδποο ὙΠῺῊ {δοὶγ 
ποϊΐϊοηβ. ]ΪῊ ογάἄογ ἴὸ Ἱπάρο τὴ ἢ ἐπηρασ- 
ΕΔ ΠΥ οὗἁ Ε᾿6 ΤΠΟΓΑ]5 οὗ ἃ ῬΘΟρΪο, τθ τασδὶ 
ὯὍο δοαυδίηϊοὰ τὴ 118 ΟὟ ὨοΙΪΟΏΒ ΟΠ 
Δὲ 8 υ8ὲ ΟΥἮἩ πη͵πδὲ, θὰ ποῖ οτἰεἰςθθ 
δηκίαυἑγ δος (Π6 ΘοποσρίζοηΒ Οὐ ΟΌΓ ἐἰπη6.᾽» 
ΤΌΪ8 δγχζυτηθηΐ τῆς Ὀ6 τΟΪογαθὶο, ἱἢ 186 
“ ἀοροίϊ " ἀϊὰά ποῖ οἱ ἰπδίϑ 'ῃ ἃ δοϊησηδηὰ 

οὗἩἨ Ονοά, ὙὮΟ ἰβ ἴδ) βοῦγοο οὗὨ Ἰιυδέεϊοο δηῇ 
τσ θουβηθθθ, δηὰ (6 πκππολαπρεαῦϊἶο 

δἰδπααγὰ οὗ τχελ 1 4}1 ἐἶἰπηθθ δηὰ 6]} 

ΞΟη68; 1 ηοΐ ἰῃ Ηἱη), γῇο 85 οοτητηδηθοὰ 

“ Του 8δ]ῖ ποὶ δίθ4),᾽" δὰ ὑσῆοὸ σἽϑηθοὶ 
ἱπηρο Ηἰἱ5 οσὴ ἰανϑ, τον ἀγὼ τὴ9 

ὨΘΟΘΒΘΑΤΎ ΘΙΩΔΗΘΙΟη οὗ Ηἰδ8 ἀϊνίηθ δὐέγὶ- 

Ὀαΐῖοα, Ζ.. . Ο. “7ωεῖὶ, ἴῃ ἃ ἰτοδεϊβο ἀθ- 

τοίρἃ ἴο {π}8 δυ᾽)οοῖ, ΡῬΓΟΥ͂ΘΒ ἴπδὲ (ἢ6 

Ιδτδ 08 δὰ δ στἱχζῆλ ἰο ἃ σοῃβί γα ]θ 
ΘΟΙΠΡΟΠΒϑιΪοἢ ἴοσ [26 Ὠοιδοϑ, 618, δπηὰ 

ΟΥἾΘΓ ῬὈΤΟΡΟΓΙ͂ τίοἢ (ΠΟΥ ᾿σόσο οδ]ροᾶ 
ἴο ἰοδνο Ὀεμίηᾶ ἰῃ αυἰπέίηρ Εργρ. Α 
δ᾽ ΓΑ ΔΓ ΟΡ  πίοη τγ88 δγοδγ δἀναποοὰ ὉῪ 
ΑΒαγῦδ 6] ([ο]. 11, δὃ)'΄ ““ΤὨδὶ (δ6 19- 

ΓΘ 1168 Ροαδβοββθᾶ τ πο απ Θὰ ῬΓΟΡΟΣΕ 'π 
ἘΦΥΡὶ ἰδ τόσο ἔβδῃ ῬγΟῦΔΌΪ6," 800 Ζεη- 
φεγῆε, δηδδῃ, ἢ. 871. [ὲ δ8 ΨΌΓΙ ΠΟΥ 
θοδη υγχοὰ, [μδὲ [Π0 16Υ86}168 δ βογνοά 
1:6 Ἐργρεδηβ πιοδὲὶ δϑβι ἀουϑΥ ἀπτίηρ 
ΒΕΥΘΓΆΙ υπάτοα ΥΟΔῚΒ ἩΠΒοσΣ τοοοϊνίην 
[πΠ6 Ἰοαδὲ ΤΟΙ ΌΠΟΓΆΣΙΟΙΣ ; [Ὁ ἔπ 686 δοσυΐοοβ 
ΠΟΥ οουϊὰ ᾿π|5|}]}7 οἰδῖπι 8. σοΙροηδδιίοι : 



6] ΕΧΟΡΌΌΣΚ Π|. 

ὙΟΙΊΔῺ 8}8}} ᾿88Κ οὗ ΠῈὺ ποὶρῃουῦ, δηα οὗ μῈὺ ἐδαὶ 
Βοϊουτηδϑίΐι. 'π ΒΟΥ ὨοῦΒΘ6, ΔΙ 16168 οὗ 58 ν θυ, δῃα δγίϊς]θβ οὗ 
5014, δῃᾶ ταϊτηθηῦ: δῃα γοὰ 88}8}} ραὺ ὑβθπὶ ὩΡοὴ ψοὺΓ 
ΒΟΏΒ, 8Παἃ ὉΡΟῚ γοΟᾺ ἀδυρ 6 γ5; δηα γοὺ 8841} ρ] 6 ΓΡ 
186 Εἰσγρίϊ8ῃ8. 

1 Ἐποὶ. Ῥέενε.--- Βοττοῦ. 

Δπὰ 88 1Π6 7 οουἹὰ οὶ ΠορῸ ἰο οδίδίῃ ἷΐ 

ἔγουι οἷὶγ ΟΡΡΓΌβΘΟΥΒ ὙΠ ἐμοῖς σοοά Ψ}}]}, 
ΠΟΥ δὰ α τίχζῃς ἴο βϑοῦχο ἱΐ ὈΥ βίγϑ- 

ἴαροῖι, Ηονθγυοῦ, ποὶ τ86 ρεορῖε, Ὀαὶ (86 
ἀΐπφε οὗ Ἐφγρὶ δὰ ορρτοδδοοὰ ἐμ [βγβϑε]- 
65; τῇ ἴογηοσ θοϑῦλ οὐδ ἴο ΠδΥΘ 

δΥτηρδι ἰσοὰ τὶ Ἐποῖσ Τηΐβοῦῖοα; ΠΟΥ͂ 
οου]ά, ἐδοτοίοσο, ᾿2}} γ ἀοτηδηα ἱπάθμληϊ- 
ἢιοδιίοπ ΟὨΪΥ ἴοτῃ [ἴδ ΣΟΥΔΪ ΘΧΟΒΘΟΌΟΣ, 

ποῖ ἔζοη (6 Εαγριίδη δυδ)οοία. ΤῸ 
Ταϊηπὰ δοί!Δ}}}γ τσοϊδίοβ ἃ ἰδιγεδυϊς οὗἁ 
[6 Εργρίίαπβ δηὰ ἐδθ 1εγϑο 65, θοίο στο 

ΑἸοχδιᾶοσ 186 ατοδῖ, γῆο, δέοσ μαυΐηρ 
Ἰιοαγὰ ἴθ δοσυβαοη οὗ [86 ἔοσζηοσ, δηὰ 

[Πὴ06 ἀοίδποο οὗ ἴδ [Ιαἰΐοτ, ἀοροϊδοὰ ἰῃ 

ἔβνουγ οὗὨ [6 ΗοΌΓΟΤΒ, δπὰ ὁτοη Ὀοϊϊονοὰ 

("αὶ [Π6 “ ροϊάθῃ γ6886]8᾽" 6 Γθ ἢοἱ ὃ βιιδὶ- 
οἰθηὶ γο  ὩΠΟΥδι ἢ ἴὸγ 106 τοδί ὝΟΣΚΒ 

ὀχοσπίοὰ ὉΥ ποτὰ ἀυτίης, (Π6 Ῥτοϊγδοιοά 
Ῥοτίοὰ οὗἨ μοὶγ ϑθοσυϊϊπθ. Βυξ 'νὸ 
τοροϑῖ, [πᾶὶ 411 (Π680 ἀθνυΐοθϑ δΔ΄Θ ὑπη6- 
ΘΟΒΒΑΤῪ ἰΐ τὸ ἱπίογργοϊς πο νοῦ 2 δ) 88 
αελίπο οὐ ἀεπιαπάϊπος. ὙΥ̓ἸΏΘΣ (ἰΐ. Ρ. 113) 
οὔϑοσνοθ: “ἼὨ6 Ηδοργον ἰοχὶ (ἰϊϊ. 21) 

Βιονϑ, ΟἸΘΑΓ οπουσὰ, ὑπαὶ ἐπὶ οΟπι- 
τοδηὰ ἰδ 8ὴ δοὲ οἵ ἀϊνίηο τγοϊδ] βέίοη, ἃ [δῖ 

ΒΡοΪἸαλίοη ΟὗὨ 1Π6 ΟΡΡσόϑϑοσα. ἢ [18 
Υἱοῦ ἯῸ6 Ιηδὲ γοϑὲ 8δδι5βοά, 88 (Π6 Β10]1.4] 

το δέϊοηδ σδῆποὶ 6 ἀϊνοδίθα οὗὨ τοῦ βιιῦ- 

ὁοοῦνο Ῥοΐηίϊβ οἵ υἱὸν πιοας δοίην 
ἀϊβϑοϊγοὰ ἰῃὶο ποίη. ὩΤῆὸ Ἡροῦγχονα 

᾿αδκοὰ εἶϊνοσ δῃηὰ ροϊὰ σνϑδβϑοὶβ πὶ 186 
Ἐργρδηβ, θοίοσο μοὶ ἀδρασίυσο, οἵ 

ὙΔΙΟΝ (Π6 ΙΔΙΣΟΥ ὙΟΓΘ ΔΎΓΑΓΟ, δηἃὰ ππϊοὶ 

ῬΊΙΑΓΔΟΝ μϑὰ ρῬοστηϊ θὰ, ὝΟοά τπτηοὰ τ86 
μοδσίβ οὗ [86 ἘΥρεδηδ ἴῃ ἐμποὶν λυοῦτγ; 

ἸΠΟΥ͂ τοοοϊγοά [Π0 ῥὈγοϑοηΐδ ὙΪΟΝ ΠΟῪ 
ὙΒΒο, δηὰ οδιΐχταιοὰ νεῖ ἐμοὶν ἰατγίιϊ 
ῬΙΌΟΡΟΣΥ. (ϑδθο αἷδο 7Τεγίωϊαπ, οοπέγα 
Μαγο. 1Ϊ. 30; Τλεοάογεῖ, αὰ ̓ ππο ἸοοΌτΩ; 

Οἴεπιοης «Αἰεχαπάγ. ἔὅδιζοτη. ἷ.; Οὐγοίίωδ, 

δ Δᾶγο Β6}}} οἱ Ῥαοΐβ, Ὁ. 13, ο. 7, 8 3).-- 
Ακὰ οΓΓ δδνγ ἐλαὶ φτοουγκείλ ἐκ ἀόν ἦουδε. 

Τὸ δερέκασίπέ ΔΡΕΙΪΥ παρὰ συσκήνου 
αὐτῆς, νοὶ Αὐρσυδπ Γοπάθσβ οοποεί- 
ἰαγία. Οπλεῖοϑ: “Απὰ οἵ μεσ ἰδδὲ ἱξ 
ΠΘΆΣ ἴ0 ΟΣ Βουδο,᾽ νπϊοῖ πουἹὰ 6 ἔδε- 
το]ορίοαὶ τῖ τ [86 Ῥγϑοθάϊηρ “ οὗἩ ΠΟΥ παίρᾶ- 
δουγε." “Τὸ Ἐργρείδηϑ τοϊσος μδανθ 
τοηίθα (16 Πουϑοδ Ἡ Πίος Ὀοϊοηχοὰ ἔο 186 
Ιαταο 68, δη ἃ (ἢ8 ΌΓΙΠΟΙ οσο ἐπα ἐἶο 
ἱπμδθϊἐδπὶϑ οὗὐ [6 Ὠοῦθο8 οὗ 86 ᾿Ἰδεῖοσ " 
(Πορεππεὺ6ν).--- Αὐείοῖεε φ φοϊά απᾶὶ αγ- 
ἐἰοῖφε ῳ εἰἶσεγ. Αὐοτιὶ (Π6 Ὑ6Ὑ7 εχίθηκῖνθ 
1.86 τηδο ὈῪ ἴ6 ΕΡΥΡΙ ΔΗ οἵ νϑϑβοὶβ δηὰ 
ΟΥΤΙΔΏΙΘηδ8 οὗ ργϑοίουβ τηϑίδ]β, 866 Ποδϑεῖ- 
ἐϊπὶ, Μουύτῃ. 1Π. 11. ν.846; ἩΡἠλίπδοπ, 
ΜδηηΡΙΕ, ἰἰϊ. 398 ([ῸΓ 5 ὅτ  ΠΟΓΑΙ 
ετἰηκοίδ, 86 Ἠοβοα χίϊ, 16, ΠΘΠ ὍΣ; 
Νδδαμ ἰϊ. 10, οδρθοίδ!ν ὅδ, χχίγν. 53). 
ΕΌη Ἐστα δηάὰδ ἰδ τοϊῃδσ8ῦ0]6, ἐμαὶ, δο- 

οογάϊηρ᾽ ἴο ΟἿΣ ΥΟΣΒ6, ἴΠπ| ἸΤΟΙΏΘἢ ΟἾΪῪ δ. 

ἴο αϑὶς (ὉΓ 8086 Ῥχοϑοηΐίδ, ΜῊ ]8ὲ, ἰῃ χὶ, 2, 
ΤΏ0) 88 Ὑ]11] δ8 ΟΪΏΘἢ ἃΓΘ τηοηϊοηθὰ: 

δὰ δ δηβύεγβ, ἴμδὲ 110 ᾿ιδαγίβ οὗ (86 
ΜΟΙΏΘη 816 ΠΟΤ ΤῸΠΟΪΥ διἰδοβοὰ ἴἰο 
ΟΥ̓ΠΔΙΏΘΗΪΔ, 88 οἰἰδίῃβ δῃὲ σϑοοὶοίδ. 

ΑΌΔΓΌΑΠΘΙ Το σκθ, πόσλθη, ἱἔ τοβιϊηρ 
ἴῃ [86 δϑῖη0 ΟΥ̓ Δ πεὶῃρουσίης Ποῦδο, 
ἴαῦο ΨΟΠΟΥΆΙΪΥ ἃ τηογὸ ἱπεηδίθ ἰπίογ- 
ΘΟΌΓΘΘ ἩΪΠΠ οδο οἷο ἤδη το, δὰ 

ΠΟΥ δδκϑᾶ, (μοσοίοσθ, ΏΟΤΟ ὈπίνΌσΘΑΙΥ 
ἔον ὑγοβϑθηΐδβ [ἤδη [16 πιθῆ.--- «(κα ψοι ελαϊΐ 
ρἱκπάον (ὨΓ7)}) δε Ἐσγρίανο. Ὁ), 
ἴῃ ΡῬΊοὶ, ἴο βροὶ!, ἴο ρἰυπάοσ, ἴο ἰδ κὸ ἔγοιι 

ΔΩΥΡΟΩΥ, ποὶ ἔγαυυ θη δηἃ δβϑογοῖὶγ, 
, θαΐ ΟΡΘΩΪΥ δηὰ ραθι ον, 85 ἰῃ χὶϊ. 86; 
3 Οἤγοη. χχ. 25; ϑδερίμασίκέ, σκυλεύσατε; 

Ῥκίραίε, προϊϊαρίεῖα; ΟἈλεῖοε πὰ «οια- 
ἔλαπ, “ Ὑου 5}})41} οπιρὶν ουἱ;᾽ δἰ συ ]ασὶγ 
Ιλποῦ, Μοηοϊακδοῦη, 9 Ἰγεῖῖζβ, Ατη- 

μοὶπὶ δηὰ οἴμοσβΊΌ ΤῈ ἐσϑηδϊδεου οἵ 
ΕΤΙΒΟΝ. δπὰ οΟἴΠοσδ, “ Απὰ γοῦ Μ]]1 ἀολίνος 
[Π6 ἘφγΡεδηΒ, υἱἷζ., ἔγοτα ἔασι μοῦ οἷδρτθδ 
ὙΠΙΟἢ νοῦ Β6.8}1 τπσπὶ ΕΥ̓͂ γΟΌΥ Ἰοηχεῖ 

Βο͵ουχῃ ἱπ ἴΠ0 Ἰαπὰ " 16 αι ργοῦδθὶα. 
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ΟΟΡΡΙΕΜΕΝΤΑΒῪ ΝΟΤΕ. 

ΟΗΑΡ. ΠΙ. ΨΕΒ. 1. 

ΤΗΕ ῬΕΝΙΝΒΌΣΑ ΟΕ ΜΟΥΝΊΤ ΒΙΝΑΙ. 

ΤῊΞ βοιίβογῃ ρατὶ οὗ Ατδθία Ῥεῖγοδα, Δ Ιοἢ 8 Ὀογάογοα οἡ [86 δϑδὶ ὈΥ͂ 186 ΖΕ] Δηΐ 68 
ϑίπτπδ, οὐ ἔνθ ΒΑΥ οἵἉ ΑΚδῦδῃ, δπὰ οὐ ἴπ6 εϑὲ ὈΥῪ 16 Ἡδγοορο  ἴ68 δίηιι, οσ ΒΑῪ οὗ 
βδ0ο2 (Βεὰ 8.6, ΠῚ Ὧ"), ἴΌστηβ δὴ δἰτηοδὶ δουϊεὶγ- ροϊηῦθὰ ρῥϑηΐπβαϊα, ᾿μίοι, ἰ 8 

διταϊσς ἤπθ Ὀ0 ἀγα τοσ [86 πον πογητηοδὲ Ροΐηξ οὗἉ [Π6 Οη6 ὈΔΥ [το ἐπδὶ οὗὨἉ [π6 ΟἿαΓ 
(ἥἴοπι Αἰκαῦδβ ἴο 8102), ἱδ δϑουϊ 70 ροορταρηϊοδὶ 1ω}}]65 ἰοῦ, δηὰ 830 ὑγοδὰ 
διὰ ἰδ ΠΟῪ ἱπηδοϊ(οἃ ὈΥ ποῖ Ἰηοτθ ἴπδῃ 4,000 800}18, τυῦῦο διρροῖὶ ἐπμποπηβοῖνεδ 
Ὀαξ Βοδητν δηὰ δ αἰ ΒΠσΌΪΕΥ ἐπ ἐπδὲ ΠΘΠΘΓΑΙΥ βίοτ]θ δηἃὰ ἀοβογίϑα τορίοῃ, δηὰ ψῆο 

ἰῃ γοδῦβ οὗ ἀθαῦῖ ἀο ποῖ ὀνθὴ πὰ βυβήοϊοηϊς ραδίαγο [ῸΓ (πον βοοῖθ, ΤῈῸ πουϊβογα 
Ὀουπάδευ ἰ8 ἃ ἰἸοπρ Ἑἐμδίη οὗ πιουηίδίηθ οχίθπαϊηρς δἰπηοδί υπηἰπύογγαρίοα!γ ἤγουν τνοϑὲ 
ἴο εδδὶ, οαἹ]οὰ Εἰ- Τυλ(Ατδρ. τραπάεγίπο); δὲ [06 πογίδμοστι ἀθο ν ἐγ οὗἁἨ πὶ ΐςδ, ἐονγατὰ 8 
Ῥαϊοβιΐπο, Ὀερίη8 186 ἀοδοῦὶ οὐ [80 8816 Ὡδῖηθ, {Π6 φΟΠρ]οῖθ Ὡδῖηο οὗ ΜΙ ἢ 18, ἀοβοσὶ 
οἵ ἴδ6 “ τδηδεσίησβ οὗ [Π6 οἰ ]άτοη οὗ 1δτδο]." ὙΤΠθδ0 τηοπηϊδίηϑ, (86 πονεδοσζητηοσὶ οὗὮ 
νυ Ὡοἢ Ὧδ8 [Π6 ἀἰπιὶποὶ Ὀπὲὶ δυποηγτηοῦβ πδιοὸ Εἰ- λείεὶ (ΑΥ̓ΔΌ. δἰγαψίησ), τὸ αἰπιοδὲ 
οὗ οατΔ] μοίρης, δηἃ οχιοημα ΤΟ ΌΪΑΥΪΥ οαδινασά, Τὴθ Ὑδ]]6γὰ οὗἨ [Π666 τηοπηίαίηϑ 
δὺυουπὰ νῖτ Ἔχ  ]θηΐ ῬαδίΓ65, δὰ πδνὸ ἤηο, Γπου σα ἢ ΟΣ ΠυΙΏΘΓΟΊΒ, ἑοππίαὶπα. ΤΉΟΥ 
Δο δὲ ὑγοβοηὶ ἱπηδοξϊοα ὉΥ [86 ἐτἰῦο8 ΤΟΓΌογη δὰ Τγδβδ, 6 Ἰδὲίοῦ οἵὁὨ ὙΠὶρῖ ἐδρθ- 
ΟἾΔ ἰδ ΘΟΙΏΡΑΓΔΟΥΘΙΥ τίο ἰπ σδιηθὶβ, ἤοοκα, δηὰ οὐδοῦ Ῥγορογ. Ἀὲ (Π6 οδβίοσῃ 
δἰ οὗὁἩ [16 Ῥοῃΐηβαϊβ, δοης [6 οοδϑὶ οὗ [0 ΒΑῪ οἵ Αἰκδῦδι, πυπηογοιδ ἰσγομοϊασ 
οδαΐπβ οὗἩ τῃοπηϊαίηβ, οὗὐἨ ἱποοῃβίἀθγαϊθ ποὶμῆϊ, ογοϑβ δδοῖβ;. οἱδον ἰῃ σης σομιδίοῃ, 
1Πδὲ 16 τ 016 τγαοὶ ΟΥ̓ΣΒ [56 ΔΡΡΟΔΙΒΔΏΟΘ οὗ ἃ οοπεϊπθουθ Ἡ]]ἀΟΓγΠ685 οὗΘὨ Ὀδίτοη σοοῖκα, 
ΤῊ ψοδίοσηι μαι οὗ 86 Ὀϑηῃΐη δ] 8 βδέδιῃροα Ὑν ἢ ἃ δ᾽ ΠῊΠΔΥ ΟΠδγβοῖου, ὅχοορὲ [δὲ ἰὲ 
ἐποϊυ 68 ΒΟΥΘΤΑΙ ἰΔΥΘῸΥ υδ]}}] 6 γ8. Βαϊ ἰῃ ἴδ6 δου ἢ -τοδὲ Γβ6ΓῸ 8 ἴΠπ6 τασπηὶ Οκε ϑολοκεν, 
106 δἰὰεδ οὗἁὨ νυ Βϊοῦ δύο ἱπιοσϑοοίθα ἰῃ 4}} ἀϊγεςις 00}8 ὉΥ͂ ἃ γΑΥΙΘὙ οὗ τηοπηξδίη ἰογγϑηΐδ; 
1δο δυγίδοο οὗ [86 ὈΔΙῸ δηὰ ροϊηϊθὰ ΤΌΟΚ5 15 Ῥασορῃϑὰ ὈΥ 180 βῦῃ; 8}1 νοχοϊδιίου ἰδ 
τ μεγοᾶ, δηἃ ᾿γθβΘΩ δ ΘΥΟΓΥΒΟΓΟ [80 τηοαὶ αὐγία! ἀδδοϊδιϊου δὰ [0 ταοϑὲ ἀσοδῦν 

διε τ γ. ΤῊΪ8 ἰ8 “ τη6 Ἰαπὰ ἰῃ πο ποι ὶπρ 18 βονση, 0 ἰδηὰ οὗ ἀοδοσίϑ δηὰ οἵ μἱϊβ, 

886 Ἰδπὰ οὗ ἀτουρδιε, δηᾷ οἵ ἐ0 διδάον οἵ ἀοδιἢ; [πο ἰδηὰ (πὲ ἢ τηδη ρμαβδϑὰ [Ὠγουμὴ, 

δηὰ ΒΘΓΘ ΠΟ τῇδῃ ἀπ οὶς, τ΄ὸ πο [ἢ6 ῥγορδοὶ Φοζοιῖ δὰ δἰ] ἀθ8 (ἰϊ. 2, 6. Οὐῶρδτο 

Πδις. '. 19, νἱ , 156; Ναπι. χχ. ὅλ “ἸΓῚ δὰ ἴο γτοργοθϑηὶ 6 οπὰ οἵ ἴδ πογὶ ἃ," 58 γ8 
Βὶν Β. Ηδπηΐκοῦ, ΚΙ πουἹὰ τπποάοὶ] ἱἰὲ οσυι Μουπὶ 5΄᾽΄ηδἱ. [Ὁ του δοθῆ δ8 ἐξ Ασανίβ 

Ῥοῖγρα δὰ Ὀδθη δὲν οοοδῃ οὗ ἰᾶγὰ, δηὰ {πδὶ, 8116 ΜΝ τᾶυεδ ὝΟΙΘ τη ηΐηρ [1 ΘΓΔΙῪ 
πιουηϊαὶῃβ Πἰχα, ἰδ 85 οομηηδηδοὰ δυάάθη]γ ἴ0 διἰδηὰ δι}}}. Απά δἰπιαυὶν ττίϊοα 
Ῥχίηρσίο: “ ΤῊΘ ῬΘοῦΪ ΔΓ δέγ]θ οὗ βυ  πι6 δηὰ βαυδρθὸ ρυδη θοῦ ἰη ἐπὶ8 τομχίοιι, ἰδ Θα- 
ΚΑΪΏΪΥ πποαπ δ] ὈΥ δηγεηρ 1 οΥοῦ θα, δηὰ τηπδί,  ἱπηαρίπο, Ὀ6 αυἱ6 ππίαυθ. [δ ἰδ 
᾿|κὸ δ 806 οἵ Ὀοϊης ᾿ἰδυα, δυιὰ θη οοηροαῖὶθά, δηὰ σίβίηρ ἴῃ ἃ οοπδιϑοά οἤδο6 οὗ 

ΔΌγαρι δὰ ἸΟΩΥ μἱῃπδοὶοβ," Αὐουν ἡομπὲ ϑενδαΐ, Ὑοἢ 1168 ποι -σοδὲ οὗ Οπὶ 

ΟΠ ΟΤΩΟΓ, πιοσ6 οἡ {Π6 Πουίβο τη μαζὶ οὐ 86 οαϑίδσι Ἵοοβδὲ οὗ 6 ΘΟ} οἵ δος, δὰ π οὶ 

68 ΟΠ06 τοχαγάοα ὉΥ [86 οἱ χτί 8 88 1:6 β' δὶ οσ Ἡοσγοῦ οἵ βοσι ρίτιγο, 500 ΟἿΣ ποῖθ οἱ 
χὶχ. ), 3.--- ΤΠ δοὶ] οὗ ἐδΐθδ ῥμδηϊηδι18 σου βἰβὲδ τη δου οὗ δε ἃ χτδνυεὶ (5111 σου ΦΑΣΙ), 
δηὰ ρῥτοάυοοδ ποιμίηρ ὑπῖ δοδοὶδα, ἰδιηδγίδεβ, πὰ δοη]θ ἔδυ ἀνδυῆδῃ δοτυῦα. ΤΏΉΘ 

ἰΔιηδυ δὶς, 0Π6 Οὗ 16 τγοδὲ σΟΙ ΟΣ ἰΓ668 οὗ {πδὶ ἀοδογε, γον 1Π6 αππα, ὙΠΟ 'π 89 
ΤΩ ΟὩ οὗ ὅαπο ἀἶδι1}5 ἔτοπι ἢΠ6 ῬΟΓῸΘ οὗ (ΠῸ6 ἐγὸθ οὐ 106 ὈγΑΏΟἢ 68, ἰοανθᾶ, δη ἃ {ΠΟΤΤ5 
ὙΠ ἢ ΘΟΠΒΙΔΏΙΥ οΟΥῸΣ ἴπ6 στουσηῃᾶὰ Ὀοποδιβ ἴδ ἴσχεο. (866 ποῖο ἴ0 χυὶ, 4). Βαϊ ἰῃ 
δς δ ραγίϑ οὗ (6 Ῥοηΐηδυα 85 ἀο ποὶ βυΣ ἴτοίη νηὶ οὔ υγδῖου, ἔμ βοὶΐ 8 ἐδρϑῦ!ο 

οὗ ουεϊναλίοη, δηὰ οδη Ὀ6 τηδὰθ ργοάἀυςενο οἵ ναγίουϑ ἰεἰηἀδ οὗ ῥἰδηὶδ δῃηὰ υθβϑίδΌ 68; 
ἰδυν. (6 μἰδηξαξίοηδ οὗ Ἦ δὐἱ Εοίγδη, ἱπ (0 ποδὶ, ἴοστηιυ δὴ ππίπίειτωριοί ϑεγίοθ οἵ 
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ψεατάσθῃβ δπὰ ἀδίθ ζτόυεβ, ἴοὸ δῃ οσίοπι οὗἨ ἴθι Ἐπρ ἰδ ταῖ]οα, Βαὶ (86 Ῥεπίπβυϊα 

ποῖ ὀχοιηρίοα ἴοι ἴῃ 6 ταυδρεβ οὗ [89 δαπειπει, ΟΥ εἰονὶπς πίη, Ὑπῖς ἢ} ποῖ βεϊάοδι 

οδῦποδ ἴμ6 τηοσὶ ἔοασίαϊ ἀθγαδίδίίουβ Ὑπθ ομίοῦ στη ἴμ6γ0 ἰ8 [86 Ὑ1ἃ ροβί, οδ]οὰ 

Βεάεη, απιὰ ἴθ μα:0 116, Οπ [860 οδδβίοσῃι βία ἴμ6γῸ ἄσὸ βεγρεῃίδ, ΜΠ Ὦ ΌΣΟΙ τὴ9 

ἩΓΟδΙΘΓΏ ΤΟρίΟΏ5 4190 8.6 ῬΑ ΔΙ ἱπίοδιθα. (860 Νά. χχὶ. 4,6; θοῦς, νὴ, 15.) 

ΤΉ οἰιαΐηῃ οὗ τηοαπίαἰηθ τυ οι ταηβ βουϊπινγαγάβ ἔγοτα [86 ΕἸ-ὙΎΝ, τεδοο8 118 ρτεαζεεὶ 

᾿οΪοναιίοη αἰπιοβὲ ἴῃ ἴπ6 τα  ἀ]6 οὗ 180 Ῥαπίηβυϊα (289 δ0΄ Ν,, ἰαϊ.), ἴῃ 8 τιοππίδίη, νγμίσδι 

8. ΠΘΏΘΓΑΙΥ (1ὰ Εχοάπβ, 1,ουἱουβ δηὰ ΝΌΣΩΡΟΙΒ) ς8]16ἅ διπαὶ, δῇ ἃ δβοπιοίπιοϑ (ἴῃ 

Τυδα ΤΟ ΠΟΠΙΥ δυὰ Μδίδο δ) Ἡογεῦ, Ὀὰϊ ΜΒ Ιοῖι 18 πποοπηοοίοα πὴ (86 ΕἸ- ΤΥ, δυὰ 

βοραγαϊθα ἔγοτι ἰΐ ὈΥ ΜΕΘ, Βα ΠΥ οἰδίῃβ, δηὰ ναγίουβ Ἀ1}18 ςδ]]οὰ Ζεοδοῖς. Τῶι ἀου]δ 

πδῖθ 8. ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ πιδηϊΐοδὲ ἤοτι [ἢ6 ΠδΙΌΣΟ οὗἩ 16 τπιοπηϊδίη. ἘῸΥ, τίδῖηρ ἔγοϊῃ 8 

δοιμθοη 0686, ἔδ6 ΤΟΟΚΥ͂ πι888 δορδγαδαίεϑ, δὶ ἃ οῃβί ἀθγδὉ}]6 μοῖρδὶ, ἰπῖο ὕνῸ πηθηῦδὶ 

Ῥϑδκα, μ6 Ἰοῦγοσ ΟἹ, ἰονγαγάδ [80 ὨοτΙΝ, 6 οα]οὦ Ηοτεῦ, [86 μίσθιον ομο, ον ασὰβ (86 

βου, ϑἰπαὶ, προς '8 ἀοϑίρτιαίοά Ὁ ἴλ6 Ατδθίδῃ ἐγ 68, Ὀομοῦοὶ Μυδα, τἴδὲ ἰδ, 

Μουηῖ οἵ Μοκοβ, [δ ἰδ, δεβίἀοβ, ὑγσοῦδθὶο, (δὲ Ηογεῦ σαβ ὕπθ ὨΔΠ}6 ἴον τὲ Ἡ οἷο 

τηοιυπίδίπουβ σορίου ζΌΠογα γ, Μ δὲ [86 Ηἰρμεδὲ ῥεακ ἱπ ἴ[πδὲ ὅτοὰρ νγδ8 “Ἀ]1ο« 

δίπαὶ. ὙΒογο, ψἤοσο ὈΟΣΔ Βατητηἶι8 ρατί, ἰ8 8 Ῥ]αΐη, οἱ ἩΔΙΟΝ βἰδηᾶθ ἐἰὴ6 οοηνοαπὶ οὗ 

ΕἸ7αἢ, νεῖο, 88 βοτὶ ρίαγο (6118 α8 (1 Κίηρβ χίχ, 8), ἢεὰ ἴὸ Ἡοτοῦ ἔοια ἰδὸ στϑῖ οὗ 

Φεζεδοῖ. Αοοοτγάϊΐηρς ἰο 6 τγδάϊθίου οἵ 186 Μοβδιιπιοάδηβ, αοά τουβδιοὰ δἰπηϑο τὸ 

Μοθοβ ἴῃ (ηΐ8 ματί οἵ [86 τποπηϊδίη, ἩμΐοΝ (ΠΟΥ 941} Ηοτοῦ (866, Βονονοσ, ποῖδ ἰὼ 

χχὶν. 1). [ἢ 186 τγοδὲ οὗ οἰἴμβοσ ταοαπῖ, θὰ δὲ δἰπηοβὲ θαυ δὶ ἀἰδίβποθ ἔγοτα οἰνμοσ, ἰς 

186 Βίσμιοδι ροίπὶ οὗ 16 οἰιδίη, τ Βοἢ '8 αἱ ῥργοβϑθηὶ οδ]ϑὰ Ἀδοιπέ 8... Οαἰλεγίπε, ἔγοτα 

Βοῖιθ ἰοροπὰ δϑοιδ ἴπὸ Ῥοὰγ οὗ 8ὲ, Οδιβοσίπο θεΐῃρ' (ταπδροσίοα ΟΥ̓ δρεϊβ ἴο ἱἐϊ 

βυϊητΐς. ΤῊΪΐ6 ἩΒοΪο ἐσαοῖ, ΗΘ Ὦ οΟμβἰδιὶΒ ΟὗὨἨἁ ΘπουτηΟΌ8 στδηϊῖς τΌΟ ΚΑ, δηὰ ἷ8 ἐπίοῦ- 

βοοίϑὰ δηὰ βυστουπάθα ὉΥ δίθδρ υδι!ογβ, 18 δἰϊπαιθὰ οὐ [μι ϑοπε- οαδίοστι βίἀθ οὗ (86 

ἰδίῃ Εὐταλαλ. Ὑὰθ τους Ηογοῦ ἰδ Ὀογάογθα ΕΥ̓ {0  Ῥδγδὶ]εὶ ΠΔΙΤΟῊ Ὑϑ]οΎα, 

ΒΑΙΠΟΙΥ: 1. ϑἧμαδ, ἴῃ [6 οαδὶ (ἴῃ τ ϊςἢ διαπὰβ “86 οοπνοηὶ οὗ Μίουπὶ 5ἰπαὶ," ἰσππἀοὰ 

ἘΥ ἴμ9 οἰηρεσοσ Φυδιϊηίαη, 621 4. ο.0 ἀοάϊοαιοὰ ἴο [80 ἰγδηβθχυταιίοα οὗ ΟἸσίβ, 

488 οππηδῃ παῖδ δουϊῃ-οαδὲ οἵ 362); διὰ, 2. Ἐἰ- Σεάδδα ἴῃ [16 τγοϑὲ (ἰπ γμΙ. 18 

ἴδ οοηνοηὶ Ἐ]- Ετθαίΐπ, ὁ, 6. οὔ το ΟΤΣῚΥ τηδείγτβθ). ΤῈῸ Ηοτοῦὺ τίϑοϑ [0 ἃ Βαρμὶ οἵ 

1200 το 1600 ἔδοὶ ανονὸ ἴμ6 Ῥῥ]αίη οὗἨ Εστγβιδὶ, ν Ἀ115ὲ τη6 οἱονβιίου οὗ Μοππὶ ϑἰπαὶ 

δὔονο ἐδ δε8 ἃπιουπίβ, δοοοσάϊηρ ἰο ΒΌΟΡρΕΙΙ, ἴο 7,036 Ῥαγίβίδῃ θεῖ. Ὑπὸ Οδιμογπο- 

ταουππίδίη, οὶ 1ἰοδ Ὀογοπὰ (6 νϑι]οὺ Ἐ]-1.οάβηα, δπὰ ἴδ, δοοογάϊης ἴο ἴΠ6 ἰΔ65ῖ- 

τηθηίοποα δυιβοτίιγ, 8,068 ἤϑοὶ Βἰρῆι, Δ]Ο 8 8]0η9 ἃ ἴγθο διὰ δχίθῃδιυθ ΥἹΘῪ ΟὐῸσ 

Αἰταοδὶ 811} ραγίβ οὐ 1.6 μομίπβαϊα, νι 18ὲ, ἔγοσα 16 Ὁβθθῦεὶ ΜαΒβα, [6 Ῥγοβρεοξ ἰδ, ἴῃ δἱϊ 

ἀϊτοοϊοηθ, ᾿ἰτιϊίοὰ δηὰ οροίγιςϊθά, ὙΤδὸ ἴορ οἵ [δ ᾿Δίζου ἰ8 ἃ 11{{10 ρ]αίπ οὗ ἀρουὶϊ 

80 ἔδοϊ ἰῃ ἀϊδινοῖοσ, οὰ π ΐοδ, ποῦν, 8 81:18}} σατο οῖ βίδηβ, ἔπο οὨϊοΥ διιγβοιίοη οὐὗὁὨἨ 89 

Ῥίουδ ρἱ]ατίπιθ.Ό. ΑἸΒουρὰ θα: οἵ 8014 σταηίϊο, ἰδ 18 ἢον αἰπιοδὶ οπιίγεὶυ ἀϊδριἀαἰοά, 

ονΐης ἴο [86 ἰποοδββδηΐ δἰξειηρίδ οὗ [86 Ατὐδθίδηβ ἴο ἀθβίγου ἱ. Αϑουαὶ 80 ἴδεϊ ἔτοπι 

εὐνΐ8 ομδρεὶ, οὔ 8 δοιϑυῃδὶ ᾿οτοσ ῥἰδίη, βίδη ἄ ἃ βοοὺ 11π|19 τηόοϑααθ, ἩΔὶςΝ ἱ8 αἷἰδοὸ πεϊὰ 

ἐπ δὲρἢ ΒΟΠΟΌΣ ὉΥ ἴἢ0 Μοβίετηβ. [Ιὲ 8 τωῦςἢ ἐγοαποπεθα ὈΥ 10 Βοάουΐηδ, νο βϑοσιῆοθ 

ΒΟΓΟ δῆδοῃ ἱπ Βοπουγ οὗ Μοβοβ, οδοσίηρ υονϑ ἴο δίπι, δῃ ἃ ἱπιριογίηρ Εἰπι ἴο ἱπίοσοθὰθ 

σῇ Οοἄ ἐπ ἐμοῖς ἔδνουσ, ΤΏΟΘΥ οοἰθογαίθ ἃ ΣΌΪ ἐδδιϊναὶ ΘΎΘΓΥ ΥΘΔΓ, ἴοσ Ὑ ΒΙΌΣ 

ΠΟΥ δβδοῖθθ]6 'π ἰδῦρο Πυπιρογβ, δηὰ οὔεν δυαηάδλης δδοσῆςοθ. ὙῈῸ Αγδρίδηβ Ὀδ]ῖοτο 

(δαὶ το τδοϊοίς οὗ 6 [δῃν δῖὸ δἰδάθη πηᾶοσ ἔπ ἤοοσ οὗ [8 ομυτοῖ, δηὰ δυο, [ΠΕ ΓΘ. 

ἴοτο, ἰῃ ἴδ Βορα οὗ βπάϊηρ ἴδοι, ἰπδεξαϊοά ἀχοδυδίίοιδ ἰῃ ΘΥΕΣῪ ἀἰγοοϊίοθ. Βυτοῖκ- 

μαγάξ, ομθ οὗ τῃ9 πιοδὶ δοοιγαίθ δὰ δοῃϑοϊθῃιϊίουβ οὗ τροάθγι ἰγάνθι σα, ἰπὰ8 ἀθ- 

βοσῖροβ ἰδ τοσίου (ἰ. 911): “ἼΠΘ ὌΡΡΟΥ πποῖουθ οὗ ϑπδὶ, οοταηροβεὰ δἰπιοδὲ θη γεν 

οἵ «σταηΐϊο, ἔοστηβ ἃ ΤΟΟΘΝΚΥ ὙΠῚΔΟΣΉΘδ9 οὗἠἨ δ8ῃ ἱσγοηϊδυ οἰγου αν δμδρο, ἰωναγϑοοϊθὰ ὉΥ 

ΤΑΒΏΥ ΠΑΣΤΟῪ ν8116γ8, δὰ ἤγοτα ΓΠΙΥΕ [0 ΤΟΓΙῪ π}}168 ἰῃ ἀἰδπιοίοσ. 11 οοηϊδίηδ (Π6 

δἰ χῆοδὶ τηοπηϊδίηδ οὗ 86 Ρϑῃΐπϑα]α, π] 080 ΒΏΔΡΟΥ πὰ ροϊη θὰ ῥϑαῖκβ, διὰ βίϑερ διὰ 
δδιίοσοὰ εἰάθδβ, σουπιάοσ 1: ΟἰΘΥΪῪ ἀϊδιη αἱδιιδο ἤοῦλ 411 [86 σοδὲ οὗ ἔΐ:6 Θου ΠΌγ ἰὼ 



ΒΟΌΡΡΙΞΕΜΕΝΤΑΒΥ ΝΟΊΕ.--- ἜΑΡ, Π1. ΨΕΒΕ, 1. θ4 

Υἱόν, [Ιεὲ ἷβ προῦ {π18 ἰρθοδὲ τορίοι οὗ [86 Ῥϑηΐμβαὶα ἰμδὲ ἰ.6 ἔδγτ116 γὙ]]10 78 διὸ 
Ἰοπῃὰ νος Ῥχοάποθ ἔπι 668; [ΠΟΥ ΔῚῸ Ῥγὶποίρ!γ ἴο ἴδ νγοδὲ δῃ ἃ δουί-τνοϑὲ οὗ 
[86 ἐοπυθηΐ, δὲ ἴὮγΘΘ ΟΥ ΤΌΣ Βουγθ᾽ ἀϊδίδῃςθ.  δἴϑσ, ἴοο, ἰβ δγαγα Ἰοαπὰ ἰπ Ῥἰθμῖγ 
ἴηι 118 ἀϊβίσίο, οὨ ΒΊΟΝ δοοοῦπῖ ἰδ ἰβ [ῃ6 Ρΐδοθ οὗ τοΐυζο οἵ 41} ἔς Βοάουϊῃβ ψἤθη ἐδ 6 
Ἰοῦγ ΘΟΘΏΙΓΥ ἰ8 Ῥδγομοὰ πρ; Ὀαὶ [86 τιοπηίδίη [861 8 ὩΒΌ811Υ ἀγγ, “Ὀθοβϑῦβθ 0 σαίῃ 
[8118 ἀροη ἴδ, δηά ἰΐ 18, [πογοίοσο, οϑ]]ϑὰ ἰδὲ πιοωπίαϊῃ 97 ἀγγηθδε" (Δ ἽΠ Ἐδη στα). 
ΤῸ ψ80]16 στοῦρ οὗὨ τηοπηίδίηδ, οχοθρὶ [86 Ὠἰρσῃοδί ροΐπίβ οὔ Μοπιὶ Οδιμοσίηο, ἰ8 ἀ18- 
ΕἰηρτιΒηθἃ ὉΥ͂ 8 ἸυχΧυτΙ ΟἿ ἐΘΓΌ]ΠΥ : αἱ [Π6 5:468 οἵ [86 πιοπηίδίηβ ἀγὸ 186 τηοδὲ ΒΌΡΘΙΙΟΥ - 
Ῥαβίαγο- »τουπάβ, δηὰ ἴῃ [16 γ8]16γ8 στοῦ ο]ΐγ0---δηἃ ΟἿΟΣ ἔγαϊ- ΓΘ 68-- ΘΆ80η Θμοπρἢ, 
ὙῈΥ Μοβθβ, ἰπ Οἷχσ ἰοχί, ἰοὰ ἷβ βοοῖκ ᾿πδ8ὲ ἕο [8 Τοχίοη 80 ΤᾺΣ βου γασὰϑ.--- ΓΘ δ0 

ὉΡ8 μρϑὶ Μὴ δ Ὀριθτε Ὧὴ πρνὴ δα δ μλ 1 τ 
ΣῊ ὙΡΣ ἼΡΝΑ 8. ὁ Τὶ Ἴνα Τρ υτερ ὐδμΣ ΟΝ 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΙΥ. 

ΒΌΜΜΑΕΤ.--- ΜΌΒ865, Ὑἢο ἔδασε ἴἢ0 ἀϊ806 166 οὐὁἨΉΠ6 1εγδοὶθ8, γοοοῖνθβ ἔγοσῃ αοά, 88 δ 
γον Βοδίοη οΟΥὨ ὮΒ τα βδίοη, (ΠΤΘῸ δῖ ζη5, τ οἢ 6 Βῃου]ὰ ρμοσίοστη Ὀδίογο [Π θη, δη ἃ 
δίνουν τυ οὶ ΠΟΥ που]ὰ οοπῆδο ἱῃ ἢἷπι: 1. 1Π0 ᾿ΓΔηδπιυδιίοη οὐὗἨ 18 δβέδῆ ἰπίο 8 

" Βογρϑηῖΐ, δηὰ οἵ [Π}6 δεύροπὶ δρϑίῃ ἰηίο [Π6 δβἰδῆ; 2, [ῃ6 ἸΘΡΓΟΒῚΓΥ͂ δπὰ οὔγο οὗ Πὶ8 
μδηὰ; δῃὰ, 8. [Π0 οὔδβηρο οὗ ἬΘΟΥΣ ἔγοτῃ [86 ΝῚΪΘ ἱπῖο Ὀ]Ϊοοά. Βυϊ Μοβθ8, δἴϊοσ 
Βαυϊηρ, ἴζοπὶ τηοά 8 δηὰ αἰδῆάθηςο, ἴο ἴδ0 αἀἰϊνίπο αἰββαι βίβδοιοη, γοροδίθα υ 
ἀδο]]ποα 186 Εἰχἢ δηὰ ΒομΟΌγΔΌΪ6 οἤδγρο, ἰ5 ὑγομιβοα [86 δ55]18ίδηςο οὗ μὶβ ὈΓΟΙΒΟΥ 
Αδύοῃ 88 Ὠΐβ ἱπ ουργοῖθν, τ ἢ 1]18ὺ ἢ6 Βἰπηβο], ἰηδρίγεὰ Ὀγ αοά, σψου]ὰ ἀϊοίαῖο ἴο δίπι 
[8}0 1ΒουρὮ!δ ἰο 6 ἱτηργθβϑοα προ ῬἝΔΓΘΟΝ δηὰ [80 1068. ΗΘ (ΠΏ ΘΠ Δ8Κ5 δπὰ 
οδίδίῃβ ἔγοτῃ ἷ8 δ 6 Γ-ἰ-ἰανν, Θ᾽ γο, Ιθᾶνθ ἴο τοίασῃ ἴ0 ΕΠγρὶ ὙΠῸ Ηἷ8 πιο ΖΙΡ- 
ῬΟΙΒΒ δηὰ ἢἷ8 ἔτγο ο] άγοη, οὔθ οὗ σοῦ, ΕἸΐοζοσ, μδὰ Ὀθθη το γ Ὀογη; δηὰ 
αἴλοῦ μανίης τοοοϊγοὰ τοηθυγοὰ ΒΒ ΒΌΣΔΠΟΩΒ ΟὗἩὨ [6 Βπ06688 ΟὗὨἁ ̓ ΐ8 ΣΤ 8510η, "6 πηᾶογ- 
{Δ Κ68 [06 ΟΌΓΠΘΥ, ἴῃ ἴΠ6 σοῦγβο οὗ νυ ἢ Π6 8 ᾿ῃχοδιθηρα τὴ} ᾿τηπλϊποηΐ ἀδηροΣ 
οὗ ἀοδίῃ, ΒΘ ἢ 18, Βουσουοσ, δυθγίϑα γ᾽ ΕἸ] 6ΖΟΓ᾽ 8 τητηθαΐδὶθ οἰγουπηοίβίου, ὨΣΓΠοτο 
ὈΪΑΙΣΘΑΌΪΥ Ὡορ]οοῖθᾶ. Αἶον [Π18 δοοϊάθηξ, Ζίρροσγδαϊι, 88 Μ6]11 δ8. ἢθγ ἔνγγο οἰ] ἄγοι, 
ΤΟΙΌΓΩΘα ῥΧΟΌΘΔΟΌΪ ἰο Φοίδγο. Αδζοῃ ργοοθθάβ, οὰ (80 οοτηπιδηᾷ οἵ αοά, ἔγομι 
ἘφΥρΡὲὶ ἴο τροοῦ ἢἷβ Ὀτοίμοσ, ἀπά πὸ ἰοϊῃηθα δέ δὲ (89 Μουπὺ Ηοτοῦ; ὈΟΙ τοίη 
ἴο Εργρῖ; [867 βυτησλοῃ ἴπ6 οἰ 78 δηά ἴΠ0 ρϑορὶο οὗ [β8τϑϑὶ, ρογίοστῃ ἐπ6 ἴῃ τθθ 
ὙΓΟΠ 6 ΓΒ Ὀοίοτο ἴΠθτ, δπὰ ἢπα ρμετγίϑοι "6 ]1ο, Τὴθ ΡΘΟρ]ο δάοτο δπὰ ὑμδὴκ αοὰ 
ἴὺ "Ξ ΤΩΘΓΟΥ͂ ὩΟῪ Ὀοδιοννοα οα ἴποπι, πὰ ἴοσ (86 τϑοἀσιαρίου 80 τοὶ ὈΪν ζυδγαπιθοα 
ἴο ἴδοι, 

. Βεῖι, δελοῖά, (Ἰ7}} ἐδεν ισὶϊ! ποί δοῖΐευά 
πιο. ἸΠἼ ἷβ ἰάθηῖοδὶ πὴ [2 θ6Πο]ά, 
1,δῖ. ἐπ, αν. ἦν; βορίυδρ. ἐὰν μὴ πιστεύ- 

οἰαϊπιοὰ ἰο πο; [Π6 088 δ0, 88 [ὴ6 

ἱπητηοάΐαῖο οἷδες οὐ {6 τροαδϑῦγοθ οὗ 

Μοβθοβ 88 ποῖ 8ὴ δ᾽ ουϊδείοη, θὰ δῇ 

σωσί μοι; ἴμο Ψϊραίο ἰΘαγ68 1Π] πηίγβῃδ- 
Ἰαιθᾶ; ϑδαδάΐδῃῃ γϑηογβ ΠΓΘΘΙΥ, “ »εγδαρε 
ἈΠΟῪ Ὑ{11] ποῖ ὈοΙΪονο τοθἦ; 41} [86 οἴ γα 
ἐγδῃβ᾽δίο, δελοίά.--- ΤῊ 8 ΟὈ ΘΟ ἴοι οὗ Μοδβθϑβ, 
ψ οὮ Β6 ῬΥΟΠΟΌΠς6Β ὙῚὴ Βα. ἢ ῬΘΓΘΙΏΡ- 

ἐοσίμοδθ, 885 18 θοῦγοθ ποῖ ΟἿ ἐπ εἷ8 

ἸΩΟΔΟΒῚ δηὰ τδηΐ οἵ δ86]1-ΔΒΌΓΑΠΟΘ 
(11), δας ἰπ πὶβ ᾿ἘπΠοσοῦσ Κηοπ]θάρο 
οὐὁἨ [6 Ἄοδαγδοίοσ δπὰ οοηῃάϊίοη οὗ ἷ8 
Ἡδοῦτον ὑγοΐδγου, το, ἀορτδαοὰ δηὰ 
Βασγάσῃθὰ ΕΥ̓͂ ΟΡργοδδῖνθο ἰδαδοῦσβ, δηὰ 
ΤΩΟΒΊΪΥ δἰἰθηδέθα ἔγοτα ἔμ Ὀο] οὗ οὗἉ (ποὶγν 
ΘΔΏΟΘΟΒΙΟΥΒ, Ῥγ6ΓΘ ἡοΐ ΠΠἸΚΟΙΥ ἴο 1Ἰδίθ ἴο δΐκ 

Ῥτοπιίδοδ, διὰ (860 οδοοσίαϊ πορθθ ῥγοὸ- 

δασταυδιὶση οὗἨ ΠΟΙ ᾿ΔΌΟΙΓΑ. --- ΜΌΒοΒ 
τοοοϊγθα [ῸΣ Ηἰτηβοὶ ἢ πὶ ΟἿ6 ϑβίγη, ἴο 6 
Τοδ ἰϑοὰ πὶ ἃ ἡμέμγο (ἴτηθ (1, 12);}; 106 

ῬΘΟΡΙΘ, τόσο οράμγαίθ δηὰ ἀϊβοοὶἰονίηρ 

18 Μοδοδ, γα αἾΓῸΒ Ἰἶν  Ὸ Οὐ ἰῆτοο οὐνίοιβ 
βίη ἴον ἐΐϊδ σποουσαροιηθηὶ δηὰ ἱπίοσοδῖ. 
Ναπιοσοῦδ ΓΘ ΠΟ  ἀοἰδέτοτιβοΒίΟΠ18 ἰηο 
ὙΙΟΣ 109 Ιογϑο 65 δα 1Δ4116 ἴῃ Ἐχγρί, 
δ 80 ἀθ0}Ρ τοοίβ δὰ {8566 δοοζ "ΔΙ ΟΏ5 
ὯΔ ΚΟ ἰῃ ἐδθ ΤΏΔ18 οὗ [6 ῬΘΟρΪο, ἱμδὶ 
ΘΥ͂ΘΏ 80 ἰδΔῖθ ἃ ῬγΟΡδοῖ 88 Εσοκίοὶ ἔδ!ς [Π6 
ὨΘΟΟΒΒΙΥ οὗἁ δά νοσίηρ ἴο ἴμθτὰ ὙΠ ἰηα ρ- 
πϑδίΐοῃ. 860 Εζοκ. χχ,7,8; χχὶϊ, 8. Οορ. 

Φοθα, χχὶν. 14. δογ λϑαγῖεν ἰο πῖν υοἷσε. Τὴ 



θὅ ΕΧΟΘΌΞΘ 1Υ. 

ΤΟΙΏΔΥΚΑὮΪΕ δηᾶὰ ἀθορὶγ- πἰογοδηρ Ιοοδ  ἶ68, σοηπθοίθα 8δ8 ΤΠΟΥ͂ ΔῈ ὙΠῚ (86 τροδὶ 
ΒΑΟΙΟα δδδοοί δίῃ, ἤᾶνθ Ὀπὲ ΓΟΟΘΏΠΥ ὈΘΘΏ ΙΏΟΤΘ ΟΔΓΟΙΌΪΙΥ ἱπνυοβιραοὰ ὉΥ τηοάεσι 
ἘΓΔΥΘΊΙΟΓΒ δηὰ σοορτΆΡἤΟΥΒ, οὐὔὐ σοσα [06 ΤηοτῸ ἱππροτγίβηϊ δυίποσβ ὅσο: Βδοδιησ 
((δφοςταρὴγ οἵ Αβίβ, Ρ. 600, εἰ 4εᾳ.)}; ΝΘ ὈθΕν (Ὑτάνεὶδ, '. Ρ. 247, εἰ 2εᾳ.); Ὑοΐπογ 
(Ύτανοῖδ, ἰδ, ἡ. 350); Βυτοκμαγάς (Ἴγανοὶβ, 1]. Ὁ. 872, εἰ δεᾳ.)}: ἘΌΡΡΕΟΪ (ΑἸ γδδέπϊα, 
ἷ. Ρ.117, δἰ δεᾳ.}; Βοδίπδοη (ΤΓΆΥο]8, ἱ. Ρ. 144, εἰ δεᾳ.}; Υ ο]]διἰοὰ (Τγτανε]β, 1. Ὁ. 69, 
εἰ 464.)};} ϑ8ι. ΟΙπ (Φοῦχμαὶ οὗ [6 αοτδὴ Οτίθηίδὶ ϑοοίθίυ, ἱϊ. Ρ. 815, εἰ δεᾳ.}); 

Ἐυβϑοσζοῦ (Ἴταυοὶα, 1, Ρ. 200, γῇο 888 ὀδρθοίδ!υ ἀϊγοοῖθα ἰδ διἰθπεοη ἰο (πὸ σϑοϊο- 
εΕἰςδὶ Ἑμτδοῦοσ οὗ (Π686 τεφίουϑ). 

ΟΒ.». ἸΥ. 1. Απὰ Μοβοβ δηβϑυγεγοὰ δηᾶ 8ε14, Βαΐ, 
Ῥ6Πο]α, {ποὺ ὙΜ{1 ποὺ ὈδΙῖονα Ππη6, ΠΟΙ ἈΘΑΡΚΘΙ ἴο ΤΩΥ͂ 
γοΪοα: ἔῸ ΠΟΥ Μ11 βᾶν, Το Τιογὰ δαὶ ποὺ Δρρεαγοά ἴο 
1Π 66. 

1ϊ, 18, αοἂ δδβδυσοὸβ Μόοβθοβ (δαὶ [86 

1βΥδ 1 68 ψὉ11}} ᾿ἰβδίθῃ ἰο διἰ8 γοΐοθ, δηὰ 

(μαῖ [Π6 ο᾽6γβΒ Ὑ11 δοσοιρδῃῦ Ὠΐτη ἴο 
ῬΒΑΓΘΟΝ, ἴο δδὶς εἷβ Ῥοιτηϊβδίοῃ ἴοσ τοῦ 
ἀορασίυσου. Βυϊ δ ἀοὰἂ δάδοά, δας 

ῬΒΔΓΔΟΣ που]ὰ ποῖ σταηὶ Ἰδοῦ τϑαποβέ, 

Μόοβοβ δρργοϊοπδθα (δδὲ [16 Ιεγδ 6} 1068 

τοϊσῆλ ἀοῦδὲ 18 τηϊβδίοῃ δη ἃ σΟρσοδ οὶ 
ἢἰπι: “ὙὈ0 1ογὰ Οοά οὗἩ Οὔῦῇ δῃοοδύοσε 
885 ποῖ δρρθαγεὰ ἰὸ ἔπθ6," δηὰ ᾿δοσζοίοσο 
80 ᾿ᾳ5:1γΥ ἀεοείγοὰ ἴοὸ ὃὉ8 ἔπττιϊδῃθα τὰ 
ΒΟΙῺΘ ον ηοΐηρ Ῥγοοῖβ οὗ δἷ8 ἀϊνίῃθ 
οὔτ Ὑϊο Οοἂ γχοδάϊγ στδηϊοὰ 
τ). Αδσθδη6ὶ σϑοοηςοὶοδ ΟἿΓ ἴοχὶ 

ὙΠΠῈ 111}, 18, ὉΥ 186 δυρροαίίοῃ, (δαὶ [116 
Ιετϑο]ϊοβ ῬΟσμβδρθ Ὀοϊίονθα ἴῃ [Π6 οχ- 
ἐβίθῃοθ οὗ δὴ θίθσδὶ δηὰδ ἱπητ)υῖδῦ 9 
θοΐησ, ἩΔΙΝῈ ΠΟΥ τυϊσην αυοδάοῃ {δ 
Τηϊδβίοῃ οὗ Μοϑθϑβ. 

Φ. ΓΙῸ οοπιίτδοιοα ἔγοχῃ ΠἸΠῸ (δ οὶ 
15. [6 εγῇ, σὰ 6 Ὀδροδὴ ἔοσίο οοῚ- 
ἡαποῖναα ἰῃ [6 Ὁ (σοΙρδσο ὈσΡΌ, 
168. 11,15, ἰπδιοϑὰ οἵ Ὧν ΓΘ οὐ ὮΞ9 “ΠΟ 
1η [8μ686 ἔογηηδ ἴἢ6 Ὠδροδβ : 18 ΤΩΟΤΘΙΥ͂ ου- 
ΡῬδοηίς.-- ΠΟ (οι ΠῺΣ) ἴο Ἰεδῇ ὕροὩ), 
δία" (μοὶ τοὰ, 88 ἐοὸ Ἐπρὶ. νογείοη [88; 

δἰ ΠΠ1]|ΑΥ]γ βορί. ῥάβδος, Τ αἱρ. ΊΓξ 8), ἀροι 
ΜΈ} Μο86095 85 ἃ τΏδη οὗ δάυδλποθὰ δρὸ 

Ἰοδπϑά, δηᾶ νος μ ἱβοσοίοτθ οί 
οαυτίοα τ εἶθ. [10 ἯΔ8 ποῖ 8 βῇθρ- 
Βογα Β βία, Ὀϑοδυϑο ἐξ 8 ἱπιργοῦδῦ]ο ἐπαὶ 
Μόοϑδοδ δρροασοὰ θοίοσο ῬΏδγδοῖ δ8 ἃ ποσὰ 8- 
ἸΏΔΗ, 8 01188 80 ἀοίοδίοα ἰη Εσγρέ. ΤῈΘ 
ᾳυρορίίοη οὗ αοᾶ: “Ὑδὲ 18 ἰῃδὲ ἱπ τ Υ 

ἙἘ 

2, Απα {6 Ιιογὰ βαϊὰ ἴο ΐτη, Ῥ μαὺ ἐδ ὑμαῦ ἴῃ τῆ Υ 

Βαπᾶ»" ἰ8 τ τοὶ δὴ ἱπιτοὐποίίοη ἴο 186 
ἀοδοσριίου οὐ 16 τηΐγδοϊο, νοῦ 86 

[ΟΠ ονίηρ γοσθο σοηΐδίηδ, 859 ΠΔΞΕὶ 1.5ὲ}7 

ΟὔΘΟσνο8. Ασοογάϊηρ ἴο [δ6 οχίδεῖης 
ΣΩΟΠ θη 8, ΕρΥΡδη σοῖο πδοὰ 
 ΘΏΘΓΔΙΥ, τβθη ταϊκίηρ ΠῸπιὶ δοῦνο, 
δῖ! οἴκ8 ἔγοτι {πγὸθ ἴἰ0 δὶχ ἔδοξς Ἰοῦς, οἰεβεσ 

ΒΌΓΙΩοΠἰΘἃ ὙἱῈ 4 ΚηοΡ, ἱπιϊεδεϊησ ἃ 
βονον, οὐ τὴ [6 ἸΟΣΘ 808] με ρεὸ- 

θοῦπρ ἔγοῃλ οὔ βδίἀθ. Οοπα οἵ ἴδοδε, 
Πἰοἢ Βδτο Ὀθδ ἰουπηὰ ὧἱ ὙΉΘΌΟδ, ἰδ οἵὗ 
ΟΠΘΙΤΥ ποοὰ; Ῥυΐ (ΠΟΥ ΕΙῸ ᾿δυδὴγ οἵ 
δοδοὶαβ. Ἠλὰ ποοὰ ναὴϑ ῥγείοστοι, δε 

ἔα ΠΟΥ [806 πα οὗ 106 ΟὟΤΟΣ ὙΓΔ8 

ὙΠ 6 ΟἹ ἰδθί (οοΡ. Ναπι. χυϊί. 3). 
Μογϑονοσ, θυϑ Ἐργρεδηῃ δαρὸ οδστὶοὰ 

[8 8.48 (866 Υἱῖ. 125, Οομρ. Ἡηλύίκροι, 

ΜδηηοΓ8 ἐϊϊ, Ρ. 886, 8387). [π ἴδ; οοηγεῆς 

οὗ Μουμὶ ϑἰηδὶ (806 δεῷγα Ρ. 63), δυο 

ΠΟῪ [26 ΣΙΟΏΚΒ 8611] ψοοὰ οἵ 8 βῃχυὺῦ 

(Οοϊυξιοα Ηδορρὶςδ), τος ἰδ βυϊεδθϊο 
ἴοῦ βυοῖ βίίοκα, δηὰ ἰβ, ποῖ ἱροῦ ὶγ, 

βοϊονοὰ το Ὁ0 (86 ποοὰ οὗ Ἡδὶοἢ πὸ 

ΤοὶΓΔΟΌ]ΟΙΒ δίδῆ οὔ Μοδϑδ τγδαδ τηδίς Ἧγ6 

ΤΟΥ δαὰ, ἐμαὶ δοοογάϊηρ ἴο ον 88 ἰσδὰϊ- 

ἔοι, {10 διδῆ οὔὐἠ Μοδϑοῦ νδϑ, ἰοχείμοσ 

ὙΠῚ} πἰηθ οἵμας Οὐ͵θοῖδ, τηδᾶὰθ ὉΥῚ αοὰ 
ἐονδσὰβ (86 εἶοδθο οὗ ἴδ εἰχεδι ἀδγ οὗ 186 
σγοδίου (866 ἘΠἷςδ οὗ ἐιο Εδίδοσα, υ. 9). 

“ΈΤΟΙΏ τδ0 δίοιυ οἵ Μοβοδ᾽ γτοὰ, τς 
Βοδι θη ἢδνθ ἱπυθηϊθὰ τπ6 δ 66 οἵ ἐδ 

ἐλυγοια οἵ Βδοοῦυδ, δηὰ ἰδὸ οαάκοει οἵ 
ΜοΙουνΥ" ([) οὔϑοσνοα ΟἾδσκο Ἠδζο 

δροῖῃ 8 (6 Ηοῦσον πογὰ δίοπο βυδιοϊεωὶ 
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φμλις ΠΡ τη ὌΝ 8 ὁ ΓΊΡΘ ἼΝῚ ΤῊ. ΓῊ 

Ὁ πΡΝΣ 4 : ΒΟ ΓΘ. Ὁ} ὉΠ ἨΣ ΓΤΡΝ 
ἊΝ ἡ μας ἐκ τ Ἰν}5. ὕπρὴ τ ἠἰο πξι τος 
ΕΝ τὴτν ἩἾΝΣ ΓΝ ΣΡ ὈδνὉ ΜῈ δ 

Ἐ ΣΡ" ἩΡΝΩ ΩΣ Ν τ ΤΩΣ τὸς ΡΝ ἸΌΝ 6 
ἐ ἾΒ55 προῦ 

ΠΝ ἸΡΤΣ Ὁ ΘΘΒῚ ἼΡῊΣ ἦν, ΝΊτθϑ αι, ΤΡ 5. πὴν 
ἑοῦ ὙΥ ἈρτῚ ὌΝ τὸ εὐ ρϑ ΓΌΣΝΟ Ὁ ΤΊ] 
ΕΤΥΡᾺ9. Πρ ΤῊ ὙΡπΏ ΠΥΡῚ ῬΥγτ ΝΣ ὙῈῸ Ἐρνη 
ἤρικγο Τα » ὑρϑ ἢ Ἢ Ὅθ ποτ ΞΝ ἤγῃ 8 
δ ἸΝὉ ΜΝ ΠΗ 9 
ἴο οὐδυ ον ἰδ 6 δυο] Μοβαῖοτρασδη 
σοῃὐθοίαγο, ΤῸΣ ποίῖμοῦ [86 Γῆγτδαβ ἨΟΓ 

πο οδἀποοῦβ ὝΟΘ υϑοὰ ἴ0 ἔἰξαξβ ΡΟΝ. 
866 ποῖθ οἱ ἰϊ. ὅ6.ἁἩ. ΤὙΏΘΙΘ δ.ὸ 81}}} ἴοο 
ἸΩΔΗΥ͂ ΔΙ ΟΥΒ δηᾶὰ οὐ τἶοβ Ὑπὸ σομδί Ὁ 
Ῥδρϑδηΐϊθηλ 88 οι ΐπρ θα 6 ἀοροπογαίθά 

Μοθϑαΐβῃι. 
4. ΤΠ δηοίοηϊ ΕΩΥΡΟΔη8 ὙΟΤῸ ΤΩ ΠΑΡ 

ΜΠῺ δὴ διῇ οὗ ἰδπχίηρ βουροηΐβ, ΜΔ ΟΣ 
888 Ὀθθῃ ῥσχοδοεσυοὰ ἰὸ οὔἵγ [ἰπ|6ὸ. ΤἸθΟ80 
ΠΟ δ1Ὸ ῥτγδοιίβοὰἃ ἴπ ἰξ Κϑὸρ οἱ ΟΥΘΙῪ 

δἰίδοκ οὔ [πὸ βουροηΐβ, ὙἙΊΟΠ, ὁ [ποῦ 

οοϊηδηῖ, ουθῃ δίσγοῖο ἰποηβοῖνοθ οὐϊ 

Β01} δηὰ μαγὰ 116 ἃ ϑιϊοῖς, [ἢ σταπέηρ 
τηῖθ οχισδοζαϊηδευ σἷδ ἴο Μοβοβ, αοά 
ἱπίοπᾶοά το χτδηϊοϑι, ἐΠδὲ Ὧ6 γῶϑδ {Π6Γ6- 

ὉΥ, ὉΥ̓ αἰνίηθ δϑδίβίδῃσο, σαῖὶϑϑά δΌΟΥΘ 

811 σομμπιο τηδχὶς ἴδαϊβ, ὅθ ποθ ἴὸ 

ΥἹἱΙ. 12. 
ὅ. ὉΠ Δὲ ἱπειοδὰ οὗ ὉΠ δ ὲδ; ἴοσ 

[860 ἤδηγϊηΐηθ δ δίδηιντοθ ὙΠῸ ΒῃἾΧο8 
Βᾶγο ἃ ἀουθ!ο τρδὺκ οἵ {16 ΡΙυγαὶ (ῸΣ 
ἱπβίδποο, ΣΟῚ); Ὀπὶ ἰδο βιΒχ οὗὨἨ ἴΠ6 

ἐλίσα Ρούβοὴ Ρ]ΌΓΑΙ 18 ΤΏΟΣΘ αβ..8}}}7 τ 11}}- 
ουξ (Π6 βοοοηΐ βρη οὗ ἴπὸ ῥἱαγαὶ, 82 
ὈΓΊΌΦ ἱπβιορὰ οἵ ὉΠ ΠΊΟ, ὉΠ 
ἰηϑιοαὰ οὗ ὉΠ Ἵ; διιδίορζοιυβ πογόν 

ΔΙῸ ἔοστῃϑ 1 22, δέδι. οοῃδίτ. οὗ 2. 
Φ. ΔΒελοία, ἀΐδ λαπά τσαϑ ἰεργοιδ ας ποιο, 

ΟΠ ρου 8} ἰηδιοορα οὗἨὨ, “ δἰβ πὰ ὈθοδσΩθ 
ψὨϊὸ ΜΓ ἸΟΡΓΟΒΥ͂, ᾿ἰκὸ (2ὴ6 ἩύΘΠΘΒ8 

οὗ 8η0}0}).7 ΟὨΚΟΪοΒ (γβηβἰδῖοβ, [Ββοσοίοσο, 

ἐπε Τα ὙΡ Ὀϑετη 
ΓΥΥΌ τὰ ΕΠ τ το; [80 Βδορίπερίηι 
ΟἸδί8 ἰζ ΘΗΩΓΟΙΥ (καὶ ἐγενήθη ἡ χεὶρ 

αὐτοῦ ὡσεὶ χιών).--- ΘΡΓΟΒΥ, ἴδδὲ ἔδρα] 

ορίἀοιΐς, Ὑ ΒΟ ταρο8 ὙΠ ΠΠΟΟΙΏΤΏΟΩ 

ὙἹΟΪθη06 πῃ Ἐρσγρίὶ (Βέϑογ. ἀο 1᾽ Ἐφ γρίο, 

ΧΙ, 169, δὲ 46ᾳ.), δηὰ ἴῃ [6 δοιε οὗ 
Αδἷβ, τοδηϊοδίδ {561} ἱπ ἴουσ ἀϊβοτ- 
θη ΐ βρθοὶθϑ (Οεΐδιω, ἀ6 Βὸ Μαεάϊς. ν. 28). 
Ουν ἰαχὶ δἰαάθθ ἰο [86 ὙΔΜῖΘ ἸΘΡΓΤΟΒΥ, 
(ΒαγταΞ, λεύκη), ἩΠΙΘᾺ Βανϊηρ ΟὩς6 ὈδΘῃ 

τοῦθ Ῥγονδιθηῦ δηοης ἴδ6 ΗΘΌΓΟΥ, ἰ8 
οΔ]]οἀ ἴῃ τηθαϊοα] ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ἰεργα Μο- 
δαίσα; δηὰ ἱπ {δ18 οἰγουϊηδίδηοθ ογὶρὶ- 

ποία 106 8016 οὗἨ δβουϑσϑὶ δηοϊθηΐ δηὰ 

ΟΥ̓́Θ τηοάογῃ ἰδίοσίδη 8, (Πδὶ [6 ΙΒΓΔΘΙ ἰ [68 

ὝΟΓΟ ΟΧΡΟΙ]οἃ ἤἴγοα Ἐσγρὶ ου δοσουηΐ οὗ 

ἐμοῖν οΐηρ ἰπίοδιοὰ τ ἢ (μ6ὺ ἀἰδ6886 (806 
Ιηϊσοδυοίου, ὃ 8). ἯὯ͵7)οὸ δυδ)οῖπ ἃ Ὀγίοῦ 
ἀοβοσρῦοη οὗ (18 ἔοι] ἀϊδοτάοσ, ἴο τ] οἢ 
Ὑ6 5}}8]} ᾿δΥθ ΙΏΟΓΘ ἔῃ 8 ΟΟΘ οὐσσδβίοῃ ἴὸ 
Τοῖίοσ ἴῃ [πΠ6 ΟΟΌΣΒΘ ΟὗἨὨ ΟΌΥ ὙοΥκ. [ἐ 
Ὀοχίη8 ὙΠ ΙΏΘΑΙΥ οττιϑίβ δηὰ δΟΌΤΙ 
Β0ΔΌ8, ΟΥΊΙΏΔΙΥ ποῖ ἸΑΥΡῸΥ ΤΠΔὴ ἃ Ρἱἢ ΒΒ 
Ῥοΐϊηῖ, ἃ 1||ὁῸ ἀεσργοββοὰ ἰὼ ἐπ εβκίῃ 
([ον. χὶιὶ, 8,380), διὰ σονογοὰ νυ ῖ0ἢ Ὑνμτ6 
λιαῖχβ ([μϑν. σαὶ. 8,20). ὙΠοΒο βροῖδβ γᾶρὶ ἀ- 

Ιγ βργοδὰ (1ωὲν. χὶῖὶ, 8), δὰ γυγοάυςο νυ1]14 

βο8} (χ ϊὶ, 10,14. Τὸ ΙΟργουβ Βγηρ- 
[ΟΙῺ8 ΔΡΡΘΑΓΣ πιοϑί ἰγοα ΠΟΥ ΟἹ [16 ΒΔΙΣΥ 

Ρατῖβ οὗ [16 ὈοὰΥ (χὶϊ!. 29, εἰ δεᾳ.}; δηὰ 

Αἶδο οπ τῃθῃλῦοτθ ἩΔΙοἢ ᾶνὸ Ομο0 ὈΘΟΩ 
Ὁ]οσοτουθὶ δῇεδοιθαὰ (ΧΙ, 18, δέ 464.). 
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Ββαπᾶ Απὰ Β8 βαεαϊά, ἃ ᾿βίβη,, 8. Λῃὰ Ἠδ βαϊά, Οαδϑὲ 
οὐ {μα στουμᾶ. Απαὰ 6 οαϑὺ 1 οὐ ὑμὸ στουπάᾶ, δηά [1 
Ὀδοϑιη6 ἃ βοροηῦ, 84 Μοβοβ ἢθα ἔγοιῃ Ὀεΐοτο 10. 4. Απά 
0Π6 Ιοτὰ βεϊα ο Μοβοβ, Ραΐ ἔογι ἢ ὑῇγν δ δηάᾶ, δῃὰ β86ϊΖβ 
1ῦ ὈΥ ἰΐβ (411. ΛΑπὰ Βα ραΐ ἔογῦ ἢ ἢ18 Βαπά, δῃά οδυρβῦ 1, 
Δηα 1 Ὀθοδηθ ἃ δβίϑ ἴῃ ἢ18 δβαπᾶ, ὅ. Τμαΐ ΤΠΘΥ ΤΩΔΥ 
Ῥο ίονα ὑμαὺ ὑμ6 Τοτὰ ἀοά οὗὨ {πΠεὶν ἔδίμογβ, ἰῃ6 ἀοά οὗ 
ΑΡταἤδηη, ὑμ6 αοά οὗὨ 18880, δῃὰ {μ6 ἀοά οὗ Φ“6ςοοῦ, βαίῃ 
ΔρΡΡαοδγϑα ἴο ἴδθ6. 6. Απὰ {με [μογὰ β814 ξασ  ου πιο ἴο 
Βίτω, Ραὺ ΠΟῪ ὑῃγ δηα ἱηΐο ἢν Ὀθοϑοῖῶ.0. αἀπμπᾶ Β6 ρυΐ Β]8 
Βδηάᾶ ἴηἴΐο 18 ὈΟΒοσὴ : δ8ηα ΏΘη ἢ6 ἴοοκ 1ὑ οαὖ, ὈΘ6δΒο]α, 18 
Βαπα ισαϑ ἸΕΡΙΌΒ 88 βηογ. 7. Απὰ δ βεϊα, Ῥυΐ ἰδγ 
Πδηα ᾿ἰπΐο {Δ ν Ῥοϑοῖὴ δραῖῃβ. Αἀμὰ 6 ρυὺ ἢΪ8 Βαῃά ᾿ηΐο 
8 Ὀοβοῖὰ δρϑῖῃ; δῃα ᾿ίοοῖκ 1ὖ οαὐ ἔγοτῃ 8 Ὀοβοῖι; δῃπά 
ῬΟΒοΟ]α, 1ὁ γᾶ8 ΣΧ 6α ΔΡΆΣΩ 88 818 οὐδόν βββῆ. 8. Απά ἷἱὐ 
Ὑ1 σου ἰο ῥῬᾶβ8, 1 ὑ8Ὲὺ ΜΠ] ποὺ ῬὈδ]ϊονα (866, ποῦ 
Βοαγκοὴ ἴο ὑπ γοΐοθ οὗ {ῃ6 βγβὺ βίρῃ, ὑμαὺ μον ψ|}} 
Ὀ6 ον {86 νοΐοθ οὗ {π6 Ἰαϊεγ βῖρῃ. 9. Απάὰ 10 ν}}}} δοχὴθ 

. Ἐποί. Ῥέετβ.---οὰ. 

ὝΤΒοη (δ6 ἸΘΡΓΙΟΜΥ͂ 8828 ζαϊηθα στοπηά, [6 
Ἅ016 δκίη ΔΡΡΌΘΑΙΒ ΟἸΟΒΑΥ͂ ΜΠὶϊθ αἱ {0 

ἐοσϑῃοδὰ, ΠΟΒ6, 6ἴ6., ξυθογαίοα, ᾿δ]οΚοποά, 

ατγ ἰκὸ Ἰθδίμον, Ὀαὶ Βιηοοίἢ ; Βοχηθ ΠΙ6Θ 

ἦν ὈυΥΒΙΒ, πα Ὁ]ΘΟΣΓ8 ὈΘΟΟΠῚΘ Υἱδὶῦϊο. ΤῺΘ 

ΔΙ] οὗὨ [86 Βδηδβ δηὰ ἴϑοὶ [811 οἱ, (ἢ 
ΟΥ̓ΟΙ 18 Ὀοπὰ Ὀαοϊκνταγάβ, ἐδ 6 δὶν ΟΟΥΟΓΒ 
86} π| δ ἰοὰ σχίμᾶ, οὐἨὁ [ο08 οὔ 
ΘΠ ΓΟΪγ (ον. χὶϊ!. 49). ΑἹ] αχιοσπιδὶ 
ΒΘΏΒ6δ ΔΙῸ ἩΘΔΚοηΘᾶ; [ΠῸ ΘΥ68 ἴοδα ἐδ ον 
Ὀσσμίηθθβ, ὈΘΟΟΩΘ ΥΘΟΥΥ͂ Βοηδίτἶῖγο, δηᾶ 

ΔΙῸ ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ Ὁ] δυίηρ; ΔῸΣ [86 ποδίγ!]8 
τύηδβα δΒυϊὰ ῬΏΪορτΩ, [ΠΏ ΘΟΙΏΘ ΟΑΒΟ5 [0 
αἀἰθοαδθ ἢθαὶβ ἴσοτῃη ἰϊϑοϊζ, ἴδ0 ἸΟΡΤΟΙΒ 
ἸΩΔΙΟΣ Ὀγδδκίηρ ἴοσι δ πδυδ Υ δὰ 
ΥἱΟΙ ΠΕΙ͂γ, ἀπὰ οονοσίηρ (16 ρῥδίϊθης ἤἴοΌσα 

ΟΡ ἴο ἴοΘ ὙΠῺ Ἡὶϊο π]οοσδιοῃδ (1 υ. 
ΧΙ, 129, δὲ Φε4ᾳ.). 6 Ῥγέμεγ, Βἰδ]. 
Τῆςι. ἱ, 116. Μολαεῖδε, Μοδ. Ἡδοδε. ἱν. 
247, εἰ ϑεᾳ. Δέωταν, Ἡϊειοτῖα Τϑργῶ. 
Ῥ. Τλοιαε, Ὧθ Τρστα Οτδοοοσυῖη οὲ 

Ἰυάϑοσαη. δργενοοῖ, Ῥϑῖβοὶ. ἰδ, 794, 
8δ5. 

Ἑ. Απά, δελοϊά, ἰέ τοαῦ ἐμσκεα ἀραΐπ αὐ 
λὶ οἱδογ Μεοῖ. ΤΉΪΘ ταίγαοῖθ Μὰϑ τῆθ 

ΤΏΟΣΘ ΒῈΓΡΙΙ βί ρ᾽ 88 (Π6 ἩὙΔ16 ἸΘΡΓΟΒΥ͂, ἩὮΘῈ 

3 ῬΙυοκοά, 

ἔΆΪΥ ἀοσνοϊορεᾶ, ͵β ϑοδσοοῖν ἰπ ΔΩΥ οδ86 
ῬΟΓίθοαΥ ουγδῦϊο. (Ἰρυοο--λεύκη---(αστῃ 
ΟὐσΌΡρΑΥ ποὺ ἔμοϊ] ἀϊπυϊτεῖ!; Υἱχ πῇ- 
4018} δδηθϑοὶξ δὸ ἱ ψυϊὰ αἱ Υἱῖῖο ἀδιωρ- 
ἐπὶ Οϑὲ, ἰδ: ΠΟΙ ΟΣ ἰοΐο βδῆπδ οὐἷος 

τοὰλάϊτον." Οεΐςω, ἴοο. οἱξ.λ. 

8. 17 ἐόν εοἱϊ ποῖ δεῖϊίευα ἐλθε. ΑἹ- 
᾿πουσ αοὰ Κηονβ Ὀοΐοτο, Ἡβοῖδασ ἔθ οΥ 
Ὑ1 ὈοΙ ον ΟΣ ποῖ, ἴπ6 ἴοχὲ ᾿ηξίπιδσοα, 

ἐπὶ ἱἤα ραγί οὗ [Π6 [6γδ6}168 δΒῃου]ὰ ποὶ 
ὈῸ οοηνίῃοθὰ ὉΥ {6 ἢγβὲ σηΐγας]α, ἐλῪ 
τολοῖε Ῥοορίδ σου ]ὰ Ὀο]ονο ἱῃ ΜόοθαΒ αἷετ 
ἘΠ0 δοροπὰ βἷρῃῃ. Απὰ εἰμι δὴν οχρὶδὶο8 
Ἐπ Ἑσγα, ἐΠ0 ἔτει τογὰβ οἵ ἔδπο ἔοϊ- 

Ἰονίην νυ γ86.---᾽είδεν ἀδαγῆεθ ἰο ἰδὲ 
σοΐσα (Ὁ ἼΡ9) φῦ ἐλ βγεῖ οἰφα, ἰ, 6., ἐο ἐδ 
γοΐοθ ΟΥὁΥ δροϑο οομῃπδιτηθὰ ὮὉΥ (δ6 ἢγει 
δῖστι οὐ τηίσδοϊο (800 Ῥγου. χυϊὶὶ. 31: “118 

δηὰ ἀοδίδ δῖθ ἱἐὼ ἐδ μδηά---οῦγοῦ-- -οὗ 
ἐΠ0 Ἰοηρτο)." Οὐομηρδιο Ῥβαΐπ οὐ. 37, 
ὙΠΟ θ Μοδοὸθ δὰ Αβδγοῦ δἵθ βαϊὰ ἰο 
Βανὸ φογίοσιηθὰ Ὀοίοσο 6 Ἐργρεῖδηβ 
““ἰλα ὧονάδ οὗ Οοὐβ κἰρτα." ϑβαϊοσωοη 
διὰ Αγηδβοίτπη ὑηάογείδη ἃ οἸτοηθουλῖγ: 
“1|ὸ ἴ9 απ οὗ γερογί οὗ ἰΠο ἤγεὲ εἰρη," 
ΤᾺ ἰαέδον σίσα (ΥἿ ὙΠΔ 2) Βδδ ἤθγο Ὡοὲ δυρες- 

Ε 2 



Ἵ ΠῚ θ8 

ΘΒ ἤπρΟ) ΤΡ ἤνρϑ' οἷδι πρᾷςι ΓΉΠΝΙ 
ΞΡ 

ΔῊ Σ 

δὰ δ ΠΣ ἥππτῶς ΠΡΌ ὍΝ τὸ : 

ἰαϊῖνο τηοδηΐηρσ, ὈὰΣ 18 χροῦθ ἴκὸ [6 
δβοοοῃᾷᾶ μαζὶ οὗ δὴ δῃι ιοδῖ8, “(06 ΟΥΠΟΣ 

ΟΥ [86 Ἰδίϊοσ," δδ ἴῃ ὅση. χχχὶϊ. 2; Ὠοαῖ, 
χχὶν. 8. 

Ὁ. Τῇἧοι εδαϊὶ ἰαλε 97 (λε ωαίεν Ὁ ἰλε 
γίυεγ, οἷς. Ἐδη Εγα οὔβοσυοδ: “ ΤῊΒ 

ἷθ6 ἃ Ραστὶ οὗἨ 1Π6 ἢγβὲ οἵ [πὸ ἴθῃ ρδρπθβ 
ὙΠΊΟΝ τὰ ἴὁὼ 06 ἱηβὶίοίιοᾶ προρ [86 

ἘργΥριίδηβ." ἩἨΟΝΟΥΟΣ, ἰδ 28 ΤΊΘΓΟΪΥ ἃ 
δίσπ ἴο ΟΥ̓ ΐη66 ἴπ6πὶ οὗ (86 Οπιηΐ ΡΟΙΘΠΟΘ 
οὔ πο αοἀ οὗὨ Ιδγδϑοὶ, δηὰ οὗ Η!5 Βυ ρου ΣΕΥ 
ΟΥ̓́ΣΣ 1ποῖὶγ ἀοὶοδ; δηὰ Ἐδϑῆηὶϊ σου δυκϑ 

ῬΓΟΡΟΙΙΥ: “ ΤΉ δἰ 8 ἃ ἰηϊ, [πδὲ [10 

Ἐκγρὕδηδ νου ]ά, ὉΥ ἴπ6 ἢγαὶς μίασυθ, ὃ6 
οἰιεαβεϊδοα Ὁ ἐποῖν ἰἀοϊδισουῦβ Ὑϑηθγδι οι 
ΟΥ̓Βο ἔδυ ]ἰχίηρ; ΝῚ]6, τὶ ἢ του] Ὀ6 Οὔκὶ- 
ΠΟΙΒΙΥ οοηγεσίοα ἰπῖο ὈΪ]οοὰ."--- (πα ον 
ἑέοπ ἰδὲ ἄγ ἰακα (ΠῚ ΠΟ). ἽΒΦ 
Ὀοΐηχ 8 υογὺ οὗὨ σηοϊΐοιῃ, ζούθσῃθ ἐδθ 
ΒΙΤΩΡΪΘ δοουδαῖῖνο. ὅ.οϑ Φοῃδῇὴ ἱΐ, 4. --- 

ὉἽ ὉΠ... ὉΠ ὉΠ). Ὑὴὸ βδῖιο 
ΟΡ διΐοαὶ σοροιίοη οὗ ἰδ0 νοσὺ ΠΡ Π, 
δ606 ἰῃ [Υἱὲ χχυΐ. 8; Ὠοαυϊ. ΧΥΪ, 6, οἷς, 

Φοδορθυβ (Απίϊᾳ. Π. χὶϊ. 8) τρδιίογ}} 
τη οῦ ἢρδ ε||8 δἰ ὈΥ ΔῊ ΔΡΡΔΙΘΏΓΥ δἰἰρσῆς 
ΔΙιοσγβεϊος, ἴοσ 86 σοϊδῖθ: Μίοβϑβ 58} [6 

Βυγίθοο οὗ [86 ΔΊΟΥ ἀδδαπιθ 1.6 δρρθδί- 
8πο οὗ Ὀ]οοὰ (ὁρᾷ τὴν χρόαν αἱματώδη 
γενομένην), ΜἘ1|δὲ ΟἿΌΣ ἰοχὲ διεδογίδ [δὲ 
0 ὙΔΙΟΥ γγϑ οοπυετίεα ἱπίο δἷἰοοά,. ΤῈΘ 
5816 ΔΌΓΠΟΣ, ΠΟΎΘΥΟΘΥ, ἔΌ]Π]ΟοὟγΒ ἐπ δαοτοὰ 

ἴοχὶ ΤΏΟΤῸ αὶ (Π 1} ἐπ [Π6 ἀρ] ποδξοη οὗ 
116 ἔτας ρῥίασοσ, ἀοϑοσίδίης ἰδ ἰπ8: “ ΤῈΘ 
ΝΟ βονοά, δὲ [6 οοτμηδηᾶ οὗ Οοά, ἱπ 
ΜΔΥΟδ ΟΥὗἨ Ὀ]οοά, δο ἴπδὲ (86 Ἐσγρείδηβ 
δὰ 0 τγδῖίοσ ἴο ἀστίηκ, μοδϑοϑβίηρ 0 

ΟἿΟΣ δρείηγβ. ΝῸΣ Μὰ5 {Π6 ὙΔΙΟΣ ΟὨ]Υ͂ 

οὗ δ6 οοἷουγς οὗὨ δ]οοῦ, Ὀπὲ ἐμοδϑὸ τὙῆδο 

ἰδδειοὰ ἰδ ἴοϊς: χτοδὶ μδὶῃβ διηὰ ὈΪῸΣ 
ἐοστοθηί8. Τὴ δαχηίγοσγβ οὗ ἱῃρϑηΐϊουδ 
Δ᾽] οχοτίςϑὶ ἱπίογργοίδεῖου Ὑ{] πὰ ἴῃ 
Αναγῦδηοὶ ἀϊβογοηὶ δηὰ Ὑ Υγ ἰηἰογοδιΐϊης 
ΒΥτα ὉΟΪΪ 8] ὀχ ροβίτ10η5 οὗ [Π6 [᾿ΓΘΘ κἰρη8, 
ὙΠ Ὦ Π6 ΔΡΡΙΪ68 ἰοὸ ῬΒΔΓΔΟΣ (δεγρϑῃΐ), 
[6 οὨ]άγθη οὗὨ [6τϑὲ] (τῶο οοπίδιμγίηαῖθ 
ἐδοσαθοῖνοθ 88 ΘΟΟῺ 88 (ΠΟῪ ᾿οᾶΥθ πο ΐγ 

ὙΠ ὙΡΡ. ΠΡῚ ὮΝ ἘΘΘΣ ΥΠ) ΓΊΡΞΣ “ἘΣ. 
ΕΣ 

ΟΥΤΏ ΘΟΌΙΤΥ), δηὰ τὴ0 Ἐπ ΥΡ ΐδη8 (γοσ- 
ΒΉΪΡΡΕΙ οὐ ἰ8ὸ ΝῚ]6); δηὰ ΒΔΡΡΙΪΥ ἢ 
δὰἀαρίδ ἰμόπὶ ἴο ἴδ0 τογὰβ οὗ ἐδ ἰαχὲ (ἷγν. 
11, 16). 

10. 7 ρ»χαν ἰδέε (Δ) ταν Ζοντά, Τδο 
ἔοττῃ "2 15 οἵ ἀϊδραϊοα οτρἷῃ δηὰ εἰρη ῇ- 
δολίου. Ετοπὶ 8 οοπιρασίϑοῃ οὗ ἐὴ9 οἷά 

Ἰγδ δ᾽ διΐοηβ, [29 ορίπίοι δάοριθαὰ ὉΥ (86 
ἔτοδίοσ ρασὶ οὗἩ τηοάθγῃ ὑτΑσ τ ΑΔ η8, 88 
Οοδοηΐαβ, Τ ΠΟΥ, Ἠδγίτηδηη, Μδυτγου, οἷς., 

δὶῃ5 Ῥτγοῦ ΟΣ γ, ἰδὲ ἰξ 86 οοηϊγοοίοα 
ἔγοτη "32, Ῥγδγεσ, ροιὥὕοῃ (68 ἰη ΟἸ δὶ άθο, 

ΝΣ}, ἄοπι δΟΡ, θαγάση, ος 02, ἔγοτι 
52)), 8ὸ ταὶ ἰὸ ποῦ]ὰ νὲὰ}} οοττοδροηὰ 
ὙΠ »γαν! (Ἑαὐτηδῃ, δέξο ἢ), ἃ5 Δ ἱπί:Ὸ- 
ἀυοίίοῃ ἴο Βοῃηθ ροὲἱἴ6 ΟΥ Βυτη }]9 τοαπαδέ. 

ΤὮο Βδοριίπαρκίπὸ ΚΘΏΘΓΣΑΙΙΥ ΤΟ ΟΥ5 ἰῃ ἐΠ6 
Ῥοπίδίθυοι, δέομαι, ΟΥ δέομεθα; [16 
Ψαυϊραῖο, οὈδΘΟΙΌ, ΟΥ̓ ΟΥΔΏυδ; (δ6 Ταῖ- 

ξυαπῖτα, δηὰ [86 ϑϑ'γιίδῃη, 1.}22; 8.44- 
ἀἰδι, ιοἷδ ρμγαψεγ, οἵ, 1 γῃγαν ἰΐδε. 
Οἰδοσβ σοῃδίοῦ 3 88 [6 ὑτεῆχ 2, δηὰ 

100 δι χ οὗἨἩ [16 Β'γβὶ Ῥοσβοῃ δ᾽ ΠΤΌΪΔΥ, 80 
[δὲ ἰδ τγοῦ]ὰ Ὀ6 δ 6]11Ρε16 8] ὀχργϑδβίοη 
δἰ χυϊγίησ, “Ὑοῦ ΤΏΔΥ ἀ6841 νὴ τὴ 85 

γοῦ ρμΐθδβο᾽ (ὑελιάαῦλ Ἡα-ευί, Ἐδη 
Ἐξστνα) : οὐ, “1 Ὀοδϑϑοῦ γοῦ ΌὈΥ ΓΩΥ̓ πδηιο ἢ 
(αΐπ); οὐ, “Ἰἰδίθῃ ἰο τὴϑ; ἰοοῖ προὸπ 

Τη6;᾽" οΥ, κ΄ὉΟ ΤΔΥΟΠΓΔὮΌΪ6 ἴο τηθ,᾿" ἱἰη- 

διοδὰ οἵ ᾽2 ΠΡ, οὐ 2 ΠΥ, ον ᾿ "»ῸΣ. 
Βοῖδι ΟΧρ δ δι ο 8 ἄθθοσγο ΘΟ δ᾽ ἀΘγδ οι ; 
Ὀσυλ [ΠῸ ΤΌΣΟΣ [48 σδαϊτίου δηὰ δηίἰ- 
4ΌΪΟΥ ἴο τοοοϊητηθηᾶ ἱξ, ΤΏθ τγϑηάδοσίη 
οὗ 6 Εηρ δ Ὑοτγαίου, ὈΥ [86 δἰ. 0} 
ἱπιογ)οοϊΐίοη ΟἹ ἰδ ἴοο ἱπάϊδέληςὶ.--- 1 ἀπε 
ποία πολ 97 οογτάς (Ὁ ΛΔἽ 334), πο ἢ 

ἀοοβ ποὺ ΟὨΪΥ͂ δίκη! ΚΙ δὰ ποῖ δὴ 

εἰοχμοπέ τηϑυὶ " (88 Μοπαοἰβοοδη διὰ ἐπ6 
Ἐπρ ἢ Ὑοζαίου (Σδηδ]δίθ), Ὀπὶ, δ]βο, 
000 (0 ΨΏοΙΙ ἰἢ6 οπαῃείδείοη οὗ 1}6 
ΨΟΣὰδ ἰ6 ἀἰδῆουϊι, οπίηρ ἰο ἀοίοοϊδ 'ῃ 116 
ΟΥζΔΏ2 οὗ δρΟΘΟΪι,᾽ ΒΥΠΟΙΥΙΤΩΟῦδ ὙΠῚ} 1ῃ0 
ῬὮΓΣΑΒΘ: “ οὗ πηοὶχοιιπηοϊθοα 1108,᾿ Θοτηρατθ 
Υἱ, 12.; ΒΟΤΘΥΟΣ, [06 ΓΌΤΤΩΟΓ ΟΧρΪὶΔ- 
Ὡδιίοη 18 ΤἸΠΟΣΘ ΤΑ ΟΏΔΙ, δΔηἃ δ ἴὼ ὈΘ 

οοπῆστηθα ὉΥ γασ. 15. Τὸ βοριυλρίηι 

4“-- 
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ἴο Ρ688, ἴδ ἸΠΟΥ Ὑ01}1 αἷβο ποὺ Ῥεϊΐανε {8686 ὑνο 81611)8, ποῦ 

ΒοαΥΚοπ ἰο {8γ σνοΐςοα, ὑμαῦ ὑμβοὺ 88810 ἰακα οὗ ὑμι6 νγαῦεσ 

οὗ [π6 τίνοσ [Ν1]67, ἀπά ροὺγ ἱξαροι [86 ἀτγ ἰαπά, δηὰ {δε 

ναῖον βίο ἰδοὺ ἰακοϑὺ οαὖὐ οὗὨ {π6 Τἶνον 8881} Ὀβοότῃα 

Ὀ]οοά ὕροὰ {μ6 ἀτγ ἰαπά. 10. Αμπὰ Μοβοὲ βαιά ἴἤο {δμὸ 

Τιογᾷ, ᾿Ι Ῥδβθθο ΤΉΘΟ, ΤΩΥ͂ Τμοτὰ, 1 απὶ ποὺ ἃ ταδῃ οἵ 

1 Ζησὶ, Ῥετε.--- Ο τὴ Ἰογά. 

ττδηοϊδίοδ, ἰπἀἰβεϊ ο.}γ : “1 δῖ ποῖ ΘΑΡΑΌΪΘ 

οὐ 8." Οἷδσκο, οοπίγασυ ἴὸ (Π6 Ηρθῦτον 

ἰοχῖ: “ποῖ ἱπεπλδ οὶ δοαυδίηἰοα τ τΠ 6 

Ἡεῦγτον τἸοηροο." Αοοοτάϊηρ ἰο ἰγδάϊ οι, 

Μοδβοβ γγαὰβ πῃδῦϊα ἰο ργοθοῦῃοο ΜΔ 

ἔδει "Υ ἐὴ6. Ἰαρὶαὶδ ἢ ,Ὦ ,Ῥ}, Ἁ.--- Το 

σδηὶ οἵ δάϊ᾽οοϊδνοβ ἰπ [89 ΗΘΌΓΤΘΥ ἰΔῃ- 

ὕπαρο, 848, ἱπ ΤΩΔΏΥ ἰῃβίδῃοοθ, ἰδ ἴ0 ἃ 

οἰγουιηϊοςσπιίοη 0 ΤορΙοο (παῖ ἀοβοίθῃογ; 

{ππ8, ἰῃβίοδα οὗὨ δβδἀ)οοϊϊνοβ εἰ τ γηρ 8 

Ῥτορεσίυ, 4πδι τ, οὐ Βαδὶς, 1[πΠ0 οοττθ- 

δροπάϊηρς δυθδιβηϊίνοθ τὸ πϑοὰ ἴῃ 180 

δοιϊίνο; 80, Ὦ 2 ιν (ἃ τῶδῃ οὗ 

ποτά9), δὴ οἱοχιθπί δ; 2 2 (8 τῆδῃ 

οἵ νδϊουτ), ἃ γᾶν ᾿δῇ; ΛΊΌ ΠΤ ὃ} 

(ἃ τρδῃ οἵ ἀγθϑιι8), ἃ ἀγθδίηοσ, 800 σέϑεμ. 

ατσϑπι. 8ὶ 104. 3. α; ΕἸοαϊά, ατϑτα. ὃ 505, α. 

ὩΣ Ὧ) Ὧ) (ἐλ ποραιίου, ἐξ ρτοοθάϊηρ), 
“ΠΟ ΠΟΥ, ΠΟΥ, ὨΟΓ," 88 'η δυάζοδ Υἱῖ. 22, ἴῃ 

ἴπ6 αἰθἐττηαινο, “ τοὶ ΟΥ̓ π8, ὈΟΓῚ δου, 

δηὰ [ὮΥ 80ῃ, διὰ [ΠΥ δ0}Β 80η.᾿ “ἸΟΠΌ 

ΨΦΌ, ᾿ἰλοΓ Ιγ, “δἰποο γοβίογα ΑΥ, ΟΥ̓ 

1π6 ἄδγ Ὀαΐογθ γοδίογάδυ." ΤῈ π804] 

ἔογπι ἴος ΟΠ ἰδ ϑἸΣδὲ, δαὶ τβοῖ μος 
ἐμ6 ἔοττηον ἰ8 ἰμ6 ῥγιπηνθ οπ6, ἰο ΜΕΪΟΒ 

16 δὲ ῥγτορίβοουτι 8848 θϑθη δἀάϑᾶ, οσ 

ὙΠ ΠΟΙΒοΓ (86 Ἰδιίοσ 8 [86 οτἱσίπαὶ ἴοστη, 
σι ἰοἢ [88] οβῖ (ἢ6 δὲ ὈΥ ὙὙΑΥ οὗἁ αρλαετγεοὶε, 
18 πποοτίαίη, ὈΦΌΦ, ἀοτίνοᾶ ἔτοτα ΟΦ, 
ΔΊΟΥ 1.6 ΔΙΗΔΙΟΩΥ οὗ δὲ δπὰ ΝΒ. 

Οὐοβοηΐτδ οο" οἰ αΓο68 [Π 6118 οοηροαπάεα 
οἵ ιν ΑιοᾺ ἰδ ἰάθπεῖοαὶ νῖει Ὁ), ἀπά 
Ὁ", δἰ ταΐϊαν ἴο Ἠΐ8 ἀχρίδηδέίου οἵ ὙΌ, 88 
8 οοηίτδοίοη ἤσοσὰ ὙΠ Ὁ", (π0 σοτρίηρ, 
ἰαττγίης ἀαγ. ΤὨΐδ ἀου γί ΔΌΡΘΔΓΒ, 
δΒονονθι, ἰογοθά, ΔΙΠουρἢ {1|6 δα ΟΣ 88 

Ἰαν δηθὰ χτοδῖ βαρρο υ δηὰ ᾿Ἰθασηΐηρ ἴῸ 
ἀείοπὰ ἰε (Τλεραυγια, Ὁ. 784). --- δὲποδ 
(82) ἐἄοι λαδὶ Φροΐεη. Ἰδὲ (-Ξ 1 2) 
88 ἃ ρτγεροεί(ίοπ, ἴῃ [80 86η80 οὗ δέμοε, 

ΟὐΟΌΥΒ ᾿ἐκονθο ἰῃ 186. χῖν. 10; Ἀπ ἱἱ, 7: 
ὝΩΠ ἸΝῸ, δἰμοο ἴὴ6 τηοζηΐης; Ῥεαῖτὰ 

Ιχχγυὶ, 8.---ἰς οδηποῖ δὲ ἀεδηϊοάᾶ, τμδὲ [8ς 

ψοσὰδ οὗἩ ΟἿΣ ἰοχῦ: “1 δλ Ὡοὶ 8 ΤηΔ} οἵ 

πογάὰβ, ποὶῖμοῦ αἰηοο γοδίογάδυ, ὩοΥ ἴδε 

ἀδῪ Ὀοέοσο γοϑίοσάδυ, ὯῸΣ δίποθ ΤΒοα 

μαδὲ δροκοῃ ἴο ΤῊΥ ϑογυδηῖ," Ρτούτος 

ἃ δίτδηρο ἱπηργοδείοη, δίποθ ΠΟΥ͂ ΡΡΘδΥ 

ἴο ἱπιρὶΥ ὁ οεἰΐπιαχ, [06 ἰδὲ ἄερτος αἱ 

σι οὶ ἰθ ποὶ πίιπουῦ ἀἰ δῆς. ἶ6 5, ἴον ἷς 

ΒΟΟΙῚΒ ἰο ἱπᾶϊοςαίο μας αοἃ Ββροκο ἴο 

Μόοδοϑ ἸΟΏΚΕΣ δὴ ὑπὁὸό ΟΥἩ ζγΟΘ ἄδγε, 

ὙΔΣδὲ οὖν οοηίοχὶ δθοόσγὰβ τ πὸ στουθ 

ἴον δυοῖ δυρροβίοη, δἰ Βουρὴ τα ἐπιοαὶ 

Ὑτίοσβ θα ενο (μαὲ Οοἂ Ἤοοργοζθοὰ ταὶ 

Μόοβοβ ἀυσίπρ, θυ δυοοοδβῖίτθ ἄδυβ, ἴ0 

Ῥογϑιδίῖα μἰπὶ ἴο δοοορὶ (86 πιϊβείοη. ΕὟΡ 

ἀΘΏΟΥ ἰῃ οτος ἰο τοῖηονο (δΐ8 αἰ Π ον, 

Αὐδγῦδηθὶ ἐμ οχρίδίῃβ ΟἿΣ σνεσβε: “ἱ 

ῬΓΑΥ ΤΉΘο, 1 δι ΠΟ τῇδῃ οὗ πογὰϑ---ὰ 

Ἐποτοΐογο 1 ἱπιρϊοσοὰ ΤΏθο ἴο θδὶ π|ῦ 

ἀοίδοϊ;---Ὀυ} 1 δι ποῖ ΟὨΪΥ Δ]οΟΥ οὗὨ δρεϑτὰ 

βίηοο γοϑίογαδυ, οὐ [6 ἀδὺ Ὀαΐοξο γαοἼῖεσ- 

ἀδγ, Ὀαϊ ον [ΐϑ ὙΘΙῪ ἀδὺ, οὐ νδκὰ 

ΤΏου μαϑὲ δβρόκϑὴ ἴο 1ὴ6, δῃὰ ἀϊερίαγοὰ 

δαῖοτο πιὸ ΤῊΥ σοΐγδοὶςβ; δηὰ ψἢ}}εὲ ΤΏσα 

Βδϑὲ οοηνίποϑὰ πιὸ δὲ ΤῊοα δζὲ ρονγεῖ- 

ἔα] ἴο θα] ἸΟΡτΤΌΑΥ͂, Τποῖ Βαδὲ τηδηϊ σι! 

ΒΏΟΥΤΙ ἴο τη0 ἔπ ΤΒοῦ ἀοδὲ ποὶ ἰπίεδβὰ 

ἰἴο ἴοο πι|ὸ ἔγοτη ἴἰδθ ἀαβοίοπου οὗ τῶῦ 

Ἰδησύδρο, δὰ 86}}} " βονν οὗ δρεϑεῖι, διὰ 
οὗ ἃ βἷον ἰοηχυο, δηὰ, ἐδποσοίοσε, βετὰ 

ΔΏΟΙΒΟΥ τηϑδϑθηχοῦ, χἰδοὰ πὶ Θἰοφυςφῃοο, 
ἃ 40Δ]}}}ῈδῸ ὨΟΟΘΒΒΑΣΥ͂ (0 ρεσευδᾶθ ἃ δέαὺ- 

θοτη Κίηρ, δῃὰ ἐὸ βῃοοῦζαβο ἃ ἀσερουὰ- 

ἴῃς δου." ΑἸ δουσἢ πὸ δάσαηϊξ, ἐμαί 
118 ἱπιογργοίδηου ἰδ, ἱῃ ϑοόΐὴθ ἄεστοε, 

Αι οἷα] δη ἃ οοτηρὶ οδιοὰ, ἰξ 'ἰ6 οὶ ἀχϑςοῖγ 

ἷη οοηϊγαάϊοτίοη ἴο 186 ἰοχῖ, δῃὰ κ" 

ΘΟΥΔΙΏΪΥ (Π6 τοοθὶ ρἰδαδὶῦ]ο οχρίδηδιῖοα 
οὗ ΟἿΣ γοῦϑο Ὠἰἐμοτίο Ῥγοροθοάᾶ.-- δὸσ (2) 

1 απΟὶ εἴοισ 97 «ρεεοῖ, απά Γ᾽ α εἰο 
ἐοπσιδ. Ὦ ἷἰβ ἸεῖΘ ἃ οαμραὶ, ποῖ 8 ἐν- 
}ωποῖϊοε Ῥαχοϊο (.),3,ϑ6γ, οὶ δι). ϑίοω α΄ 
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ΤΠ χ ΤΙΒῚ ΝΘ Ὁ) ὈδῥρὉ Ὁ Ὀιοπρ Ὁὴ ":ὸν Ὁ 15: 
ΒΡ Ὁ υἷε πίη ἼΘΝΟ τὰς τρὴν ἤγ ἼΞΡΙ ΠΡ Ἴ29. 
ἮΝ ἊΝ Ἰὸ ΠΡ ἰδὲ ΟῚ ἰδ εδε Ὀλνρ' ὃς ὁπνῦ 36 
ΓΤ] Ἴ5-ν ἘΝ}... ΣΟ εν, 8. 12 

ΡΟΣ ἘΣ) ΝΣ 

σρεεοῦ (ΒΒ 25), ᾿νογαγ, λεαῦν Ὁ 
πιομίλ, ΟΥ, 88 ἴ0 δηοίδης σοτητηθηίδίοσδ 
Θχρ]δίη: “6 δὰ ἴοο πιποῖ 6 βἢ Ομ ἮΪ8 
1ρ5 δηὰ δἴ5β ἰοηχυο, τ ιῖο τοδάθ τδθ 
ΟΥ̓ΣΖΔῺΒ οὗ δΒροθο ἤΘΑΥΥ; δ6 ἰβ, ὑποτοῖοτγο, 
ΤγδαΠ ΘΕ οΔΠ]ϑἃ ἃ πιδη οὗ πηοὶτουτϊηςίδοα 
108." (νἱ. 12). ὙΠῸ Βερίπαρίπι ἰγδη8- 
Ιαῖοβ ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος ἐγώ 
εἶμι, Μ ὨΪΟῚ 186 Ὑ αἱραῦθ σεπάθυβ ὈΥ “ 'τὴ- 
Ῥδα εἸοΥ 8 οὐ ἰδγάϊοσβ ἥπρτιδα 8ῃπ),᾽ Ῥτο- 
ῬΟΙΙΥ, “1 δπὶ οὗ δ βιδιππιογίηρ ἰδηρτιαρο 
δηὰ 8 ΠΟΑΥΥ ἰοηρσπο." ἸΤαγχζαπ ΟἸΚοΪοΒ 
“1 δὰ οὗ ΠΟΑΥΥ δρϑϑοῖ, δηὰ δβίβιτηθσίηρ 
τοηραθ᾽" (866 Βιεσίον δ, ἴχ. Ταϊπιυά,, βαὺ 
ὝΡ᾽, δῃηὰ δ᾽Ὁ").. ΑἹ] εἴιεβθ ἐγαηβὶ διΐ δ 
δδᾶνθ 8 οογίδίηῃ δἰ πὰ] ΔΓ ΕΥ̓, πὰ ἀγα, ἰῃ ἔδεῖ, 
ΔΙιηοδῖ ἰἀΘΏς 8]; θα τγὸ οδηποῖ βηᾶ ΒΗΥ 
ἔοππάδιίοη ἴοῦυ ἴ[πΠ0 ἱπίογρσοϊδείϊουῃ οὗ 

οἴπογα, γ8ο (ἶκὸ Βδϑη δ) οχρίδίη: κ1 
ΔΙῚ Ὡοΐ ὙΓ011 γογβοᾶ ἱπ (ἢ ᾿δηστιαρο οὗ 

1:0 Ἐργρείδηβ; 1 δδυθ ἰογγοϊθῃ 1ξ, ῸΓ 
88 8 γΟΙΠρ Ἰη8η 1 δοὰ ἴγτοῃ ΕΠΥρΡὶ, δηὰ 

8Πὶ ΠΟῪ δὴ Οοἰοβοπασζίδη." ὙὍΤῆΘ ῬδδθδρῸ 

ἱπ Ἑσοκίοὶ (1. δ), ν ἰς ἢ ἘΔΛΉ απ χαοίοα, 
[28 ὯῸ ΤΟΒΟΣΩΌΪΒΠΟΘ ἰ0 ΟἿΌΣ ἰσχί, δῃὰ ἐδ 

πογάβ, “ δον οὗ βροοςΐ, δηὰ οὗ ἃ βἷἰον 
ἰοηρτ6,᾽" σδηποῖ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 060 πηδοτρίοοά 
οὗ δὴ ἱηάϊν πα] ἰδηρπαρο, Ὀαὶ τοΐδρ, ἰῃ 
οποῦαὶ, Ὸ {80 ρονγοσ οὐ ὀἀχρτοαβίοη ἰῃ Ἡ ἢ ἢ 
Μόοθοϑνγὰ8 ἀοβοϊθηΐ.--- ΤΣ ταϊ ἢ , ΘΟΥΔΙΏΪΥ, 

θὸ δοκοά, στῇ ργορτί θυ, ἩΔῪ Μοθδβ, ὮΟ 
Ὑγ48 Βα ]64 ουαἱ ὮὉΥ ῬχονίΘη696 88 ἔπ ρτοαῖ 
τηθάϊατο ἴον Ὀτί ρίηρ (Π6 νϊδάοτῃ οὗἩ ἤθανθῃ 
ἄονη ἴο πὸ ΘΑΥΒ, [ὉΓ ΟΥ̓ΟΥ βυ δδεϊξαείηρ ἀϊ- 
νἱο (ὙΠ ἢ ἰηϑοδὰ οὗἉ ΠΤΩΔΗ ΟἸΤΟΓ, πὰ το 
Μ88 ρδοά τυ δαὶ πησοϊητηοη ρογίδο- 
ἐἰοι οὗ ὑπ6 τηΐπ ἃ δηὰ ἱπιοϊ]θοὶ, νγαδ ἀδηἰοά 
[26 ΡΟΥΘΓ οὗ οἰοαυθποθ, ΘΡΡΑΓΘΠΕΥ 80 
ἱπά ϊβροηβϑ Ὁ] 6 ἴοσ ᾿ἷβ Ἔχ γδουάϊ ΠΑΤῪ υοοδ- 
εἶοη. Βαὶ ἰδ νγὰ8 δὴ δεῖ οὗ ἐδ 6 δι πιὸ 
νϊϑ οι Οὗ [᾽6 ΑἸπιὶ ἢ γ ἴο τε ο] ἃ ἥοτ 
Μοϑοθ δὶ [20 οἰῆ οἵὗἨ ροτδυκδίου, 16δὲ ἱὲ 

Ζυ. 
: ΠΡῚΝ ὙΝ 

ΒῃουἸ ἀρΡρϑδυ πδε ἢ ογοὰ [86 {ΥἸΌΤΩΡὮ ΟΥ̓ Σ 
[πο Οὐδι ὩΔΟΥ οὗὨἨ ῬΒδγδοῖ δηὰ {πὸ αἰ βθ6] ἰοῦ 
οὗ (μ6 Ἰαγδοὶϊεθα, ποὶ ἴο ἐδ τηίΐγδοϊθα οὔ 
Οαοά δηὰ δ6 ἱπειτίῃεὶς ποσί οὗ τὴο Ταν, 
Ὀπὶ ἰο [π6 δσάβοθβ δηὴ δυδεϊοεῖθϑ οὗἩ οτα- 
(ΟΥΥ, ἩΔοΝ ἴθ οὔϊθη Ῥγοσῦσθ, ούθῃ ἴο 
ἔΔΠἸδοῖθβ δηὰ βορῃΐβηιβ, δὴ ΘρἢΟΠΊΘγαὶ 
Υἱοίουυ. [Ἐ νγδβ πίον ἀοδίρτιοα ἰδδὲ τὴ 9 
Ῥονον οἵ αοὰ 5βοι]ᾶ τ: τότε ρου οι Υ 
δῃηΐπ6 ΤΠἸτοῦρἪ δη ΒατΩθ]6 ἀπὰ ἱπιροτίδοι 
ἰπδίγχαπηθηί. Τῆΐβ 18 6 του Καθὶο δηὰ 
ΟΘΟΡΙΥ ἱπιοτεβεϊπρ αὐ βέγθποο δοΐγθθη ἐῃ6 
Ἰερίεϊαῖοσ οὐὁἩἨἁ ἴβγδθὶ δηὰ ἐδ ϑπηᾶοῖ οὗ 
ΔΙτιλοβὶ 41} οἱδοῦ ΤΟΙ χίοηβ, τὸ τ Βοσω, πηὶ- 
ἴοττη]γ, ΠΟ φΌΔΙΣΟΥ ἰβ ἀβογ θὰ ἴῃ ἃ Ὠίρβογ 
ἄορτοο ἤδη ἴδὸ νἱῆ οὗἉ οἸοχιοηοο. 

Ἀπ. γλο λαίλ πιαάδ πιαη᾽ 8 πιομίλῃ 
ΨἘΙΟΒ ΤΆγρτιτὰ Φοπδέμαπ τα άογ8 ἔγθοὶ γ: 
“80 δι ρίγοῃ Βρθθοὶ ἴῃ 186 τηοπίὶ οὗ 
ἴ8ο ἤτοι τηδη Ὁ" ὙὍὙθὸ Δη ἘΠ 6δ18 ἕο τ 18 ἰδ: 
οΥ τοῦο πιαλείὴ ἀμηιδὴ ΑΑ δἰ τη αῦ οοηίταβὲ 
δα8 Ὅδοι ἰοαπά ἴῃ (6 δἀ)θοιίνοβ δεείησ 
(ΠΡῸ) διηὰ ὀϊίμαά, βο ἴδὲ ἀδαῦ αἰοηο 
ΒΘΟΙΙΒ (0 δ6 ὙΠΠΟΣΪ ἃ οοΥτοδροηάϊηρ δὰ- 
)οεῦνο, νι οι ἰθ δοοουπηϊοα ἔοσ ΕΥ͂ 16 
δι ρροπίἴοῃ, ἰδὲ ΠΡ δἰδηδδ ἰῃ δηι 6818 
ΒΟ το [86 ῥγοοϑάϊηρ νογὰ ὉΠ δηὰ τῃ6 
[Ο]ονίηρ "). Βὺξ διιπουρὰ ἴ(Π6 νοτῦ 
ΠΡὄ ἰβ πδοὰ 88 γὙγ0}} ὙΠῸ γχοίδγθηοθ ἴὸ 
εἰφὴξ (Ιβαϊδῃ χἹη, 7, ΠΥ̓Ὶ) Ὁ) Ὁ ΠΡΌ) 
88 ἴ0 Λεαγίπο (Τυϊὰ. τοῦ. 30, Ὁ.) ΠῚΡΒ), 
ΑΙ] 5.ΤΩΤΩΘΟΥ οὗἁὨ [80 δῃι 6818 του Ὀ6 
ἀρειτογοὰ ΟΥ̓͂ ἰδὲ διρροείοη, δηὰ ἱξ ἰδ 
ονίάθηξ πὶ ΟἿἿΓ ΥΟΙΒ6 ΠᾺ8 ἃ ζοπογαὶ 
ΘΠ ΡΠ ΔεῖοΑ] ΟΥὁἨΘΡΟΘΙΪΟΔΙ οδατγδοῖοσ, ἀθβοσγὶῃ- 

ἵπρ; αο δδ ἴπ6 Οτὔϑδῖοσ οὗ πιδη, δὰ [δὸ 
οπημηἱροίοης Αὐἰῆοῦ οὗ 411 ἢἷ8 »ἱἣβ δηὰ 

ἀείεσί, Ἡϊοἢ Ἰδεῖοῦ Ηθ 15 88]6 ἴο δὔτγο, 

[ΓΗ {πη 1᾽ ὀχροάϊΐθηϊ, δὰ τηοημοπίης 
(6 (ἢγθο υυὶποῖραὶ δηὰ πιοϑὲ ἰθηάὰοσ 
ΒΘΏ868, (Πδὺὶ οὗ δροεςΐ, Ποϑαυίηρ δηὰ βρῆς, 
ἘΥ νΐοδΣ τηδη ΤΌΘ 165 Οοὰ τηοδὲ, οὗ 

Δ ΝΗ 18 
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ΜΟΓΒ, ΠΟΙ ΠΟ ΒοΓούοΟσΘ, ΠΟΥ βῖποθ ΤὭοι, δαδύ Βροκϑθῃ ἕο 
ΤΥ βουνδηῦ; [ΟΡ 1 8πὶ 8]007 οὗ βρϑϑοῇ, δῃηὰ οὗ 8 8]0. 
ἰοηριθ. 11]. Απά {Π6 Τιοτὰ 8εϊὰ ἴο δἴτῃ, Ἶο Βαίῃ ᾿παάα 
Τη8 8. τηου ἢ ἦ ΟΥἩ ΒΟ τη καίῃ ᾿ἀστηῦ, οὐ ἀοαΐ, ΟΥ̓ 866]; 
ΟΥ̓ ὈΠΠπα ἢ ὅ)ο ποὺ 1, {86 ον ἡ 12. Νοῖν ὑμογοίοσο ρῸ: 
Δα 1 5411 ΡῈ στ [ΏΥ τοίη, ἀπα ἰθδοῦ {μ66 ψμδὺ ἴοὰ 
Βῃ 4] 5847. 18. Απά δὲ βαϊά, 1 Ῥδϑβθθοὰ ΤΏ6α, τ [μοτγὰ, 
ΒΟΠΩ, 1 ῥγὰν ΤΏ, ὈΥ ὑμ6 Παπᾶ οὗ λΐπι τοΐοπι ΤΏου τυ ]ῦ 

1: Ἑησὶ, Ῥεγε.---Βαῖ, 

ΔΡΌΓΟΔΟΒΟΒ ἴο Η!5 ρογίδεϊϊοη. Ἑτοτα [ἢ0 
ΒΔΙῺ6 Ῥοΐηξ οὗἨ νΥἱον [86 δἰϊοπιρὶ οὗὨ δρΡ]γ- 
ἱπρ [06 αυδ]ιῖοβ Ποῖ δῃυηογαίθὰ ἰο 

ἱπαϊυϊάμαὶϊ ᾿ΆΘ6Β ΟΥ̓ ῬΟΓΙΒΟΠΒ, ΔΡΡΘΒΓΒ ἴο 
1.8 Πα τ 85:16, ΠΟΘ ἱπί ΓΟ ΒΌ ρ' 560} 

ἐμφις ἱπρεπὶξ ταὶρῆξ ἴῃ Ὁποηηβοῖνοθ Ὁθ. 
ΤῊὰ9 τοίοβ Αὐδῦῦδποὶ τ6 αἱ οὗ 
ὁρεεοῖ ἴο Αδγοη, ὙΠῸ νγὰϑ ἴπ6 πιομίΐ οἵ 
18 Ὀσγοίδμοῦ; ἴῃ0 ἀμ η688 ἰο Μίοβοϑβ; [6 

ἀραΐηοδβ ἴοὸ ῬΏδγαοὶ, ῦο ἀϊὰ ποὶ [ἰβίθῃ 

ἴο ἴ06 τοχυοδβὶβ οὐ ΘΟ Β Στ ββθη ον; δηᾶ 

[56 δ] ἀπη688 ἴο 116 Οδαγίαπιΐπὶ οὗ ἘρΥρΊ, 
ψ0 ἀϊὰ ηοῖ 866 ἴπ6 Ἰ᾿ἰρμὶ οὗ γα. Απ- 

Οἶδοῦ 1668 ἈΔΡΡΥ ΒΥ Ο] ἰβαιϊοη οὗἨ ΟἿ 
ΤΟΙΒΘ 18 ζίνοη ὉΥ̓͂ ΒΔΒΠΪ ἴῃ 8 αὐποϊδοη 

ἔγοπι ἴΠ6 ΒΔΌΪΏ8.--- Τὰ ΜΙαάγδδῆ, δηὰ 
“ἼΒο ΟἸσοηΐοΐο8 οὗ Μίοβο8,᾽ τε δῖθ 8 βίου 
ΟΥ̓ ἃ τοϊγβοῦϊουβ ἀοἰνογαηοθ οὗὐ Μοβθβ 
ἔγοτῃ ἱσηταϊηθηΐ ἀδῆροῦ οὗ ἀδθδῖ ἰῃ ΐ8 

ἱπίδῃου, θ Ὧ6 δᾶ, ὈΥ̓͂ σδΔηςθ, ἰῃ 18 

ΟΠ] ἀΐδὴ) Ρ]ΔΥ͂, σταϑροὰ δὲ {6 ογοῦτῃ ΟἿ 

ῬΠΔΥΒΟΝ ΒΒ ποδά, δο ἴπ8᾽ 11 811] ἄονῃ δηὰ 

ὉγΟΚΟ ἰηΐο ἔγαρτηθηῖϊβ. ὍΤη6 Κίηρ, οοῦ- 

δἰ ἀογίης {Π18 οἰτοπηϑίϑ 66 8 ἴδ:4] οἴμθῃ, 

ογάοσγοὰ ἴ[ῃ0 ὈΟΥ͂ ἴο ὃ ᾿Πδίδ Ὁ} ΚΙΠ]οά, 

θη, Οἡ ἴδ6 δαἀγίςα οὗ “οί χο, ἰῃΏ οτάονς 

ἴο ῥσοόνο ἰπδὲὶ [80 ΟὨΪ]ἃ γγαϑ 8611} ποῦς 
ἀἸβοογηταθῆϊ, ἔσο Ὀαβίηβ, οὔ ΗἸ]οὰ τι 

8014, [86 οἴδοῦ πιὰ Ὀυγαΐηρ οΟδΙδ, ἸΟσΘ 
Ρἰδοϑὰ θεΐοσγο Μοβοβϑ, ψῇο, ὉΥ {86 ἱηνὶ- 

δ᾽ 0160 ἸπΙΟΙΘΓΘΠοΘ οὗ 8ῃ δῆγεὶ, ἀϊὰ ηοὲ 
σΒοοεθ ἴδ6 ἀδσσὶϊηρς κοϊὰ, ἔοσ πιο μ6 
δὰ ΔΙΣεδαΥ͂ βιτοίς ;οὰ ουξ Ηἷβ πδηὰ, Ὀπὲ ἃ 
Ὀυχηηρ οοΑ], τ ἢ πο Β6 τουσμοᾶ ἢΐ8 
ἴ:ρ8; πὰ {Ππ8 ἢ6 ὈΘΟΔΙΊΘ “ 8] 0. ΟὗὨ ΒΡΘΘ ΟΣ, 

δηὰ οὗ ἃ κἷοῦ ἰοηριο,᾽" δῃὰ δβρϑοΐδ! 
ὈΏΔΌΪΘ ἴο Ῥγοποῦποο [26 16 01418. “Απά 

ὈΘΟΔΏΒΟ {Π||8 ἀοἴδοϊ οὗ Μοθοδ,᾽" 8βᾶγ8 Νδοὶ- 

ΤΩΔΙΪ 68, “ πτδ ἰπ0 ΟΟὨΒΘαΌΘΙΟΟ ΟὗὨ ἃ 

3 7Τῇὴε ἀυτοῦ, οἷς. 8 Ἡμρνο. 

Τηίγαοϊο, αοἂ ἀϊὰ τος δ ἴο στϑοῦουθ 
ἱ Ψ» 

ἈΦ. 1 ἐλαῖ! δὲ ιοϊλ (ἂν τιοκίὦ ; ψΒΙςὮ 
ῬὮΓΔΒΘ, ΤΑΙ͂Σ Οὔϑοῦγο ἰῃ [156], 16, δΔοσοτα - 

ἷπρς ἴο ἃ ἔγοαθθηὶ Ἡοῦτον ἰάΐοσι, στ 
αἰδοίη εἶγ οχρίδἰποὰ ὉΥ̓͂ ἃ διυοοθοάϊηρσ 
Ρἤγαϑο σοῃποοίοα στὰ [Π6 ἔοιπηοῦ ΟΥ̓ [Ὠ6 

οοπ)αποιίου Ἷ, π ΟΝ ἢΑ8, ἱπ βθσ σΒ568, 

Δἰπιοϑὲ [9 τιοδηΐηρ οὗὨ παρεεῖν: “1 58.4}} 
ἴοδοῖ τΠ060 ψδδὲ ποὺ Βῃαῖς δ 7. ΤῈ6 

οχρίδηδίίοη, ἰμογοίοσο, οὗ Βασάθδπι, Α δῦ. 
θ8η6ὶ, δηὰ Μοπάθίββομη, μας ἀοὰ Ῥτο- 

τηϊξοᾶ ἴο Μοθϑοδ, ἴαὲ μα νουἹὰ ψῖνο ἱπίο 

ἢἷ8 τοῦ! δυο τγογὰϑ ΟἾἹΥ, 848 που]ὰ 
80 ΘΑΒΥ ΤῸΓ Ηἰπὶ ἴο Ρῥγοῃοῦμοο, 8 ὈΟΪἢ 

ὈΠΠΘΟΘΒΒΔΙῪ δηὰ {τἰπίησ. Τθὸ ϑερίθδ- 
Εἰπὲ τοπάογβ: κ1 8881} ὀρθῇ [ΠΥ τοῦ," 
ὙΠΟ ἷἰ ἴοο ἔτοο δπὰ ἱπαϊϑεποι; 186 

Μυϊγαῖο 68: “1 8881} δὲ ἴῃ (ΠΥ τοῦ ἢ," 

(Θ8Ὸ οἴὸ ἰῇ οτἵὸ ἴτπιο), οὶ ἰδ δ[1}} τοσθ 
ΠῚ Π ΘΙ Ὁ 16. 

18. δεηπά, 7 ὑγαν Τ΄εε, ὃν ἰλὲ δακά 

97 λἰπε τοδοπι ΤὝοι τοι ἐοπὰ ( ΠῚ 2), 

8 6] ρι.41] σοπδισυοιςίοη ἱπδίεδὰ οὗ 

γπῦ ΣΝ ὉΠ ΠΠ ὉΠ ὍΔ; πβθποο 
2 κἰδηὰβ ἰῃ ἴῃ δίδέιβ ΘΟὨδίΣυς8 (ἸἰκΚ6 

ΡΠ δῦ ΠΕ, Ρε. Ιχαχί, 6, “ Ὑδὸ 
γοΐςε οὗ ἃ Ὀοΐπρ ὙΒΙΘΝ 1 ἀο ποῖ κποννλ. 

809 Οεεοεπίως, ἄγϑη. ὃ 121; δ καϊά, 
ατδῃ). ὃ 509. --- δ 016 δ ἴδοδὸ ποσγὰϑ 
ΔΓΘ, Δηἃ ΟἸΘΑΙ 88 {πο τηοδηΐηρ 18: “ϑεηὰ 
ΔΏΟΪΠΟΙ Π]ΟΘΒΘΘΏΣΟΡ ἴο ῬΏΔΓΘΟΣ δηὰ τδ6 

ΤἸογδοὶ ἴοβ, Ὀοιῖοσ 4υδ] δοὰ (ἢ δ8ῃ τη γβοὶζ᾽ 
ΠΟΥ ἢδγνο τῦποἷ οηρσδροά [6 ἱηΟὨΠΥ͂ 
ΟΥ̓ ἱπ ογργοίοσα, ὙΠῸ ποασζοξὲ ἰο ἐπ 6 πογὰβ 

Δηα 56η86 οὗ [Π6 ἰοχὲ 5 ΤΆΓρτιπι ΟὨΚοῖοδ: 
“ Βοηᾷ ὮὈΥῪ 16 Βαῃὰ οὗ ἃ τῆδῃ, τῆο ἷβ δὲ 
ΟΥ ΟΠ (9) ἴο ῬῸ βδοπι." Μοῖθ 
ῬΔΓΔΡὨΓαβιῖοδὶ, δὰ οοηποοϊης ἃ ἰδῖοῦ 
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ἴα τς ταν εϑ, ρθ τιζϑα τῆν. δὴ τὰ 
ἩΕ Κα’ ΔΘ Τ.η Δ ΝΘ ὭΥ ἜΤ ἘΦ 
ὙΒ ὈΒΉΤΙΓΙ ΓΘ ΥἷΝ ΒΒ) 16 ἐ.5 ΠΡ ἯΝ 
ὝΕΣ ΓΤ ργκε ΤῊ ΠῚ νρρτ ἡ ὙΌΣ ΓΤ 3) ὴ 

Πρ πη ἦν Τὴ Ὀρστίσᾳ τ0 Μανττ Ἢ τ 
ἴάθα ὙΠ ΟὟΥ ῥυἷδὶπ πογάβ, 18 116 4116- 

δοτίοδὶ τοηαοσίηρ οὗ Ταγρυτα Φοηδίμδῃη: 

“οηὰ (18 τοῦδβαρὸ τγουρ ῬὨΪΠΘΠ88 
[νπο ἰ8 ἰάοηες 8] τι ἢ Ἐ1174} [06 Ῥσόρθι] 

σοτὰ μου ὙΠ δοηὰ οὐ (06 οηᾶ οὗ 4]} 
ἀδγ8." 1,285 ἰοπηάοα δι}}} ἴῃ ἰὯ0 "ὑογὰθ 
οἵὨ οὖξ ἰοχὶ ἰ5 [89 Ἔχρ δηδίίοη οἵ ΒδβὩὶ: 
“ΒΥ ἴ86 Βεηᾶ οὗἉ δίπι, ὙΒοπὶ ΤΠ ου τπιδοδὶ 
ἴο δοηᾶ, δηὰ [ἢ|8 18. Αδγοῃ," ὙΠΊΟΝΒ ἱπίοῦ- 

Ῥγοιδιίοη ᾿θδη8, Ὧ0 αἀουπθῖ, δοδίἀο8 ἃ 
ςογίδίῃ ἐγ ἴοι, οὐ [δ6 Οἰγοππιβίδης6, 

ταὶ αοἁ δροκὸ ἰὸ Αδίοῃ δίγοδαυ ἰῃ 

ἘκΥρΡὶ Ὀοίογο [86 τοίπσγηῃ οὗ Μοβϑϑ (ΥοΓ. 
27). Απὰ Θ4ΠΔ}}Υ ἴῃ ([Π6 ΒρΏΘΓΟ οὗἉ ἃ ἔγεθ 

ΒΡΟΡ ἰοδιΐοη 1168 [86 ΟΥΠΟΥΡ διυρροπί(ἰοη οὔ 

Ἐδεῆὶ δὰ Εδη Ἑχτα (τ οἢ 18 δἀοριοα 
Δ ΙΟΓΘ ΘΟΡΙΟΟΔΙΥ ἀονοϊοροα ὈΥ Αδδγ- 

Ὁ8π6ῖ): “δοηᾶ ἰο ῬΠΔΓΔΟΣ πὶ Ὑδοϊη 
Τποῦ τὴς ὉΠ δ ΘΙ Υ δοη ἃ ἴο ΘΟΠ τ οΓ ἀπά 
ῬΟΒ8688 [0 ἰδῃηὰ οὗὨ ῥγοπιΐῖϑο᾽; [ὉΓ Μοϑθ8δ 
ἰηοττοὰ ἔγοιυ ἴπ τογάβ οὗ αοἂ (]. 10), 
ὙΒΙΟΝ ἀο ποῖ ἱποϊπὰθ ΔΗΥ͂ ῬΓΟΙ 86 ἴῸ 

δηΐοσ Οδηδδη, ἐπδὲὸ ἮΘ 88 ΟἿΪΥ ἀοδιηθα 
ἴο ὕὈγοδῖκ 1[Π6 σοπίυ Δ Υ οὗἩ Ῥπάγϑοῖ,, δηᾶ 

ἴο Ἰοδὰ 186 Ι6γβ 6 68 ἔτοπλ ΕΠΥΡέ. “Βο- 

δἰά6ε, Μοϑοβ [οἱΣ ἐπδὶ Αδοῦ, ὙΠῸ γ788 

ΒΡΟΓΙΟΥ ἴο Ηἰπ28617 ἰῃ δρὸ δηὰ ο]οαύθῃςθ, 
᾿δὰ 8 ὨΐρηοΣ οἷαίπ ἴο ἴπ6 Βοηοῦγ οὗἉ (18 
ἀϊνίπηο σδαγζο, δηὰ ἰπδὶ [Π6 Ὠοασὶ οὗ ἢΐ8 
ὉγΟΙ͂ΒΟΣ πουἹὰ 06 οδιγδηροᾶ ἔγοπι ἢΐπὶ 
ἱ 6 δοοορίϑὰ [π6 δοτητηϊδδίοη" (Εὐπ 
Ἐξ:τα). Νοῖὶ 1οθ88 οὈ)θούομΔὉ]6 δύο [10 
ἔνσο οἵδιοσ ἀχρ δηδίίοηθ οἴοτοά ὃῪ Αδδγ- 
Ὅδηοὶ, τ ἸΟΣ ἀϊδίοτί 581}}} τότ ΟἿΣ δἰ 019 

δὰ οἷἶθδν ἰοχῖ, ΘΟΔΥΟΟΪΥ ἩΟΣΙΩΥ οὗ τπηθῃ- 
εἴοι ἰ ὑπ6 ἔΆ ΠΟΥ οἵ Ἰτορραπορσρος (ΤΠ68. 
Νον. Τῆθοὶ. ῬΆΪ]1οἹ. ἱ., Ρ. 259, δέ 4ε4ᾳ.): 

“Ὁ ῬοΥ σὨἰγοστδρμυπι τὴ6 δά Ροραϊυμα διυτα 

ταϊτῖ88, ὙὍὙἘ6 τηοάογῃ ἰγΑΠδΙδίϊο8 6Χ- 

ῬΓΟδ8 [Π6 δέηδὲ σΟΥΤΘΟΙΪΥ, ΔΙ ΠΟ ΡῚ ΒΟΙΏΘ 
οὗ τῃθπι Δ΄’ ποῖ ἴἴοθ ΠῸΠι ᾿ΠΔΟΟΌΓΘΟΥ ἴῃ 

(16 τοηἀοτγίηρ οἵ (λ6 τοογάξ. 

ὙΠ : 
14. Ακὰ (δὲ ἀπρεν φῦ ἰδε Ζοτὰ σοἱοισεὰ 

ἀραΐμεί Μοδεδ, ἵἱπ σΟὨΒΟαΌΘΠςΘ ΟΥ̓ Ἦΐ8 
οὐβμαίθ δοβδιϊδιϊου ἰῃ δεοορεϊηρ ἰδθ 
οἰοτίου οἰδσρο, Ὑδῖο αοὰ ἱπίοπάθὰ 
[0 οπίσγυδὲ ἰο δ. Μαϊτηοηΐὰο8 (ΜογοΒ 

ΝΟΌ. ἱ, 86) οὔθϑοσυθα, [δὲ [6 (ΟΣΤΏ8 οὗἁ 
ὙΓΑΙΕ ΟΥἩ δηροῦ (δὲ, [.) ἴῃ σοηηοοίίοη 

ΜΠ Οὐ, δύο ἰὰ [0 ϑδοιρίυγοδ οχοὶυ- 
ΒΙΥΟΙΥ υδροῦ ὙΠ} τοίογοηοο ἴο ἰάοϊδίγυ, 
δὰ Μοβοθβ, ὈΥ ουδάϊηρ ἐ6 σοτηπιδηᾶ οὗἁ 

Θοά, εδει θα ἐδ 6 1ΔΟΙα ΤΥ οὗ ἴη0 1Βγ86} 1168 

ἱῃ Ἐργρὶ, ἴτοιλ ὑΒΟἢ Ὠΐ8 τη ἰβαῖοἢ ὙΥΔ8 

ἱηἰθηαοὰ ἰο ἔτϑο ἴθ πὶ (866 ΟἿΓ Ὠοΐδ8 ΟἹ 

χχ, 4--6).--ΤῊὸ ποτάβ ὙΠὸο γηιὶ ΟΠ 
ἴο ἐδ 2) ἀρροδγ [ὁ Ὀεϊοηρς ἰοροίθοῦ, 

δηὰ ψγὸ αν {πογοίοσο ἰγδηβ᾽δίοὰ : “ ὉῸ 
Ι τοῦ ΚΏΟΥ [ὮῪ ὈΓΟΙΠΟΥ ΑἌἝτοὴ ἴ86 1,οΥἱίο, 

[δὲ ἢ6 οδϑὴ δρϑδῖκ νι }1}}" ΤὡὄῬδιο πδι4] 
ἰΓΒΏϑἰδιίοη (688 ἴμδὲ οὐ Μοηάοίδββομη, 
Ἐοδοηστ ἢ 16 γ, [86 Ἐπρ  Βἢ Υ ἀγείοῃ, οἷς.): 
“416 Ὠοΐί ΑΒ͵ῸΣ ἴΠ6Ὸ Ιου (ΠΥ Ὁτοίδονῦ 

Ι Κπον," οἴο., ἰθ Β' συ αν] ἱποοπβ βίθηϊ. 

Το Μυϊχζαῦθ δἰ γον ὑγδηδ]αἴθβ: “ Αἄγοι 
ἔγαιου ἴὰι8 1οΥο8 8610 ᾳυοᾶ οἰοαθ 6 ἢ 8 

δὶ1"; δηὰ [Π)6 88η)Π6 ἱπίεγργοιδίϊοη 88 
θοοη δἀορίοά ὉΥ Τπογ, δ Ὑγοιίο, 
Μάδυτοσ, πὰ ΟἸδῖγο, δπὰ ἃ δίχα δ οὔθ 

ὉΥ Ατημοῖα. [1 ἰδ ἃ υδβῦ6] Κἰπὰ οὗ 
αἰϊγαοίϊοη ἴῃ. ΗΘΌΓΟΥ 88 Ὑ611 8δ8 ἴῃ 1, δἰΐῃ 
αηὰ Οτϑοῖς, δῆοσ [06 σοῦ δἰχηΐγιηρ 
Κηονίηρ, ϑθοίῃρ, ΟΥ Ῥογοοίνίηρ, ἴο ζδκθ 

(80 φεῤ)εοῖὶ οὗ [8 ΘΟὨἾ ΠΟΙ ΟΏΔΙ δοηΐθηοθ 
83 ἴπ6 ΟὈ͵ΘΟΩ͂γΘ ο880 ἴο [680 ὙΟΣΌΒ; [ὉΓ 
ἰπϑίδποο ὕσθετο τὸ Μένωνος στράτευμα, 
ὅτι ἤδη ἐν Κιλικίᾳ εἴη ἱπειεδὰ οὗἩἨ ὕσθετο 

ὁ...«-στράτευμα..... εἶναι, ““ Ὧθ Κηον [μὲ 
Μεποι Β ἴγοορβ ΟΓΟ ΔΙΓΟΔΟΥ ἰη ΕἸ οἶα." 

(Χεπορλον, ΔὩΔΌ. 1. 11. 2.) ΟὐοπιΡ. ἰχ. 80, 
ὩΒΌ ΠΡ. ὉΠ ν5 "5 29) ΤΙΝῚ 
ὈΝΓΟΣΣ δὴ ΕΣ Κη τπδὲ (ποὺ ἀπά ὮΥ 

βοτνδηίβ ἀ0 ποῖ γοῖ ἴοαῦ ἴ9 Τοτὰ Οαοὰ," 

ψοῖο ΠΠΝ δαπὰ ἼἼ2) δζὸ δἷϑδο Νοιη]- 



78 ΕΧΟΡΌΞΡ ἵν. 

Βοη4, 14. Απᾶ (6 δηρὸ7 οὗ 86 Τιογὰ ρ]ονθα αρϑιηϑὺ 
Μοβοβ, απ δ αἰά, 'ο 1 ποὺ Κῆον ἄδγοι {δ 1μοντ6 ΤὮγῪ 
Ῥγοίμου, ὑμαὲ 6 οδῃ βρθὰκ νγ6}}2 Απα δ]βο, Ὀεῃο]ά, Β6 

οοιῃθίῃ ἔουί ἢ ἴο τηϑοὺῦ ἐῃθ6: δῃὰ σῇ 6 βοοίῃ ῆθο, Βα 

Ὑ{111 ἨῈ ρ]αᾶ ἴῃ ἷϑ μοατί. 158, Απά ἰδοὺ β8ῃ8]ῦὺ βρϑακ ἴο 
Ὠΐτη, δπα ρυὺ ᾿6 πογά8 ἰηΐο 818 τηουΐῃ : δπὰ 1 58}8]} 6 
αι ἢ ΠΥ ταουΐῃ, πα τι δΐ8 τπιουςῃ, δηα 8}4}} ὑθαοῖ γοὰ 
δῦ γοὺ 814}} ἀοθ. 16. Απάα ἢ6 58}8}1] Βρϑὰκ ἴον {866 (0 

.Ἐκοὶ, Ῥέενε.---ἰ8 τιοῖ Αδτοῦ (Π0 ἘΠ ἮΝ Ὀγοίδοῦ ἢ 1 Κυοντ ταὶ ἢ, εἴα. 

παΐϊγοϑ. Τὸ ἱπῆηϊεῖνο Ὀοδίογο ἔθ Ὑϑγὺ 

δηῖο (ΟΣ) 2) δ ἀβ οι ριδϑὶϑ ἴο {80 
Ἰαίζοῦ; Ὀαξ 868 ἴδ ποδείοῃ ἰ8 Βογο δου 

6 “ποιώέν, ποῖ [86 τοὐἱ οὗἨ δροακίηρ, γγϑ 

ἰγβηδίαῖϊο: κ"'ἢθ σαπ βρϑδκ ιοεῖϊ, Μρη- 

ἀοἰδδοιΐη γτϑηοσβ: γϑᾶάθῃ ισέγά ; [86 ϑορί. 

λαλῶν λαλήσει αὐτός σοι, Ὧ6 11} δρολῖκ 

ον» ἰλεε, ν Ὠϊο ἔσο ἰδιίοσ πογὰ8 δῖθ 
δἀδεὰ ἰο ἰ6 Ηεοῦτον ἰοχί.---αγοπ, Δ, 

11:6 βηϊηίπρ, ἔγοτι ἜΠΙ  ΞΞ ἼΝ, ππ 9 Π ΤΆο 
λευΐϊίε. ΤὨΐθ πογὰ ἰβ ποῖ μ6 Ὁ υδοὰ ὮΘΥΘ 
ἰῃ δηιεϊρδιίίοα οὗὐ [09 ζιξζγο οδῆοοδ οὗ 

πὸ ἀοϑοοῃἀδηΐ9 οὗ Αδζοῃ, ποὺ 16 ἰζ υϑοὰ 
ἴο ἀϊκιϊη συ ϊδηῃ (6 ὈγΟΙΠΟΣ οὗ Μοθο8β ἔγοτλ 

ΟΥοΣ 5 4180 Ὀοδγίηρ [06 ὨΔ6 ΑΔΙΌΙ ; ὯΟΣ 
ἄοοβ ἱξ βῆον,, ἴμδὲ 1 γγ88 οὐ ρίῃ δι ἰῃ- 
ἰοηἀοὰ Ὁγ αοά ἴο μον Αδγοῦ οἿἱΪἱγ πὶ 
1806 ἔπποιοῃ5 οὗ δ Σου, δηὰ Μοβο8 ὙΠ 

ἴποθο οὗ ἴδ ΗἰρΉ Ῥυγίοδὶ, δας ἰμδὲ (86 
ἰδιῖος ἔογίοϊϊοα πϊ8 ἀϊδιϊποιίίοη ὉΥ [8 
ὈΙΔΙΔ 6 γχοϊποίδηοθ ἱῃ ὀχϑοῦυϊίηρ [Π0 

σοτητηδηὰ οὗὐἩ Οαοἀ;: ποῦ ἀο68 ἰξ ἰηἰπαῖθ 

[δὲ Αδΐοὸπ δὰ μαϊηϑὰ ργϑδὶ τοραυϊδίίοη 
ἴῃ ΕΩΥΡὶ ὑπᾶοσ (δ Ὡδηι οὗ ἐδε Ζευΐίε; 
84}} τς ορίηΐοηβ ᾶνο Ὀθοη δἀνδαηοϑὰ 
ὉΥ ἀϊδτοηϊ δηςίΐθης δηὰ τηοάδθσπι ὁοπι- 
τηθηϊδίοσο; ὑὰΣ ἴδ ἱηάϊοδιθδ ΤΊΘΓΟΪΥ (ἢ6 
ἐγίδε, ἴο πἸοἢ Αδγοῦ θοϊοηχοά ἱπ οοτῃ- 
του ὙΠῺῈ Μοϑοϑ (48 2) ἽΠ 8. ἃ τηδηῃ οὗ 

1:6 ἐγῖο οὗ Δ), δη!ἃ ἱβ βία ]γ ἀοϑογὶρ- 
εἶνο, {Κὸ [Ὧ6 Ῥγοοθάϊπρ πογᾶ, ἐὰν ὀγοίλεν. 
Α εἰν σταϊηπῦθ ΔΟΟΌΓΘΔΟΥ ἰῃ ἀοδὶρτιδιϊην 
δ ὍὙ6}} -Κπόονσὰ ἰηάίνι 8] 8, [Ὁ ῃ5ίΔΏΟΘ, 

ουπὰ ἱπ ἴδῃ. χχὶϊ. 1: “ἼΤάκο (ὮΥ 80ῃ, 
ΔΠΥ ΟἾΪΥ οπθ, Ἡοτα μου Ἰονοϑὲ, [8βδδς."-- 

Ακὰ δὰ υοἱϊ! δὲ σίαα ἐκ δε ἀεατί, τμαῖ ἷπ, 
Β6 ὙὙ}}} Ὅο ΠΟΑΡΟΪΥ ροἰδὰ 86 Ὑ11 τοϊοΐοθ 
τὰ 411 ἢΐ8 οατ. ὙΤΠ6 ϑορίαδρ. ἕδῖκοδ 

δοαγὲ ΘΟ δϑ ἃ ἷΏὩ6Τ0Ὸ Ρῥοῃοῦῃ, δηὰ 

ΤΟΠογΒ ἐν ἑαυτῷ. --- Τα, ἔδασ, Ὑῖς ἢ 
τοῖσ ις ἤδγθ δγίϑοη ἴῃ ἐδ τηϊη οἵ Μοϑες 

ἰδὲ Αδγοῦ, τόσο εἶἕὲ ἴογ [6 δποπογαθὶθ 

ΘΟΙΠἰβδίοη, Βοῖδ ὉΥ͂ δὶ8 δῷο δηὰ ἢ19 

αἀἰδεησυϊδηθα ἐδουηάγ, τγου]ὰ Ἰοοῖκς τὰ 
ΘΩΥΥ δηὰ ἸΕΔΙΟΌΒΥ͂ δὲ ἰὴ6 μασι δ᾽ ΠΥ ἀϊ5- 

Ῥἰαγοὰ ᾿ονγαγὰβ Ἀἰπιβοῖξ, 8 ἀρρτοβθη- 

Βίοῃ ΔΒ δὲ ΟἾζ6 αἰδείραϊοὰ ὮὉΥ ἴῃ6 δ5- 
ΒΌΓΔΗΟΟ οὗ ἀοά, ψἢΐοἢ βῆονθ [6 πιοάεϑιγ 

δΔη4 ΤΟΓᾺ] τοεξ πάο οὗ Αδγοη; “δηὰ, 88 ἃ 

τουναγὰ (ῸΣ [Π686 ΤΑΓΟ Υἱγίαο85 οὗἨ [πο Βααδσίι, 

Αδίοη οδίδϊηοαὰ ἴθ ἀἰρηῖν οὐ ἩΗϊρὲ 

Ῥυίοϑὲ, δηὰ μ6 ογῃδιηθης οἵ {πὸ ὄγχεαεί- 

»ίαίε, πο ἷἰ8 Ὀοζῆθ οὐ ἴδ θδσιἤ 

(Καελὲ, Αδαγδαπεῦ). 
Ἐδ., Τθο δοῆϑ6 οὗ ἰδ ποιάβ, απάὶ μεὲ 

ἐδλε τοογξ ἱπίο ἀὲε 'τεομίδ, ἃτο τοοσὰ ἀϊ8- 

Εἰ Εγ ὀχρ]αἰποϑὰ ἴῃ τ ποχὲ νογβα.--- 4 πάώ 
1 ελαῖϊϊ ὀε οὐελ ἐδ πιομίλ. Νδοδιπδηϊ δ 
ΤΏΔΚΟΒ 86 [Ὁ] ον πρ' δαζδοίουβ, θὺΣ διῶ- 
Ποΐδ] οοτι δἰ ηδίου : “ αοἂ Ῥγοτηϊδοὰ Μοϑεδ 
[0 ἀΐτοος ἢἰ8 πογὰβϑ Ὀοίογο Ῥλαγαοΐ, 89 

Ηὸ πῃάεοεῖοοκ ἴο δϑδίδὲ Αδγοη ἴῃ διῖ5 δὰ- 
ἄγοβϑοβ 10 ἴπὸ ρεορίε (866 τοῦ. 16); αὶ 
ὙὮΘη Μόοβοβ, δὲ [)6 οἷοϑο οὗ δὶβ ἰπίεγ- 

Ἰοσπιίοη τ Οοὐ, 51}}} Ἔχοϊαϊτηδὰ: "Βὁ- 

Βοϊὰ, 1 δῃὶ οἵ υποϊγουπηοὶδοα ᾿ρ9, δῃ ἃ ΒΟΥ 
8[.Δ}} ῬΠΑΥΔΟΣ οδύκοη ἰὼ ΣΩΥ͂ ογ κ᾽ ἢ 
αοά οοηδάοά [56 ᾿ιατδηρτιοα Ὀοίοτο Ῥἢδ8- 
ΣΔΟῺ 8180 ἰο Αδγοῃῇὔ (υἱΐ. 1). “Βαϊ ἰῃ ἕαπςι, 
ΠΟ ἀἰκπιϊποιϊίου ἱΒ τηδὰθ ἱπ εἶ δδοσοὰ ἱεχὶ 

Ὀοίγθο [Π6 ΒρΡΡΘΟΆΓΔΠΟΘ οὗ Μοδοδ Ὀείοτ 

ῬΒαγδοὶ δηὰ Ῥοίογθ (ἢ Ῥϑόρὶο (6ϑα δἰ. 

10, 11).--ααπὰ 1 π[.4}} ὸ εοὐέλ ἀὲς πιομίὰ, 
πῶς 16 ποσὰβ Ὑδῖοῦ Ἀ6--ἰπερίτοὰ ὉΥῪ 

{Π|06-- 1} ΡΓΟΠΟΌΠΟΘ, ΤΏΔῪ τἱὴ [86 ΘΒΥ 
οἵ ἷβ ἤθδύοσθ, δου ἰπίο ἐδεὶγ Βοασίδ, δοὰ 

ΟΑΣΤΥ ΠΟΗΥΪοοη ἰο ἐδοὶζ τοὶ 8. 

16. Ανπάὰ δὲ ελαϊϊ ἐρεαλ ,9ὼν ἐλδα ἰὸ 



Ἵ ΓῚδ 14 

ΠΡ ΠῚ Πρ τ ΓΝ 11 « ΝΟ ἸΟΓΉΠΣ Τρ περ 
Ὁ Β δροκι ἈΣΤΝ ἐγ» 

δ προ ἢ ὌΝ πη Ὑγ ϑπ 1 Ξ0δ) ΤΊ ὙῚ 18 
ἼΦΝ ὉΠ ὈΡΕ ΠΗΡἊΠ Ὁ ΧΟ ΘΝ Ὑπντχς ΤΊΝ᾽ ἢ 
Φ {πῶ ἡρδον τὴρ᾿ τον 
{δε Ῥεορῖίε, [παι ἴδ, ἴῃ [ὮΥ διοδά; ἱπ ψΒΙΟΣ 
Β6Ώ86 [6 ῬΓΘΟΡΟδίΟἢ ὃ ἷδ ἢοΐ ΟΠΪΥ͂ πϑοὰ 

ἰῃ οοπμηθοϊοη τ [Π0 γεγὺϑ οὗ δρεαλίπο, 
88 Ἐλδειὶ Ὀ6] ον δ, Ὀπὶ οὐϑα [ῸΣ [80 ΘΟ" 1Π6- 
οι οὗ ἵἴτντο ποῦηβ; ἔογ ἱηῃδβίβῃοο, γν. 12, 

ἸΔΓΟ ΦΡ διαθθὶο ἐποίδαά οἵ διταν.--- ἀπά δὲ 
4λα] ἱπάφεα δὲ ἰο ἰἦΐεε ἱκείεαα 97 α πιοιέὶ, 
απὰ ἰἦοι «λαϊέ δὲ ἰο ἦϊπι ἱπείεαά Γ᾽ Οοά. 
ΟἾΚΟΪο5 αἰγτοδάγ, νοῦ Πδδηὶ δῃὰ Ἠδβῃ- 

Ὅδπὶ ΤΟ] ]ονν, ΟΧΡΤΟ 668 [8.6 8680 Οὗ [δ680 
ἩΓΟΥΒ δἰπιοϑὲ ΘΟΥΥΘΟΙΥ: “ΗΘ 8},4]} "6 10 
[66 886 8ὴ ἱπίογργοίογ (19.4.7), δοὰ 
ἴοι δαὶ 06 ἴο Βίτη 88 8 ὕθδομδγ οὕ 

ταθβῖον (3). Ταγρυ Φοηδίμδη ΟΠ ΓΒ 

6 βδῆθ γογβίοῃ, αΐ τι [00 δαἀάαϊιίοη: 

“ βροκίηρ ἱἰηΐοττωδίίοῃ ἔγοαι ἐδ Τοτγὰ." 
ΤῸ δορί. γϑοηάοσβ [86 Ἰαδὲ οχὰβ οὗἨ Οαν 
γΟΙΒΟ ἴἢπ8: σὺ δὲ αὐτῷ ἔσῃ τὰ πρὸς τὸν 
θεόν, πθϊοῦ τ[6 Ψυϊχαῖθ ᾿ΙΡΕΤΑΙΥ ἐγαῃ8- 
]μἴο8 Ὁγ: “ ΤῸ δαΐοιῃ 6ΣΙΒ οἱ ἰ ἢΪ8 4απ80 δὰ 

Τύχη ρου μοηϊ"---Ὀο(ἢ οὐὗὁἨ πο ΓΤ δ]8- 
Κἰοη8 δο ἱπαϊβθϊμος, οοῃ θα ηρ ΤΑΙΠΟΥ 

ἐδ ἀἰδοϊοδίπρ [Π6 ϑθηβθὸ. Ἡνογυοσ, [60 

ἄβῃοΓΑΙ πϑϑηΐῃς 8 Ὁ τηϊ δία Κ6 8016: ΑΘΙῸΣ 

8}}8}} δάοζῃ τι οἰοσβῆοο δηὰ οἰοαπθηςθ 
οἵὅὁἨ αἀχργοβδίοη ἴἷδ6 ἰάθδδ Ὑἶοῖὶ Μόοϑθοδ, 

ἱπβρίγοὰ ὉΥ αοᾶ, Ὑἱ}} τοαποϑὲὶ ᾿ἰπὶ ἴο 

Τοργοδοηῖ ἴὸ ἴπ6 Ῥϑορὶθ δηὰ ἰο ῬΒΑγΘΟΣ. 
860 ΘδρΘΟΪΔΠ]Ὺ Υἱΐ. 1, ἐέ δῷ. Απὰ ἴῃ 118 

ΒΟΉ86 88γ8 ΕΠ ΕἶΣγα: [Ὁ ΔΒ ΠῸ ἀογορδ» 

τἴοῃ ἴῸΣ Μοθοβ ἴο ὃὈθ δβοηΐ ἴο ῬΒΔΓΒΟΝ 

δοοοϊηρβηϊοα ὈΥ Αδζοῖ; ΟἹ [0 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 

8 ἀἰδεϊδοϊοη; [ὉΣ Αδζοῃ σϑϑοι θὰ ΟὨΪΥ͂ 

ἴδ τοουτῃ, το ἢ ΘΧΡσθαδ08 [Π6 το β ΘΟ. 8 

οὗ ἴα δου], στ] οἢ ἰ8 ἰην δι Ὁ16, ᾿ἰκο τὴ 

ἱποοῦροτοαὶ δηροὶβ; ἰδ8 Μόοδοβ βίοοά 

ἴο Αδίοῃ ἰπ ἔδο οδίοουυ οὗ 8ὴ δῃροὶ; 

διὰ 116 8 [0 τοορδηΐηρ οὗ (ἢ6 σψοΓὰδ: 

Ἅἢοὰ διδῦ 6 ἴο δὶπη Δ4Σ8 ἃ (ὐοα." 
Αθδγῦδμοὶ 8 ΟἹ (πὶβ ροΐης 4180 ἰδ6 τηοβὲ 
ΕΧΡ] Ἰοϊξ δηὰ οἷοδγ: “ αοἀ βαϊὰ ἰο Μοϑοϑδ: 

Το ἀϊγί:ο ἱπαρίγδοῃ Μ|11 ἀοθοδιιὰ ΠΡΟΙ 

19. ὁ ὈΥΡωὉ τ, ΠΡ ὑγν 

1Π 66 ΠΟΙ ΔῺΥ τηθα πη} ΟΥ̓ τηοϊδίον, πὰ 
(δου ΒΑ] (ΥΔΏΒΙΟΥ ἰδ ὍΡροΟη Αδγοη; ἐδ6 
Ὑοἷ0 ΒΟΠΟῺΓΣ οὗἁ [δ χηΐββίοη νΥ1}} (Πογοΐοσο 
86 [ΠΥ οτη; δῃὰ Αδγοῃ νΥ1}} ΟὨ]γ Ἀ6 11κ9 
ΤὯΠΥ ἱπίουρσοίοσ; οοτηραγοὰ τῖ0} Ὠΐτ, ἰΒοα 
ΜΠ Ὁο {κὸ 4 ἀοᾶ; δπὰ δα μ|}} "0 δὲ (γ 
δβἰἀο {Κὸ ἃ ργορῃοῖ, γ8ο Ῥτοῃοῦῃοοδ ἐπα 
Ὑθοἢ αοα δοχηηδηάβ Βίτη,᾽᾽ 

ἈΦ. Απὰ ἰδὲ εἰαῇ, ἴο ποῦ ἐπ6 ϑορί, 
ἔθου δάάβ: “πο δὰ Ὀθϑη Ἴσοηγοχίοα 
ἰπΐο 8 ϑορϑῃϊ, τολογειοϊ ἡ ἰδοι δὴαϊί ἀο ἐλὲ 
δῖσηδ, ΥἹΖ., ἩΙΟΝ { 814}} οοτωστηδηᾶ ἐπ 60 
ἴο ἀοθ.Ό 445 Μοϑεβ ᾿δὰ δἰ πουῖο Ροῖ- 

[οὐτηδὰ πὶ ομδ χταΐγϑδοϊθ τ πο Βιβῆς, 
Ν,ΔΟΒτρδπί 68 οὔθοῦνοβ: “ Τῆδί σβοη αοά 
ΒΡοΚο ἴο Μοθδβ (ἰϊ). 90) οὗ 811} [6 τοῃᾶογδ 
ὮΝ Ηὸ ψουἹὰ ἀ0 ἴη Εργρί, Ηρ οοτὰ- 
ταυηϊοδιοθὰ ποῖ ἴο δἷτὰ ἱπάϊνι ἀπ}, δπὰ 
(δὶ Ηδ (8 οου]Ἱὰ ΠοΓΘ δἱϊθὰθ ἰὸ ἐδε 
δὶρη8 Ὑθςο ἢ Μοβοα νου Ἱὰ ἀο πὶϊῃ [ἢ 6 
εἰαϑ," ὙὙΠΟΥ͂ Νο͵6---ἰΟ σοηγοτὶ ἰδ ἰηΐο ἃ 
ΒοΙΡΘηΐ Ὀσίοσο [06 1ΗΥ8611008 δηἃ ὈΘΙΌΓΘ 
ῬΒασδοῖ, ἴοὸ βιῃ 6 ὙΠ ἱεὲ 0 ΝῚ6, ἴο 

6811 (τ 116 ἔἴορϑ, ἴο Ὀγΐης ΟΥΟΥ [ἢ6 
Ἰδῃὰ [Π6 ρηδίθ, ἴο τηδῖίκο {π0 αὶ] ἀθϑεθηὰ, 
ἴο ΟΟΥ̓́ΘΡ ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΥ ὙΪ ἴΠ6 Ἰοσυδίδ, δηὰ 
ἴο Ῥιοάυοθ ἄδσκῆθθθ. ἘἙΎΟΙΩ 8 5:11] Ὁ 
ΥΘΆΒΟΏ, πὸ ἀουδὶ, [6 ἘΠ ρΙ ἢ Ὑ ὀγαίο 

ἄοοδβ ποὶ Ἰγδηβῖδίθ {π6 ἀσβηῖ(6 δγίΐοϊθ ἴῃ 

ΤΉΝ, “ Βοσ τ ἢ ἑοῦ δῃ δ] ἀο δβἰχηβ.ἢ 
Βυὶ (Π6 6111}0618 ΔΌονΘ πἰδίθᾶ, 18. δἰτω ρὶθ 
δῃ ἃ πδίυγα!; δηὰ {πὸ ἰοχὶ βίδη δ πρὶ 6 Γ᾽ 

ἴῃ πορά οὗ δὴ αἰνογαίίΐοῃ, ποῦ οὐ δτγίϊ- 

βοῖα!] ὀχρ δηδιίίοηβ. ΑὈδγθδηοὶ δηᾶβ ἴῃ 
16 εἰαῇ' οὗ Μοδοβ, ψϊοἢ Οοὰ ἢοῖοὸ 6ὁχ- 
ῬΓΌΒΘΙΥ δηὰ ἀϊβῦ ΠΟ. οοχηπηδηβ Ὠΐπὶ 
ΔΙΎΑΥΘ ἴ0 ὈΘΑΓ ἴῃ ΗΪ8 απ, βὶχ αἰ δυθης 
ΘΥΤΉΌΟΪΒ, ὙΘΙΥ ὨΔΡΡῚΪΥ θα διδη διηρ; [Π 60 
ὙΠΠῸ ΟῚ ΡΙΌΥΑΙ βδοηΐθηοοα, [1 ΓΟΡγοδοηίδ: 
1. Τὸ βυρροτὶ οὗ δηὰ οοηδάρθηοθ ἴῃ, 

Οοά; 3. Ὑπὸ τυῖο δηὰ δονογοὶ ΣΠ οὗ 
Μοϑοδ; 8. ΤΏ6 Ευτοϊϊδέίοη δηὰ ἐγ] όσα 



18 ΕΧΟΡΌΣ ἹΥ. 

[86 ῬΘΟρΪδθ, δῃᾷ 8 β88}} ἱηάθοᾶ 6 ἰο {θα ᾿ἰπϑβϑίεδα οἵ δ 
τηουίῃ, δᾶ ποὺ 8841} ΡῈ ἰο τη ἰπβίθαα οἵ ἀοά. 17. Απὰ 
[Ποὺ Βῃα]0 ἰακα (ἢϊ8 βιδῆδ ᾿ὐο ἢν Παηά, τ ογοσ ἢ μὰ 
88] ἀο ἰἴῃα β'ρῃβ. 18. Απᾶ Μοβοβ σψϑηὺῦ δῃὰ σεϊαγηθα 
ἴο ΨΦο.θ1ο ῖ8 ἔδύῃογ-Π-Ἰαῦν, ἀπα βαϊα, [,οὐ τὴη6 ρῸ, 1 ΡὑΤΆΥ 
166, Δη ἃ τος ἴο ΤΩΥ ὈΓΘΙΔΓΘΙ, Μ͵ἘΟ αγὸ ἴῃ Ἐργρὺ, ἀηὰ 
866 ὙΠΟΙΠΟΡ ὑποὺ 8.6 γοὺ αἷϊνδαύ Αμπὰ «ψΖ60Π1Ὸ 8εϊ1ὰ ἴο 
Μοβεβ, ἅἀο 'ἱπ ρθδοθ. 19. Απὰ {86 1 ογτὰ βαϊὰ ἰο Μοβϑβ 

ἴη ΜΙιάϊδη, ὅο, τοϊυγη ἰο Εργρί, ἴοΓ 411} ὑπ6 Ἰῶϑῃ δῖ ἀθδα 
1 Ἑποὶ. Ῥεγε.--- ϑισηβ. 

οὗ [86 1οτδο 68; 4. ΤΊ σαι ποσίηρ οἱ [86 
δοδίίογθᾶ ΤΟΙ ΌΘΥΒ οὗὨ ἰἢθ πδείου |κ0 8 

ΔΘΡδοσὰ ΧΑΙΠΟΙΒ δὶ8 δοοκ; δ. ΤὮ6 ο[)88- 
εἰδοηθης ἰὼ θ ἱἰηδίοιοά ὭροΟΩ [06 τὸ- 

ἔγϑοίουυ δηὰ ἀϊδοροάϊθης Κίηρ; δηὰ 

6. Φυβῦοο δῃηὰ θαυ ἱπ 4}1] [πάϊοὶαὶ 
ἀθοϊβί οη8. 

16 Ακὰ Μίορεν τοεηὲ απὰ γείμγηρα, 

ἄοτα ἴπ0 ἀοϑοῦῖ, ὦ οἱείλγο ΟΠ) λὼ 
“μἰλεν-ἰπτίαΘ. ἍΝ ἰθ ἴ8ο οτ πα] ἔΌγηι, 
ἄοτα ὙδοΝ ἸἽἼΠ ἰ8 ἀοτγίνοα, ἱπβίοδα οἵ 

46 ΠΙΟΙΘ υϑ88] ἑογδιίοη [1 ἼΠ)", 88 ποῦ 
ἱποίοδὰ οὔ ὉΡΙζ ήγοια ὩΡΦ). δι τα ασὶγ το ἽΠν 
δὰ 1 τὸ ἢπὰ ἴῃ Φογοι δὴ [Π|6 ΒΆΤΩΘ ἴπ- 
ἀϊν ἀπ] αἰτοῦ οδ]οὰ Ὁ (τὶ, 1,2), οἵ 

ἸΌλ) (ν. 6).--- κέ πε γείκγη ἰὸ πῖν ὀγοίλγεν, 
[δδῖ ἰβ ΤΩ 7 αηιϊΐν; ἴῸΓ πο σου] ποῖ δῃ}- 
ῬΟΒΟ, [δαὶ 411 (6 7εγαείϊεα πδὰ ἀϊοά οὶ 

ἀυσίηρ 18 δβοϊουσῃ ἰῃ Μίιάϊβη. Μοϑοϑ 

ἀϊὰά ποῖ σοτητηπηΐοδίθ ἴὸ Φοίησο [6 τϑαὶ 

Ῥυγροσὶ δηὰ αἷπὶ οὗ 5 ἀθρασίασο; ἴον ἢ 

Ὦς 88 αδἰγαϊὰ (πὲ ουθὴ δἷβ οὔτι 60- 
τοὶ ἰοη βἰ8 τοῦ]ὰ Ὡοὶ ΘΑΒΙΪΥ Ὀα ον ἷπὶ 
διὰ ὑγυβὲ ἴῃ ἰδ τη ἰ Βαϊ, ΒΟΥ τῆ ἢ} 1688 
οουἹὰ ἢθ ἀχροςὲ ἴο Θϑεδρο [8:6 ΓΟΡΓΌΔΟΝ οὔδ 

ἀοοοϊνοα οὐ υδ]δδὲ, ἔγοπὶ Οη6 ὙΠῸ γ88 ΠΟ 

ἄϊτγοοὶ ἀοβοθηάδης οἵ ὑπο ῖσν ὑδιστίγοἢθ, δπὰ 
πδᾷ πο Κπονϊθᾶσο οὔ ἴΠ6 τουοϊδιίίοης τυ ς ἢ 

ΠΟΥ δὰ τοοοϊνοᾶ, δηὰ οὐἨ 186 Ῥγοιηΐβοϑ 
ὙΒΙΘΝ ἸΠΟΥ ΒΟΥ ΒηΘα 88 ἃ ἀδδσ δηὰ βδογοᾶ 

Ρ᾽οᾶγχο. ΑθδυΌδῃ 6] 5068 ἴῃ 17Π6 οοποϊπάϊηρς 
πογᾶὰβ, 90 ἱπ Ῥεασξ, τότ ὑμδῃ ἃ β 0 ]0 
ΟΧΡγοβδίου οὗἁὨ ἔδσζονγαὶ! Ὑγ 8868; ΠΔΙΏΘΙΥ, ἃ 
ὙΔΓΗΪΩΡ ἴο ἴἰ8 ΚΘ ΟΆΓΟ, ᾿οδὲ ΒΤ 1 δοοὶ- 
ἀθηΐβ ὈοΐᾺ}1] ᾿ἰπὰ ΠΟῪ ἰῃ ΕΥΡΙ, 88 [Π086 

πῖϊὰ ποῖ Β6. ὈΒΌΔΙΙΥ τηθὶ τ Βθη ἢ6 τγοπὲ 
οὔξ ἴο 866 ἢΐδβ ὈΓΘΙΠΓΘΏ (866 ἴ.11);}; δὰ 
ἐδογοίοσο αοα δεβασοὰ Ὠΐπὶ, 88 ἴδ [0] - 

πω γοσθ6 Γοϑὶδίθα, (μας 41] ἷ5 θῃοσηῖθα ΤΟΣ 
ἀοδά. 

19. «πὰ ἐδ Ζονά εαἱά ἰο Δέορεο ἐκ Ἀ8:- 
ἀΐαη, εἴα. ΑΒ1}6 οοτημσπίσδιίου πογϑτρδᾶα 
ἴο Μίοθοβ δ 80 ἱπιροτσίϑηϊ 07 ΒΒ γοϊῃγῃ ἴὸ 
Ἐργρῖ, (δδὲ ἰδ ταῖρῃς Ὀ6 οομπδίἀογοα ας 186 
ἤτϑι οοῃάϊτίοη, δηςΐϊθης σοσαπδπίδίογα θ6- 

Ἰῖονο ἐπδὲὶ αοα τησδὲ ατοὸ πιδάς ἰδ το τα 

ΔΙΤΟΔΑΥ Ἰοης δίῃοθ, ΓοσΌσρ ΠΟΙ ἴο 1.9 
οἴθη δρρὶ) θὰ ῥτίποὶρ]ὶθ: “ἴτὸ οῃγοῦο- 
Ἰορίοδὶ ογὰδγ οἵ ϑνθηῖδ 'β ποῖ δας ε]ν 
δι δβεσοὰ ἴὸ πὶ ἴδς ΠΟΙΥ πτὶϊ," πα ἐγϑ:5- 
Ἰαζίης : -“ ἀοἂ Λαά αἰγοαάν εαἰά ἰο Αορεε.᾽ 
Βαυΐ νὸ ᾿δαῦϑθ ΠΟΎΒΟΙΘ δ6 δὴ (πδὶ [86 ζ0Π- 
βἰ ἀὀγϑιίοη οὗἨ Ῥθύβουδὶ ἀδῆρος δὰ 8ΔΗΥ͂ 
᾿Ἰπθαθηοθ ΠΡΟ᾿ ἴδ τοδοϊπξομα οὗ Μοδαα, 
ΟΠΟΓ ἴῃ δῖβ Ῥαϑὶ οσ ἔπίοτο οοπάαςῖ, 

ΟΥ̓ πῃ [86 Ῥγϑϑοηὶ οοτζητηπηΐοη τ Οοὰ 

(866 Ογ ποῖθ οὐ ἰϊ!. 11). Ετοχὰ [86 Ββϑτθ 
ΤΟΆΒΟΏ ἴδ6 Ορίπίοῃ οὗἩ οἴδοσ σωυδὶ Ὀ6 
τοὐ)οοϊοᾶ, γῆ Ὀοϊ εν τπδὲ Μοβοϑβ, ουδῃ 
Δἴλου Βανὶηρ ἕδκοη Ἰοδνυθ ζὩῸΠπ) δὲ8 ἔμιδοσ- 
ἰπ-Ἰδυν, Βοβίτδῖθὰ δῆ, ὑγοίεπαϊηρ ἰδὲ 
ἢθ γγὍϑ δἰγαϊὰ οἵ [1060 Ῥοσϑοουξίομο οὗ δὲς 
ΘΏΘΙΩΪ68 ἱῃ Εσυρε: οὐ ἩΙΟὮ ροΐπςξ, [ποτὸ- 
ἔοτο, Θοά ἔοπηὰ ἰδ πΠοΟδβδασυ ἴἰο οδἰπὶ πὰ 
ἴο δβδείδίυ πίτη, ὅϑυοδ δα 18 ποὶ πῃ 6 
Τοιλοίοδὶ δ0η80 πἰη θά δὲ ἱῃ ΟἿσ ἰδχι.--- 
ον αἷϊ ἐδε τεδὰ ατὰ ἀδαὰ τοῆο τουσλϊ ἰὰψ 
ἰνγε, παρ ὶν, [86 τοϊδεῖνοβ οἵ ἴῃς Ἐφσγριίδῃ 
νόσωι δ6 ΚΙ]1οὰ, το δὰ ρμοσγϑοουϊθα ᾿ἰπὶ 
ἴον (16 ἀοϑᾶ. ᾿οοοτγάϊηρ ἴο ἔτο Ἐσγρείδη 
αν, οχὶϊοβ σοτθ δϊ]ογοὰ ἴο τοϊυση ἴο 
(Ποὲγ Βοπιθδ δὲ 1Π0 ἀοαίῃ οἵ 6 ῬΏΔΥΔΟΣ 
Ὡηάδῦ ΒΟ ΠΟΥ͂ δὰ Ὀθθη ὀχροεϊϊοὰ, 
Ϊς 68 Ὀδθῃ οὐδεγυϑὰ δον (ου ἰϊ. 13), 
[δὲ ἰγϑά τ οΏ πδσηθα Ὠδίμδη δηὰ Αδθίτγαϊα 
886 κ1Π0 ἱνῸ ΗΘΌΣΟΝΒ οοπίεηάϊης ἰο- 



Ἵ δ 70 

Ε ἼΡΕΣΓΓᾺΣ ἘΡΡΡΩΌΠ ὈδἈΕΥ 25 ὑγῶτ9 ΤΌ Ἐν 
Ὡγϑὴ θη. ΩΡ. Ὁ)5 ΠΝ] Πρ τας ΠΦῸ ΠΙΡῚ 20 
Ἵξοδὴ 21. ΣΤῊ ὈΥΡΝΣ πρσστὰς ΠΡ ΠΙΡῚ ὈΝΝδ ΠΥῚΝ 

Ἐπί 9 ΠΕΡῚ ΓΊΘΡ Ὁ ϑρ ἢποῦ5 ἡροτίος ἘΠ 
ΦεῖΠοΣ,᾽ δηὰ ἰπδὲ 1686 ὝΘΙΘ ὩΔΟΌΣΑΙΠΥ 

ΔΙδῸ ἰηΐτηϊοαὶ ἴὸ Μόοβοϑ, βοΐ [ΠΟΥ͂ τὸ- 
Ῥτγοδομῃϑᾶ πὶ δὴ διτοζδηΐ δϑβϑυσηρίοη οὗ 
ΔυϊΠοΥΙΥ ; 180 δδσὴὸ ἰγδάϊίοη τησβὲ, [Π6Γ0- 
ἴοτα, ἱποϊπἀθ (ποτ ΠΟΓῸ 8180 δῃηοηρ ἴδ 0 
ἀοοραθοα ὁμόσοΐοθ οὗ Μίοβθο8; Ὁμπὲ 88 ὙΘ 

δηὰ (ποτὰ Ηἰνίηρ Ἰοησ δἷοσ (δὲ8 ρεσίοά, 
ΤΟΟΟΌΣΕΘ 885 ὈΘΘῚ ἴδ ἰοὸ [ἢ ΥΟΙ͂ 

υσβεοηδῦϊο ἀονΐοθ, ἐπδὲὶ ΠΟΥ γογῸ ἱτ- 

Ῥογνοσβῃθα, “ δηὰ δὲ ἃ ῬΟῸΣ τωδῃ ἰδ |1κ6 
ἴο ἃ ἀεδὰ οὔ" 1ξ ἴ5 κοβδείθης ἰο ᾿δνθ 

Το Θη Ποηθά [ΠΪ8 ορὶηΐοη. 
40. Απὰ οεεε ἰοοὰ ἀὶο ισΐε απά ἠὲ 

δον (122). [Ιπ 1, 92, γγὸ τοδὰ ΟἹ]Ὺ οἵ [89 
ὈἰΓΙῺ οὗ οπ6 ϑοῃ οὗ Μοβεοβ δηὰ Ζίρροσδῆ, 

ἸΔΙΏΘΙΥ Οοὐββοῖι; δηὰ δούδσγδὶ ἱἰπῃίοτ- 
Ῥτοίοσθ Βδτο, ᾿πογοίοσο, οοπδίοσοὰ [6 

Οίαγαὶ βϑχ ἴθ 3.22, 88 δῇ ᾿ῃΔΟΟΌΓΔΟΥ 
οὗ Ἔχρσζοββίου 88 ἰξ βοπιθί της ΟΟΟΌΓΒ, ἴῸΓ 
ἱησίαῃοο, ΝΠ, χατὶ, 8, δ οϑὲ δ Ὁ 51; 
Οδοη. χχχυϊΐ,35; χὶνὶ. 7,33. Τθοῖο ἴδ, 

ΒΟΎΤΟΥΘΣ, ΠῸ Οσοδδίοῃ ἴοσ δυο οοη)θεΐαγο, 

δῃὰ ποιδίης ὑχϑυύθηϊβ 8 ἔγοτῃ δαρροδβίῃ 
ἴΠδὲ [10 δοοοπὰ βδοῃ οὐ Μοβδβϑβ, ἘΜ] 6 ΖΟσ, 

Ὑ88 ὈΟΤῚ ᾿Π ἀἸΑΓ6}Υ ὈΘΌΓΟ Ὠ18 ἀοΡδσιγο 
ἴτορ Μιάϊδη, 8ὸ ἐμαὶ 0 Ὑ6Δ8 ποῖ γοῖ 

εἰσεπτηοἰδοὰ (γος. 95). --- (πά ἦὧκ πιαάε 
ἐλεηα γἱάδ νροὴ ἐλὲ αεὁἪ (ὍΤΙ). Ιὺ 16 ποὶ 
ἐπ ροβαὶ Ὁ]6 ἐπὶ Ζίρρογαῆ, ἢ ΒΟΥ ΠΟῪ 

Ὀοτῃ ΟΕ] ἴῃ ΒΟΥ δύτωβ, τοὰθ ἱορβϑῖθοῦ 

ἩΠῚ ΠΟΙ δοὸὴ Οδὀββοη ΟἹ 6 88ΠῚΘ 
δΔηΐτ81; ἱἰξ ἷ8, (δπβοσοῖοσο, ὉΠΠΟΟΘΑΘΔΙΎ ἴο 

ἴδκο μβοῖο “ἸἸΌΓ δδ 110 Ὡδηθ οὗ [δ0 

δρϑοΐοδ, δἰ ζηϊγίηρ θυ γα] δ5868 (845 αδῃ. 
χΧχχιΐ, 6, ϑορί. ἐπὶ τὰ ὑποζύγια). Τὶ ἴδ, 
ΒΟΝΘΥΟΥ, ποὶ ἰπδβάτη δαὶ Ὁ]Ϊ6 ἴο ἸΣΘΔΏΒ]αΐ6: 

“ἢ6 χηδὰρ {ποτὰ τἱὰθ δδοὴ ΡΟ ἢ ΐ8 885. 

ϑοπιθ δηοίδης σοι θηΐδίοῦβ ἰουηὰ ἴΐ 
ἀοΓΟΔΙΟΥΥ ἴο ἴ86 ἀϊχηῖν οὗ [Π6 1,ανν- 
εἰνοσ, ἰμδὲ ἢἷ8 το δηὰ Ομ] άγοη στοὰθ οα 
ΔῊ αΔὁ. ΤὨΪ8 δηΐπιδὶ, ὨΟΎΘΥΟΙ, ἱβ οὗ ἃ 

(ΑΥ ΒΌΡΟΥΙΟΣ αῃ ΔΙ ἐγ ἴῃ Αταρία δηὰ Εργρὶ 
(δὴ ἰπ ἴδ6 ποιίδοτη οοσηῃίτίοδ, [ΙΓ ἰδ 

Ἰϊνοῖίον, φυΐο κοῦ, τλοσο δίδίϑὶυ, οοαταζθοῦϑ 

δηὰ τουδὶ, ΤΙ Ῥογδίδ ἃ βοοὰ 888 8 οἴθῃ 
γδ]υδὰ αἱ ἃ Βαπάγοα Ρουη 48 βίϑυϊηρ. ΤῊΘ 
Αγδθίδῃ 888 βζο6β8 ΟΟΠΕΙ ΔΟΥΔΌΪ ααΐοϊκοῦ 
[δὴ 8 ΟδΙη6]; ὼς ὙΔ1]1δὲ [ἢ ἴοστηοῦ 

ἸΏΔΚΟΒ, ἵπ δὴ δοῦγ, δὲ ΕΠρ] δ). τη 1168, 
πὸ Δ ΟΣ ρῸ66 ΟἿ]Υ 28 τη ῖ]68. Ιξ ἴδ ὙὉΓΥ 
δ ΒΟΘρΡΕΪ0]9 ἰὼ ἀδιρηθδθ οὔ ἐδὸ αἰτηοβ- 
ῬΏοΓΟ; δπὰ ἰβ ἰῃ [86 ΤΕΥ ΒΟ 5008 ἵζΠΟΒ 
ε886 βρίτί θὰ δηὰ αυϊοκ-ἰοοϊοᾶ; δπὰ ἴὸ 
{8 εἰγουτηδίδποο [80 δος ἰ8, ρογθδρδ, ἴο 
06 ἰγαοοά, [μὲ 116 ΟΥϑηΐαὶ 88868 δΓΘ 80 
ΤΟΙΔΥΚΘΌΪ ΒΌΡΟΣΙΙΟΡ ἴἰο ἴΠο086 ἰῃ οὔ 

δου γίοβ; δηὰ 88 ἰη Ἐργρὶ ταῖῃ Ὀϑοηρο 

ἴο 1Π6 ΓΑΓῸ ῬΗΘΏΟΙΏΘΏΔ, ἴδ6 88868 ἰδ ῖα 
ἢδνθ ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΣ ἀχοο] ]θηοθ. ΤῺ δξ8 Υ88, 
δηὰ ἰδ8 5.}}}1, τηυοῖ ταϊυαθὰ ἰὰ ἐδ Εδϑδὶ: 

δηά ΜὮ11δὲ 1 18 ἴῃ [Π6 τηοάοτῃ ᾿δηχυδροβ 

τδοὰ 88 δὴ ἰηδὶϊ δηᾶ ἃ ὑγιπογὰ, ἰΐ 
8 ῬΟΓΙΘΟΙΥ [16 ΟΟΠΙΓΑΤΥ͂ ἱπ Οτίθηϊδὶ 
ῬΒΓΔΘΘΟΪΟΘΥ (866 θη. χὶὶχ. 14; 1114. χὶ, 
δ88, εἰ δὁεᾳ.δ. Οπ δοοουηῖ οὗ 18 βα δ δίβρ, 
ἷϊ ννδ8, ἰῃ τηοπηίδίηου8 τορίοηϑ, (6 ΟὨ]Υ͂ 

τὶ ἀἴηρ; δι ΐτηα] ἰῃ [ἢ 6 ἄπηθβ Ὀδίοσ βοίοόπλιοσι, 
δυθῇ ἴον (δ)8168 δηὰ ὙΘΔΙΓΕΥ ἱπάϊν 4. 8}8 

(1 Κίηρϑ ἰϊ. 40).---«(κπαὦ ἂς τείμγπεα ἰο ἐλε 
ἰαπά 977 Ἐσνυρί, πῖῖὰ ἰδ νυἱἕδ δῃ!ὰ οδ] άσθῃ, 
ψθοση δθ6, ΠΟΎΘΥΟΣ, τοδὶ ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ βοηΐ 

Ὁδοκ ίο Μίιάΐδη δος ἰὴ οτοπὶ γοϊαϊθά ἰῃ 

γοῦ, 94---26, ΔΒ ΔΡΡΘΔΓΒ ἔγοπὶ χυ] δὶ, 2---6; 

ἴογ, δ Εὔπ Ετα τοσασκα, ἰΐ τοῦ]Ἱὰ ποὲ 

᾿δυθ Ὀθθη νη:80ὸ ἕοτ Μόοδβοβ ἰο ἰδίκθ ἢΐδ 

ἔαταὶγ τὸ Εφγρί, ἴγοτῃ ἤθποα ἢ6 ᾿Ἰηἰοη ἀρὰ 
το Ἰοδὰ ἔοσιἢ 4}} [πο [βτϑοϑ 068. Ααγυ δηοὶ, 

ΒΟΤΘΥΟΣ, Οὔϑοσυοβ ἴἢδς Μοβοβ ἰοοὸκ δΐδ 

νἶ δηὰ οἰ] άτγϑη ἢ πἰτὰ ἰο Ἐργρί, ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΣ ἴο οοηνίῃοθ ἐδὸ [δβγϑο] 68 οὐ ἐΐ8 

πη] το οοπῆάθηοθ ἴῃ [80 Ὀτγοχηΐδα δηά 

δδοϊδίδποο οὔ αοάᾶ; ἴοσ ἰζ δθ μδὰ ἔδαγοά 

[δ οδδὲ ἀδησοσ, [6 ψουῦὰ ποῖ ἢδᾶνθ 

ἀχροβοὰ ἢἰβ8 (ἈΩλγ 0 ἰδ ὈΥ ὑγίηρίηρ 

ἴθ ἴο Εσυρί. Βιυῖ σὴ (8 ορ᾿ πίοι 

ἱξ νουϊὰ ὉὍὈ6 αἰΒῆσΣ ἴο υπάογϑίδηά [ἢ 

νορὶπηίης οὗὨ [δ6 181} σμδρίοσ, γβογθ [Ὠ6 

νῖΐε δηὰ οἰ !άτγου οὗ Μοθοδ δΐὸ βαϊὰ ἰὸ 
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ὙΠῸ Βουρὺ {ἢν 116. 

ἘΧΟΘΌΣΝ ΙΥ. 

90. Απηᾶ Μοβαβ ἰοοΐς 818 νιΐο δὰ 

ἢ18 ΒΟη8, 8η4 'πιδάθ {Π6πὶ τ] 46 ὉΡΟΗ 8 888, δῃα ἢ τεϊι θα 
ἰο 188 Ἰαπά οὗ Εργρῦ: δῃὰ Μοβεβ ἴοοκ ὑδ8 βίδῆ οὔ αοὰ 
Ἰηΐο 18 μαῃᾶ. 21. ἀπᾶ {μ6 1, οτὰ βαϊ:α ἰο Μοβοβ, θη 
(ποὺ ροσβὺ ἰο σοίασῃ ἰο Εργρῦ, ᾿ ΘΟ 8146 Γ᾽ γγ8}} 411} {πΠ6 σοη- 
1 Ἐποὶ. Ρετνε.--- ὅς, 3. 8.66, {πδὲ ποῦ ἀο 411] {πο96 οῃμᾶογβ Ὀοΐοσο ῬΏδσδοξ, τοὶ 

Ι[μδυθ ραΐ ἴῃ [ΠΥ Βδηά, 

δαῦτο θθοη τ] Φοίιγο, “ δέου Μοθδοβ μδὰ 
δϑυΐ ἴμοπὶ υδοῖὶ."--Τὴαε δία 97 Οοα ἰδ 
[0 δπἰδ τ το Μοδοδ ρογίοστηοὰ 
[86 ταίγϑοὶοα Ὀοίοτο [89 Πιοτὰ (8606 γοτ. 17} 

ΤΏο Βορί. ἰγϑηβδίθθ ἱπδος ΓΑ ΟΪ Υ, “1116 δι ΕΣ 
ψΠοἢ ἢο Βοα τοοοϊγὰ ποι αΟοἀ" τὴν ῥάβδον 

τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ (566 γογ. 3). ΟἿΣ γ6γ890 
6 οἰοδοῖγ Ἵοοπποδοίθα Ὑῖϊ γὙογῦ. 24, εἰ ϑέᾳ. 
1 κτοδὲ ΡσΟρΡσ Οἱ [06 ἱπδρίγοὰ διϊμοσ 
ἱπίτοάμοοβ, οὐ πο τιοϊηοηίουδ Ροΐηὶ οὗ 

δ ἀοραγίυτο ἤοηὶ Μ|ιάΐδη, ΟΠ06 ΤΙΏΟΓῸ ἃ 

ΠΟΙ Οΐ86 δΌΠΙΠΊΔΙ οὗ [ἢ6 πῆοἷο ομὰ δηὰ 

ΘΟΌΣΘΘ ΟΥ̓ ἐδ6 αγοδὶ πιἰβδίου; δηὰ (ἢ18 

ἐπβοσίίοη 18 ἘΠ ΟΓΘΙΌΤΟ 80 ἴα ἔγοτῃ ἱπίουτυρῖ- 

ἱηρς το οοπίοχιὶ ἰδὲ ἰξ ἰ8 ἃ ῬΡοοῦ ΔΓ ὈΘΔΕ 
οὗ σοπῃροβίοῃ. 

ΦΙ. ͵7ο μανὸ ἰσαπβἰδιοὰ 1 γΆ ὙΠῸ 
πο ϑορίυδρίηϊ, “ 666 ΟΥ σοπδίεν τοεῖ! 41] 
86 τοπάογ," οἷο. Τὰ ΕΠρ βῃ Ὑ ὀγβίοη 

(88 αδἰϑὸ ἴ6 ψυϊχαῖο, Το ν, δηὰ Ὧθ 
γοῖϊο) τοῦ ο Ὁ τοῦτο π0 8080 ἴδῃ [ἢ 6 

ννογὰβ: “"δοὸ ἰδμδὲὶ ἰῆοιυ ἀοὸ 411] [086 
ποηάογα."--- Ἠλιοῦ 7 ἐελαϊΐ λασε ρμυΐ ἱπίο 
ἐδν λαπά. ΑΔ Μοθοθ τὟδ}λαὸά ποῖ ΟἿ] ἴο 
Ῥογέοσια [ἢ τ γϑο εἰζηδ δῦουο πηδηςοηοὰ 
(νοϑν. 3---9), δαὶ 4ἷδο 4}1 [ὴ6 Ἰτο 4615 ποῖ γοῖ 
οομμμηθπηϊοαίοα ἴο δΐπ, ἰὲ ττουϊὰ δ ἱτὰ- 

ῬΓΌΡΟΥ (0 ἰγαπαὶδίο, 86 [89 ἘΠ ρ] 8} Υ ογείοπ 
ἄοοδ: 20 δείογε Ῥῥαγαοὶλ ἰλε ιροπάετγε 
ιοὐίολ 1 δλαῦθ »κὲ ἱπίο (ἦδἨοΉ δαπά. ὙὙο 
δῖο μογοΐοσο σοι ρο] ] θὰ ἴο ἰδκο ᾿ΘΦ 

Π6ΓΘ 88 ἃ ζμέμγιηι ἐτασίμηι, “΄ δὲ [Π6 ἐἸτ6 
ὙΠ 6ὴ ἰδ ὙΠ ὈΘ ἩΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴ0 ρογτ γῆι ἴῃ 6 
στο ἀο18 Ὀθίοτο ῬΠΑσδΟῖ, 1 8}}8}} δυὸ μπὲ 
ΔΠοπὶ ἱπίο [ΠΥ μδηὰ"; ΟΥ 88 8 δβἰχῃρ]θ 

ξαΐυγο: “1 δ88)4}} αὶ ἐποη),᾽ οἷο. --- ᾿,;μέ 
1 ελαὶ! δαγάδη ἀὰ ἀξαγὶ απᾶὰ ἦδ οἱ ποίέ 
ἰεὲ ἐλ ροορίδ φο. ἴὲ ἰδ ̓6ὸ}1 Κπονη, ἐδπδὲ 
(Ὠΐ8 δηὰ ἐδ δἰ αὐ δ. Ῥδδβαρθα, ὙΠ ἢ δρ- 

ῬΘΔΣ ἴ0 πιδκὸ αοὰ [πὸ δυιῖθοσ δηὰ ογί ὶ- 
πδῖοῦ οὗ βίη δηὰ σοίγαοιογί 658, δυο, ἴγοτῃ 

το Θαγ θὲ ἰΐπ)οβ, οδυβοὰ υἱοϊοης διίϑο κα, 

ὙΠ ἢ ἘΠ Θο]οσίδῃ5 δηὰ ΡΟ ΟΡ ΒΘΓ8 ἢΔΥΘ 

ΔΙΎΆΥΒ ΟΠ ὩΘΟΘΕΒΑΣΎ ἴ0 τοί 8 δον. 

Ἧγο οἂπ ΒΑΥΟΪΥ ἀρστὸθ στ (Βο8δ0 ψῆο 
διϑδοσί, {πδὶὸ Ῥμδγδοὶ ἐοσίοϊιθα, ὉῪῚ {9 

σα 6 ΠΥ ἩΔοῖ ἣθ Ῥογροίσαϊθά δραϊηδὲ Ὡς 
Ἡοῦγον, ΕΥ̓ΘΙΥ οἰ αἰπὶ οσ τρις ἴῸ ογχῖνο- 
688, δηὰ [δὲ Π6 ᾿Πογοίοτγο [611] ἃ ἤΓΘΥῪ ἴο 

αἰνίπο σουθηρθ: ὙΒΙΟΝ ορἱπίου Τογί δ ἢ 

ἀἰεγοραγὰβ [86 411- πόσο αὶ Ἑδῖμοσς οὗ 
τη Κη, ὙὮῸ ἰδ “ χοοὰ δηά ͵πῖ, δηὰ 
ΒΏοΟΒ [86 τίσ ὙΦΑΥ ἴὸ [6 εἴποι 
(Ρβ. χχυ. 9). ἨἩἨοσνόνυοσ, ἴΠ6 δβᾶσηθ ἰάθδ 

18 ἱτπιρ] οὰ ἴῃ Ὑ ἰϑίομ᾿ Β ΤετλΑΥκ (οη «7οτε- 
»ἦμε, Απίὶᾳ. ΥἹ, ἰχ. 6): “ ΤῊΪ6 τοβοοείοη 
οὗ Φοδορμαβ, (μὲ αοα Ὀγουρθῦ το πουρᾶς 

[86 ἀδησογοῦδ οοπηδοὶ οἵ ΑΝ ΒΟρΡΒοΙ, δηὰ 
αἰγοςιῖ ἱπέαϊυδιοἂᾶ πίοκοὰ Αὐδαίουλ ἴο 

τοὐοοῖ ἱξ (νοι ἰηΐδέυδίίοη ἰ8 ναὶ τὯθ 
ϑογίρίατο δίγῖοδ [πΠ6 ῥπάϊοϊδ! παγἀθηΐηρ 
(δ οασίβ, δηὰ ὉΠ πάϊηρ [16 6γ68 οἵὗὨ τηθη, 

0 ὉΥ 18 οἷν ΤΌΤΤΩΘΣ γΟ] αΠίΑΓΥ νυ] οἰκο ἀπ 686 
ἢδνο 05 ἀοϑογυθὰ ἴο Ὀ6 ἀδδιγογοά, δπὰ 

ΔΙῸ ἰΒΟΓΘΌΥ τους ἴἢο ἀοδισαςιίὁ}), ἰδ ἃ 
ΟΙΥ }πδῖ οη6, δΔηὰ ἴῃ Εἶτα οὶ ποΐγοχυοῃι, 
ΝΟΓ ἀοθ68 ΦΟδΟρἢ 8 ΘΥΟΣ ρύυσσὶα δἰτηβοῖς, 
ΟΥ̓ ῬοΥΡΙαχ ᾿ἷ8 σοδάοσγα, τὶ δα Ὀ}116 ἮὮγ- 
ῬΟΙΒ6868 88 ἴο (Π6 ΤΏΔΠΠΟΓ οὗἉ Βαοἢ ῥα ἀἰςοὶαὶ 
παι διίοηβ ΕΥ αοὰ, ν 116 10 ἡπδιῖοα οὗ 
1Π6 1} 8 σΘΠΘΓΑΙΥ 80ὺ οὐγνίουβ." Βυὲ ὙΠῈᾺ 
βυοὶ δροάϊοςία δοῃίθῃςο8 γγὸ ζαίῃ ποιδίπρ, 
δῃὰ 186 Βο]αίίου οὗἁὨ [δὶ ὨΙρΏΪΥ ἱπιρογίδης 
δηὰ ἰηϊογοδιίηρ, Ῥγοῦϊοτα, Ἡ ΙΟὮ ἱπνοϊτοα 
[80 πηοϊῃθηΐου!β αποδίϊου ἀδοῦὲ ῥγοάοδεϊ- 
Ὠδίΐοη δηὰ ἴγοθ 11, ἷἰβ ΠΘΓΘΌΥ ἴῃ ὯΟ 
ΤΩΔΏΠΘΟΙ ΡῬΓοιῃηοίθᾶ, 76. Ῥ888 ὃγ βιοὶ 
ΟΡἰπίοηβ 88 (δὶ οὐἠἨ ἁ Ηδ]ες (Ὁ ἤγου. ΠῚ. 
194), Ὑο ἱπίοτβ ἤοτῃ Μαίθον χίὶϊ. 48, 
(μὲ “πῆθὴ Οὐά ἰδ βαϊὰ ἴο διαγάθη 
ῬΒΆΓΔΟΒ᾿ 8 Ὠϑατί, 1ὲ "ϑ ἴῃ ΤΟΔΙΠΥ ἢδΥ- 
ἀφηῃρὰ ὃγ ἀϊαδοϊϊοαϊ ἰηήωμοκοε οὐ ἀεπιοπίαςαὶ 
Ῥοεβεβείοι"; ἴοῦ δυο ἢ νἱοῖσβ, ἴδ ἔγοτῃ σὸ- 
τον ηρ Π0 αἰ ΔἸ ΌΪΥ, τϑηογ ᾿ξ δὲ}}} τηοτθ 
ΟὐΘΟΌΓΟ δηὰ ἰηίτίςδία, ὈῪ ἱπιγοάποϊηρ πο- 
ἘΪΟΠ8 ΔὺΟΘΟΪ 6 ἰοσοίχη ἰο ἴπ9 Ῥεπέδιθυο, 
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Ἰὔστττας ΕΠ ὑπ ΠΡ. Ὡρὺ ὭΡΡῸ) ΤΌΣ πρὸς 
τ ἫΝ Πϑ ΓΒ ὍΝ: ΒΎΘΝῚ 88. 1 Ὀρτττας Πρ ττνρη 
ὙΝῚ ὕξστς πρὸ ὙΝ ἼΝΊ 48. : ΚΣ " 
Ῥλ 56. ΤΣ ὭΣ ΙΓ: ΣΝ ΥΨῚ ἰπιροὴ» ἸΜΌΓὴ 
ἼῈ ἰθ 8. τοι δ  Κϑῦϊ6 οἰγουτηδίδηοο, ἰμδὲ ἐἢ 0 

οχρσζοβϑβίοη, “ αοἧἂ δεαγάοηθὰ ῬΒΔΥΔΟΣ 5 

ΒΟΑΓ᾽᾽ ΓΘΟΟΌΓΒ Β6ΥΘΠ ἰἰτη68 (ΕχοάαΒ ζγ. 91; 

Υἱἱ. 8: ἰχ. 12; χ, 1, 290, 27; χὶ. 10), δῃὰ 

ἴδαὶ (80 Ῥῆγαβο, “" ῬΠδγαοῦ Ὠἰπιβ6}} Πδγ- 
ἀοηοὰ πἰ8 Ποατί," ἰα 886 οἴϑθῃ τοροδιθὰ 
(Εχοά. νυἱΐῖ. 18, 322; υἱϊ, 11, 15, 28; ἰχ, 

7, 84); σι οσ, [Πα τη γϑὶ δηὰ 1δβὲ {ἰπηο, 

ὙΠ ΘῊ δἰ ΓΑ Δ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ 8. υδοὰ, Οὐά ἰ8 

Ταργοδοηϊθα 88 [6 βοῦτοθ οὗ [86 ΟὈδ ΠΟΥ͂ 
οὗ ῬΒδγδοῖ,, Βο τὲ [06 ΘΟ ΠΊΔΟΥ οὗἉ 16 

Κίηρ, δϑϑῖῃβ ἰὼ ὉΘ ΟἿΪΥ (86 εΠεοὶ οὗ 189 
ἰηϊοημίοη οὗ αοἂ ἴ΄ο οὐάυγεῖο δΐ8 χηϊηὰ, 

Εὸγ [06 οχρίδηδίίοη οἵἨ [8686 Σῃοτῃθηζοῦβ 
ᾳυοδιίίοιβ, ν ΐοῖ ὈοΪοπρ τ οτο ἴο [86 Ρὲϑὲ- 
ἸΟΒΟΡΩΥ οΥἁὨ τεϊϊρίοη δὴ ἴο ἃ ΒΒ ]ϊςδὶ 
ΘΟΙΩΓΤΩΘΗΓΑΤΣΎ, Ὑ6 ΤΟΐΟΓ ἴ0 ΟἿΥ “ ΙζϑοιΥΘ Οἱ 

Ῥυτοα δ δέοη δὰ Ετρο Ἧ111,᾽" ἴῃ τοὶ 

6 αν ὀηἀδοδυουγοά ἴοὸ οἰποίἀαιο π15 

ἀἰδίουϊε δαδ᾽οςῖς, [πῃ ζΘΠΟΓΑΙ, 6 οὔϑοτνο; 

Ἰ. Τὴο ἀϊδοζθηος Ὀούνγοθ [6 οπι- 

πἰοοίεπος οὗ ἀοἂ δηὰ ἢὶ8 »γεάοείπαίϊοη, 
ἐγ Αἰ ΔΥΒ ῬΓΟΡΟΥΙΥ τορχαγάθα, γ0111 ΓΟΠΊΟΥΘ, 
ἴῃ 8 ζγοδῖ τωθαβῦγο, [816 ΟὈΒΟΌΓΙΥ οἵ ΒΆ ἢ 
Ῥαβϑαζοδβ, 80 ἴπδί [ΠΟῪ διηουηΐ ἴο [δ9 
ΒοΏ860 οἴ ἴπ6 ποτγάδ (ἰϊ, 19) : “Απά 1 

Κπονν ἴδμδι (80 Κίηρ οὗ Ἐφγρὶ 111 τοὶ ἰοὲ 
γοῦ ζο, δυὐϑθῃ ποῖ ὮΥ 8 ταὶ Ὠ Υ μδηά.--- 

ἐπ ὙΠΙΟΒ πογὰβ π0 ογἰεῖο ψ1}} δὅπὰ δΩΥ 
Οὐ] οοΙ ΟΠ 806 Ἰάθδ. 

2, ΑΒ 106 οχίοΓ8), οἥθη δοοίἀ θπίδὶ, ο6- 
οσαεΐοπ οὗ Δῃ ουθηῦ ἰδ ΤΠ ΒΥ ΤΏΟΤΟ ΟὈΥΪΟΌΒ, 

ούφῃ ἴο ἴδ τοβοοιϊίηρ ταϊηὰ, [Πδη 118 ὑχγὶ- 

ἸΩΔΙῪ οδυδ6 ΟΥἩ 1 ίτιθ (οἴθῃ δἰ ἀ6}) 

οὐ ἰμδῖοσ, ὃ μὰ8 Ὀθοοσιθ ἃ Ἰἰηραϊδιϊο 

ΡΘΟΌΪΙΑΣΥ ἰῃ ταοβὲ δηοίθηϊ, ΟΘΒροΟ Δ ΠΥ [86 

Βοιηἰςο, ἰδηρσαδροβ, ἴΟ α86 1 ἰΒοΣ  πλϊ πδίοΙ 
ἴὴ6 (ΌΣΤΩΟΥ ἱπείθδαὰ οὐὨ ἰδθ Ἰδίζοσ, 8ὸ ἐππδὶ 

1Π6 ΡὮγαδο, “1 888}} αγάθῃ [86 Ὠοδατγὶ οὗ 
ῬΡΒΔτδΟΣ ἢ τ68η8: { Κηον ἴΠδὶ 1 8}}811 6 
ἐδλε οαἰδὲ οὗ ῬΏΔΥΓΔΟΝΒ Οὐ ΏΔΟΥ; ΙΩῪ 

ΠΟΙ Δ ἀπηθηῖθ δηὰ ΟΠΘΓΒ 1} 06 δῇ 
οοοαδίοπ, δ ἱπαάμοεπμενὶ ἴ0 81 ἱπογοδδίηρ, 
ονάυγαϊου οὗὨ μἷ8 οασί, ἊΑπά τδθ οοτῃ- 

Ῥϑβδὶοηδὲθ ᾿θηΐθθοΥ οὗἩ αοὰ, νῆο, ἱπβίοδα 
οὗ ογυβηίηρ [6 ὨΔΌρΡΒΕΪΠ6 88 ΟΥὗἨὨ ([ἢ6 Γ6- 
ἴτδοΐουυ Κίηρ ἩΪ πο Ῥουγοσ} Ὀ]ΟΥν, 

Ἄγαὶ ἰσὶϑαὰ ἰο τοίοστα δίπλ ὉΥ υδυΐίουιϑ ἰθβδ 
ΔΙ Ραμ θη θηΐ8, δηὰ ὙΠῸ ΩΦ ΘΏΘΓΑΙΙΥ͂ 
δηηῃοπηοσοα {Π6 ἐἶἰπηθ οὗ [86 Οσοθττοηοο οὗ 
[0 Ρῥϊαριιοθ ὉΥ ἴΠ6 πογάβ, “ Βοβο]ὰ 1 

88}4}} αἴ ϊοῖ ἴο0- ὩΟΥΤΟΥ,,᾽ ἴῃ ΟΓΥΘΥ ἰο στδηϊ 
τὰ Επ|6 ἴὉΓ τοβθοϊοῃ δηὰ τοροῃίδηςθ; 

(Ὠΐβ ΟοΙΠΘ ΠΟΥ͂ Οὐ ἰδ ρματὶ οὗ ἀαοὰ ἱἰη- 
ογοδϑοὰ ῬΑΣΔΟΝ Β σοίγβοιουίμθδβ; ἱΐ᾿ 88 

ἴο Βέτῃ ὦ οσακδε οὗ ὑχοϊοηχοά δηᾶ γοηθυγοὰ 

Γοδὶδίδῃοθ. 

8. Τὴ ορί που οὔ Τα ῖμοῪ δηὰ Ηἷκ [0]]ογ- 
ογ8, ἰδὲ αοἁ αἰΐοιον (δ βἰῃ Οὐ ωδη, νἱτπουῦὲ 
οδυδίηρ ἰδ, ποῦ ΟὨΪΥ ποῖ ΓΘΙΏΟΥΘΒ [86 ἀ- 
συγ, Ὀαὶ δ 48 ΠΟῪ Οὔ] ΟΠ ΟΏΒ ἴο ΟΌΓ ὕγο- 
Ὀ]οα, 17 Οοἀ 8668 ἴδ} νι ]οκοὰ τηδῃ σηϑαϊ- 
ἰδἴο Ρογηΐοῖ 06.5 ΒΟ ΘΙΏ68, ἩΠοἢ ΗΘ τηϊρσὶις 
ὉΥ Ηἰβ τηοσο 11 ἀθϑίτσουῦ, δῃὰ γοῖ ρβοσιῃ 18 
1.16 ποΐαγίουβ ἀϑοὰβ ἰοὸ Ὀ6 Θχοουίοά, οὐ ἢ 

πο νἱοῦϑ Ββοατὶ τηΐχας ἀουδίὲ οὗ [86 ἀἰνίηθ 
ἱἐπιοσίρσθησο ἱῃ 06 αϑδίγβ οὔ τωδῃ, δὰ 

ἴοβο [6 ἥστῃ Ὀο]ἱοῖ ἦν [ἢ6 δίτίος ᾿πδῆοο οὗ 
Οαοά, Τμυβ τπ0 νοῦἹὰ νουἹὰ ἱῃ τϑϑ  γ 
ὈΘΟΟΙΙΘ 8 ὈΓΟΥ͂ ἴ0 Οἴδηοθ, ΟΥὉ ἴ0 ἴΠ6 δγὺὶ- 
ἘΓΑΣ 688 ΟὗὨ ἔα ἱτηρί οι, ὙΠΟ δίὸ δ]ονγοὰ 
(0 ΟΔΙΤΥ οὐδ Ὑποῦΐϊ ΟἴΘΟΚ ΟΥ ΘΟΠΙΓΟΙ 
τῆοῖν ταϊδοδβίθυουβ οἶδμα, Βαΐ Ὠο ΐηρ 6Χ. 
οορὶ ἐδ ππβηδκοη οοημῆβάθποθ ἴῃ ἴδ6 
ἀϊγοοιίίοη διὰ δοίε σονοιπιηθηΐς οἵ Οοά, 

ἍὯΟ ΤΟΙ ΣῺΒ ΒΌΡΤΟΙΏΘ ΟΥ̓ΘΥ τηδηκὶπαὰ δηὰ 
Τμοῖς ἔδῖθθ, σδΔῺ β8 0 5} ἴ86 τοὶ σίουδ τοϊηὰ 

ἷπ 118 τοβοοξίομβ οὐ ἴῃ 6 ἀοδιηϊοα οὗ ἱπά ἷν]- 

ἄπα]8 δηὰ οὔ πδίίουηβ. ἘΡΟΥ ἀθοὰ, 
ΜῸΘΙΠΟΣ χοοὰ οὗ ΟΥ]], 18 ἃ σΏθδηβ ἱπ (80 

μαπά οὗ αοά; δΒονγονοσ, ἔθ ΟΥ̓] ἀοθα ἱδ 
ποῖ οοηγοχίδα ἱπίο ἃ Ὀϊοδδίηρ Ὀθόδιδθ ἰΐ 
ὮΔΡΡΘΏΒ ἴο δυθ θδθῃ ροσίοττηϑιϊ, ὑπΐ 06- 

οδῦδο αοὐ ἀοείρποὰ ᾿ξ ἔγοσῃ 186 ὈορΊπηϊηρ, 

88 ΔῺ ἱπρίσυπιοηὶ οὐ Ηἰΐ ν{1}} δηὰ Ηἱβ 

Βἷσῃον ἄδογθαβ; {πιδὲ 88 Φ δορὰ τερ] θὰ ἰὸ 

Ηἷ8 Ὀγοίδοσβ: “ 7ου ἱπίδηάοα ἰξ 88 δῇ ουἱ]] 

δραίηβι πιὸ, ὈὰΣ ΟΡ ἱπίοπάοαά ἰδ 88 8 
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ἄοτβ, ψΈΙΟΝ 1 584}} αν ραΐ ἱπίο {δγ παπᾶ; δηᾶ ἔδοα 
Βα] ἀο {βοῖὶ Ὀείοσα ῬΏδυδΟΣ : θα 1 5884}} Ὠδγάθῃ 18 
μοατύ, δῃα 6 ν“1}} πού Ἰοὺ Ὁ}6 Ρθορὶβθ ρο. 92, Απᾶα {τοὺ 

Β88}10 βᾶὰῪ ἴο ῬΒδγδοῦ, ΤῊυΒ βδαῖῖ} 86 [ογά, ἰ8Γ86] ἐδ ΣηΥ͂ 
ΒΟΠ,, δύθ Ὁ, ΤΩΥ͂ ἘΤΒΟΡΟΓΙΉ : 28. Απμα 1 880 ἴο {δ866, [,οεὐ Τὴ 
ΒΟΠ. ρὉ, {μαῦ ἢ6 ΤΑΥ͂ ΒΟΥ π16: δηά 1 (δοιὰ τοΐαβοϑῦ ἴο ]οἱ 
Ηΐπλὶ ρῸ, Ὀ6Βο]α, 1 8}8}} βδῪ (ΠΥ βοῃ, ὀυέη ὑὰγ βγβίροστι. 
24, Απά Ὁ οδῖμθ ἴο ρ888 ὈΥ͂ {Π6 ψαΥ, ἴῃ [86 ΤΕΒΌΏΡ- Ρ]ΔοΘ 

ε Ἐποὶ. Ῥέγε.--Ἴα (δ πη. 

Ὀ]οβδίηρ," Ὑδὸ ἀοοὰ οὗ τηδῃ, δῃὰ ἴπ6 Ὑ1}} 
οἵ ἀοά, ρο δαπὰ ἰη πδῃᾶ; ΠΟΥ δύο ὁοῃ- 
ὑΘΙΙΡΟΓΆΓΥ, [ΠΟΥ͂ ΔΓΘ, ἰῃ ἵδοῖ, ἰἀϑηεῖοαὶ, 

4. Τῆο ΝῈ0]6 βρί τὴ οὔ δο Ῥοηίδίθυο υ» 
ταΣ]γ ὁχοϊπἀοδ8 πο ὰ θα, μὲ αοἀἄ ἰηξαιϊπδιοὰ 

ῬΒΩΑΓΔΟΝ, ΠΊΘΓΟΙΥ ἰπ ογάοσ ἴ0 ραπίκιι Ηἶπὸ; 

δας Ηο ἔἢγπι Θοπιρ6 16 ζιδῃ ἴ0 ψ ὶο κού 688, 

δῃὰ 1ῃ θη (8118 Βἷπι ἰο δοσουῃὶ ἴογ ἰς. ΤῊ 
οτἱρίη οὗἉ βίῃ, 88 τοϊδιϑὰ ἴῃ ἔθ τγὰ ομαρίοῦ 
οὗ ἀσμποείβ, ἴ6 δομθ βυθίοϊθηϊ [0 τ ρΓΘΘ8 
ὌΡΟΣ πα ἴδο οοηνϊοιίοι, ἐμαὶ ἔγϑο Ἵμοῖοθ 
διὰ πιηΐοιξογοῦ Μ1111 τὸ στδηϊθα ἰ0 τηδῃ, ἴῸ 

ΡῬΌΓΒΟΘ Υἱγαθ δῃηᾶὰ ἴἰο βῃπῃ ογίπηθ (800 
δα, ἱϊ. 926). ὙΠῸ Μοβδαὶς Ἰορίβαζῖο 18 

ΘΩΠΓΟΙΥ δηὰ οχοϊ βίου Ὀαδοὰ οἢ [80 
ἀοοίτίηο οὗ τοιδ]δείοη ; δηὰᾷ [ἢ6 ὁχοϊδπδ- 

κου οὗὨ Ιβδι δὴ (111. 10,11): “ Β'ΑΥ γο ἴο [Π9 
τ ρίδουβ [δὲ ΠΟΥ 561|4}} Ὀ6 Ὁ]68504, [ὉΣ 
[ΠΟΥ 8}}8}} ὀπίου ἴδὸ ἔτι οὗ ἐποἷγ δοιΐοηβ. 
Ὗγοο ἴο ἰδο νἱοκοὰ; ἴον ἔθ τουασγὰ οἵ 

(Πποῖς παπᾶ (ΠΟῪ 8}}41} τϑϑρ;᾽᾽ 1818 1.68 

ἔοστηβ ἴμ6 Ἰοϑάϊηρ, ῬΣΙποΐρ]6 οὗὨἨ [86 ἩΐΟΪ]6 
ΟΙἹὰ 'Γοείδιηθηῖ. Μιβίοσίμϑθ ἰ8β [6 σοῦ- 

δοαθθηοο ΟὗὨ δ'ῃ, 88 Υἱγῖαθ 18 [86 πΟΟΘΒΘΑΓΥ 
σδῦδο οὗ παρρίηϑϑθ; δηὰ ὑοΐῃ Ὁ]185 δηὰ 
ΤΑΪΒΟΙΥ͂ δίδῃα δραΐη υὑπάοῦ {Π0 ἰἷρθος 
δυροτγνίεἰοι οὗ Ῥτονϊάθηςθ. Ἰδογοίοσο, δὰ- 
τοϊἰηρ οὐϑη [μδὺ ΡὮΣαδ68 ᾿ἰκα τῃδὲ οὗ οὖσ 
ἰοχὺ ΑΓῸ ΟὈΒΟΌΓΟ, [ΠΟΥ͂ οδσιηοῖ ῬοΟΒδΙ ΟΪΥ ὉΘ 
πυδοὰ 0 ΟΥ̓ΘΥΓΠΓΟΥΝ ἃ οἷ ΒΥ ἔπη ἀατηθηϊ8) ἀος- 
ἐγ οὗ [Π6 ΗΟΙΪΥ Βοτὶρέυγοθ, νηοῦ τγου]Ἱά, 

ψ Ἰδοῦ ἰδ, Ὀ6 ἀορτίνοα οἵ ἐΠοὶγ τηοβὲ ἀἰϊνίηθ 
Ῥυοΐρ]6, 

ΦΦ. Πεγαεῖ ἐδ πεν δον, δύέν πὶν ἢ εί- δογη 
(2), λας ἴθ, [δύδὸὶ 18 (δαὶ Ὡδίοη 
ὙΠΟ ΚΙΘῪ δηὰ δάἀοζϑοὰ στο ἔπὸ ἢγδὶ 
ΘΙΩΟῺ 8}} σοποσγδίϊοηβ οὗ πιϑῃ, δῃὰ Ὑδὶοἢ 
1 Βανο, ἐποσζοίοσθ, ἸΟΣΘ Θδρθοΐδ!γ τα κοη 
Ὁπᾶον [86 πνίηρε οὗ ΣΩΥ ῥγοϊθοϊίου, Ἰονίης; 

ἘΠ πὶ 88 ἃ δίδος ἰουθβ ἢ15 ἥγϑι - ὈΟστ 90ῖ, 

οἢ Μδοπὶ ἢ6 Ρΐδοθβ ιἷβ οπεῖγα Βορ δηυὰ 
Ῥυάθ. Ιἱ ἰδ 1688 Δρ γορσίδίο ἴο ἔδκο, 
Ἐδοῆὶ, ἰ86 νοστὰ ΥἼ33 δοῖο ἰῃ 16 εἰσηιῆ- 
εβοη οὗ σγεαίπεδε, 88 ἷῃὰ ῬΒ. Ιχχχῖχ. 38. 
Ὑμοτο Πανυϊὰ ἰδ οαϑὰ “93, παῖς 18 
ἀχρίαἰηϑὰ ἴῃ ἐδ ϑοοοηπᾶ ραᾶτὶ οὗ [6 γϑγϑα 
ὉΥ: “ἴδὸ πίρθμοδῖὶ διηοηρ ἴδ0 Κίπρ οὗ 16 
ΘΔ ΣΙ." --ἰς ΤἸΩΔΥ ὈῸ6 πιοηοηποά, ἔμπας 
Μοϑοβ ὩδΥοῦ, ἴῃ δαἀἀγοαδίηρ ῬΒΔΥΒΟΝ, 

ΟΥΕΒΟΣ Ὀαΐογο ΟΥ δἴοσ ἃ ρίαρτιθ, Ὡδοὸ8 ἰδ 
πογὰδ Βοῖα οοτητηδληϑᾶ ἴ0 Ὠἰτ, Ζεγαδὶ ἐδ 

τιν Αγεί-δογπ δον, Ὀὰϊ ΟἸΪΥ, δεκά σιν Ῥοορῖα 
(νας τὶ. 16; υἱ. 36, οἴ). 

48. (πὰ ἱζίάοι τεϊιεεεί (Ἰλ Ὁ Γ}) ἐο ἰεί 
λῆπ φο. Αὔοαυ!ὶ ἢ ἴῃ 116 δἰ στι βοδιίοη οἵ ἐξ 
800 ποῖδ ΟἿ ἐϊὶ, 13, ν2 ἸΏ δ).--- Βελοία, 
1 ταὶ! εἶαν ἐδ δον, ευεπ ἰὧν 7 εἰ-δογη. 
ΑἸΘΒουρἢ [18 Ἰηθῆδοθ 8 ὑχσοπουῃορα 
ἴο ῬΠΔΥΔΟΪ ΟἾΪΥ͂ Ὀδίοσγο ἔδ6 Ἰαδὲ μαρτο, 

Οοά τηθϑηϊτίομδ ἰδ ΔΙγοϑν Ὧσγο, ὈδοδΏδ6 ἱξ 
δομίαίηθα (Π6 δουογοδὲ δηἃ σηοδὲ ἔδασίαὶ 
Ῥυμπίβῃιηθηΐ, πὰ δἰοοὰ ἱῃ οχδοὶ οοῖ- 
Τοβροηάθῃοο τὶ ἐμ6 οὐ αΣΘΟΥ οὗ Ῥδδ- 

ΤΟΣ, ἢῸ δου ὰ 1086 8 ἤγδι- ὈΟΓΏ βοῖ 

Ὀθοδαδβο ἢ6 Ορργϑδεθὰ ("6 ὅγει- ὈΟΓ δοὴ 

οὗ αοἄἁ, Βυϊῖ Βδβηὶ Ὀοϊϊονοθ ἐμὲ Μίοθο 
δὐάτοβθοῦ Π6080 ἩΟΣΩδ ἴ0 ῬΏΑΣΔΟΣ α«]- 
ΤΟΔΥῪ δὲ ἰκ ταί δρροδσγδηοθ Ὀδίογα Ὠἷπι, 

ἴῃ ογᾶοσ ἴο δον, ἔγοτι [6 Ὀορσίπηΐηρ, [86 

ἀγοβα] ἡπάρτοοθς οὗ (606 ΑἸπιϊ ΒΥ 
ἩΠΟΒ ἀνεαϊιοὰ ἢ18 οΟὐδιίῃδου; ἴὼὸσ “ ἢ 6 
Ἰονίηρ- Κἰπάποθβ οὗ αοὰ ὙΓΔΣῚ8 τη, ἴῃ 
ἄπο ϑϑᾶϑοι, [ὁ σϑισῃ ἔγοπι ἢἷ6 πιὶοκοὰ- 
2088. 

Φ4. Απὰ ἐξ οαπιδ ἴο ραεὲ ὧν ἐδ αν, ἱὰ 
ἐλε τεείϊπο-Ρίαοο [ὃν (λὲ πίσλε,. ἢ (ἀο- 
τἰνοὰ ἔοι 39, ἴ0 δίδυ ουὸσ ᾿ἰρθξ, δηὰ 
ἐμι6 Ὁ Ἰος410), 6 μίδοθ ἩΒΟΣΤΘ ἔγϑυθ!]οῦδ 
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ΡΠ Ὁ ἜΝΙ νὈΣΡ Μὴ, πὸ γσττν ἤπρϑρὶ ἢ 

Βίορ ἴον ἐ86 πἰραϊ, γοδιεϊηρ- ρ᾽δοθ; ΟὨΚΟΪοΒ: 
δ 3 Π3, Ιοοιβ ρογηοοιδοηϊβ; ὅθ 0- 
τυδρίηι: ἐν τῷ καταλύματι. Αἷ ρῥτοδουϊ 

[ΏΟΙΟ δζα, ἰῃ πο Εἰδδὶ, ἰπβιίοδὰ οὗ ΟἿὟΓ ἱπηθ 

ΟΥ Ὠοίοϊδ, ἰῇ δι 8 Ὁ]6 ᾿ηίαογυδβ, ἱῃ ἰουτπ 5, 

ΥΣΠασοδ, δὰ οὐ [δ6 ΟΡΘἢ σοϑὰ, ἢοιιθ08 
ὙΠΟ ΟΣ 8.6 6 ἀθσγίηρ [86 πίὶρδὶ, ἴοῦ 

ἐγών ! ογ8 δηᾶ ἰποὶνγ δηΐπη818, ΤΠ] ΟΒΕῪ χτὰ- 
κυϊουδῖγ; βοσροεΐηθδ, 8180, ῬΓΟΥΪΒΙΟΠΒ ΔΓΘ 
δοϊΪὰἃ (ποτὺ ἔοσς τηοάογαὶθ ὑσχίοοδ (βθοὶ 

δυϊἀϊηρα δύο Ἵδ᾽]οὰ ἱπ Ασδδὶς, Μαρείϊ, 

Ολαηδ, οὐ (αγαναπεαχίεε; ἴῃ Οτοοῖκ, παὰν- 

δοχεῖα; χὰ Ομαϊ αἷς, "1218. Βαὶ διιοῖ 

Βοῦβ68 ΓΟΙῸ ΠΠΚΗΟΥΤΏ ἰ0 [16 1567 66 1168 ἰπ 
πο Θατΐος ρετοάδ; (ΒΥ μδὰ ὁ ἢ 2Ό, 
ὙἘΙΟΝ 8. ΘΕ Γ ἃ τη οΥΘ 6 ἐσηὶ ἰθΙΏρο- 
ΤΆΓΙΥ ῥοΠοὰ ὩΡ ἴὸγ ἰμ6 πἰρῆϊ, ΟΥ 8 

ΟΔΥΘΙΏ δἀδρίοα (ὉΓ 186 ΡΓΡΟΘΟ οὗ Ροῖ- 
ποοϊδιίίοη; δηὰ ἰὲ ἰ8 Κηονγῃ ἰδὲ, ΟΥ̓ ἢ δὲ 

Ῥγοδοηξ, ἰγβυθοσβ 086 Βυο ἢ}! ἰθηϊδ ἴῸΣ 

Του ηρ-οἴδοοϑ ἀυτίης ἰδ6 πίρηλ ἴῃ [86 
ΥΟΙῪ ΥἱοΙ ΠΥ οὗἨ ἰονπδ. 6 Βαγο, ἔπογθ- 
ἴοτϑ, τοὐϑοϊθὰ [6 τοπᾶοτίης οἵ Ὁ) ὉῪ 
ἔπη, δ8 ἰὶ ἰ5 κίνϑη ὉΥ 1:6 ἘΠ Ἶ5}} Υ ἐγβίοῃ ; 

Βαδίἀ 65, ἱππ8 ἬΘΟ, ἐπ ἴἢ0 Εδδὲὶ τ ετο [86 

γίσίτθ οὐἨὨ ΠοθΘρ᾿ ἸΔΙΠΥ 18 Ῥγδοῦδοα τὶ 1Π6 

ςοπδοίϊοηἰουβηοαθ δηὰἃ σβοοΓ[] 688 ΟὗὨ 8 

ΤΟΙ ἰοῦ ἀσῖν, αἰτηοδὶ βυρογήποι, 4]- 

(δουρὶ ἰμογθ ΟΓΘ ἃ ΓΘ ἰΏ 1688 ῬΟΡΌΪΟΙΒ 

τορίουβ (5660 Διοδμγ, Ὑτανοὶβ, 46; 1 ο- 

δίπροη, ἰἰϊ. 480, δ76; Βεἰϊείεά, Ἰϊ. 318).--- 

Τῆς Ζοτὰ τιεὶ λΐπι, απὰ δοισἧϊς ἰο ἀἰϊΐ ἦδη. 

Τηϑίοδὰ οὗἨ Οοά, Οηκοῖοβ, ἴπ6 βοριυδρίηϊ, 

δηὰ ἴΐ6 Ατδαὶς Μοεγαίου, δύο ἤθσὸ ἐλά 

απρεῖ 4 Οοά.---- ΑἸΒουρΡ (18, δηὰ [80 

ἵπο 0] οί σασϑὲβ (Ὑἰοἢ Ὀοϊοης ἴο- 

χοῖμοῦ) δζὸ οὐδοῦσα, δῃὰ τοῖς υἱίδουϊ 

ἀἰθουεἶοδ, ἸΠΘΥ δῦθ Ὡοὶ ὨΘΑΙΙΥ͂ 80 υηΐη- 

6] αἰ }]6 δ [16 οὐεῖοαὶ 268] οἵὗἠἨ ὠὠἸηδηῦ 

ἱπίοσργοίοσβ 848 σοργοϑθηϊϑα ἐἢ61|.---]8ὲ, 

ΤῈ οοπίοχὶ βου 8 ΟἰΘΑΣΥ, [πὲ (Π6 ὑγὸ- 

ποῦηβ Ὀοϊοησίης ἴο [80 νὸ γογῦβ, [δὸ 

Ἰωοτὰ τοὶ λέπ, δηὰ δουχῶῆλ ἰο ΚΙ] λύν, 

ΤΟΙ͂Ο, ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΥ, ἴο Μοδϑδ, δῃηὰ ποῖ ἴὸ 

46 Ο]ὰ, ταῖς ἢ Β68 ἤουοσ Ὀθθα τηθηϊοηθαᾶ 

Ῥοίοσο (ἴδ γνοσέϊοδὶ ἀϊςσοι ἱπ Ῥαδδδροδ 

Ἰϊκο Ῥβδὶπὶ ᾿Ιχχχυϊ, 1, ἐδῃ ἀϑοϊάθ ποίη 

ἴογ 116 ῬὈτοδϑίοαϊ οοπηθοῖοῃβ), διὰ Ὡς ἢ 

ὝὯΔ ἴ00 ἱπποσθηῦ ἴ0 δυο ἀοδβοσγυοὰ ἀθδίῃ, 
Ὡηᾶ, Ιὲ 8 ἔΌΓΙΠΟΙ οἶθαγ (ἔγοπλ υϑσ. 26), 
ἐδ [Π6 ΤΟΔΒΟΣ ΨΥ 186 Ιογὰ βουσὰϊ ἴο 
ΚΙ] Μοδβεβ, νψ88, ἨΪ8δ πορίοοξς ἰῃ εἰγοῦχη- 

οἰβίῃρ μιῖ8 (ηῆ0 ἀουδὲ πονγ- ὕοση) βοοοηά 
800, ἘΠΙΟΖΟΥ (800 ΟἿ ΥΕΙ. 20), ἃ πορίεοξ 

[Π6 πιο συ] ρδῦϊο ἱπ Μοβ6β, 88 οἰγοιπλ- 

αἰδίοῃ νῶδ, ἈΠ σίο, 80 ΟἿΪΥ βίχη οὗ [86 
οογθηδηΐ Ὀοίπθοη οὐ δηὰ ἴδβγϑοὶ; δηὰ 

Δ8 Ὧο, 0 δὰ ὈδΘη 8βοπὲ ἴο ΣΟΠΘῪ (μδὲ 

Δ᾽] Δ ποθ, γγ88, δῦονο 4}} οἴδοσβ, ὑουηᾶ ἴο 
Ῥοσγίοιπη δῃὰ γοβρϑοῖ ἐπδὲ δγιωροὶ. ὙΒαγο- 
ἴοσγθ ἃγὸ [δ ορὶπίοῃβ οὗ ἔβοθοὸ ψῆο πὰ 
[Π6 κυ οἵ Μοβθβ ἰῃ δίβ δβανίηρ ἰδ κῃ ἢἷ5 
ΣΟΥ τσὶοι Ηἷαι ἰηΐο 186 Ἰαπὰ οἵἉ ἰάΔο] ΔΤ, 
ΟΥ ἴῃ δανίηρς οοσαρίοα ἰπλδ6 1 ἴ00 τ ἢ 
ὙΠ 186 τΟΣΙΑΪΥ οοτηίοσίβ ἕοσ [86 πίρῆϊ, 
ατοζυϊτουδ σΟὨ) ΘΟ ΓΟ ΓΑΙΒΟΣ [ΠΔὴ χοηπ- 
ἷῃθ Οχρδηδδίουβ οὗ ΟἿΣ ἰοχί, Εγυϑῃ [16 
ἰηξογργοίδείοη οὔ Αὐαῦρδποὶ, ψἘοῸ οὔ- 
ΒΟΙΎΘΒ, ὑπαὶ (80 δρὶγὶϊ οὗἨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἀθ- 
βοθηἀοϑὰ προ Μοδοϑβ δὲ [Π6 σοῦ ρ-ὈΙΔ06, 
δαῖ, ὐβοῦοα 85 ἢθ6 τ 88, ΟΥ̓ ἰοροζαὶ 
δηχίοιίοβ, ἢῸ ΔΒ ὉΠΘΌΪΟ ἴο χϑοοῖνο δὰ 

ΔΡΡΙΥ ἰδ, ἰ8 ποθ δροοίουβ ἔπδη τϑδὶ; [ῸΣ 
28) ἴθ, δρ]γ, (ο πιϑεῖ, ἰ ἥπά (απ, 
χχχίῖϊ, 18; βαἰδ χχχῖν, 14, οἱς.), δηά ἱἰΐ 

ποῦ], Ὀοεὶάο6, Ὀ0 ἀἰου!ς ἴο οοτηργομοιὰ 

ΠΟΥ͂ 86 Βρίγὶλ οὗ ῬΧΟΡΒΘΟΥ “ δουρῃὶ ἴο 

ΚΙ] Μοβοβ." Μοῦθ ρ]δυϑθ]9 ἱβ 86 δυΡ- 

Ῥοδιίῆοῃ οὔ Εὔπ Εδξτα, ἐμαὶ Ἀοδοβϑ ζ6]} 
ΒυΔάΘΏ]Υ ἰηΐο ἃ βοσίοτιβ 111η688, ἩΔΙο ἢ 

τοσοϊηοὰ μὲπὶ οὗ [8 ΥΔηΒρτΟβδίοΏ, δᾶ 

οουΥηοοὰ εἰμὶ ἐπδὲ ἢ 88 πῃ ἀΔΏΡῸΣ οὗ 
ἀρδαίδ, ππῖθ88 Ὧ6 οο͵τοοίοὰ ἰξ πὸῖὶϊμοαυΐ 

ἀοῖαγ. [ἡ ἰδ ὈΠΏΘΟΘΒΒΩΙΥ [0 τηθηϊΐοι [ἢ6 
γαιίουδ δε ἰῆς41 οοη͵θοῖατοβ Ἡίομ (ἢ 8 

γΟΓΘΘ 88 Ὀθ6Ώ ἀοοτηθά ἰο 68]} οσίι. 
4. Τλεπ Ζιὲρρογαλ ἰοολ α εδα7} εἴοπο. 

Ἣν :- ἫΝ (ὅθ ὙΥ, νν Βίο ἢ ἰ6 ἰἀοηξῖοδὶ 

Ὑψ} ἬΝ, ὦ σε), ἃ ΒΌΔΙΡ δίοῃθ, θῆς6 ἃ 

βίοῃϑθ Κηΐϊΐθ, Ψυδν, τμογοίοσγα, ΓΔ δἰ δὲθ 

Οηκοῖοβ δηὰ Φομδίθδῃ ἐδ, ἃ είομδ; 

δηὰ Εδη Ἑστὰ Ὄχρ δίῃ ἽΠ Ἵ3.Ἴ, “ἃ βῃδυρ 

ἐπδίσσωοηι;" δηὰ βἰτα αν τροαὶ οὗ [86 

ΟἿΟΣ ἱπιογργοίοσβ. [Ἃπ Φοόοβμαδ νΥ. 2, 8, τὸ 

τεδὰ (παῖ ἴ6 οἰγουταςοίϊδίοη οὗὁὨἨ [8 ῬΘΟΡΪΘ 
85 ροτγίοιτοοα πὴ ὨΥνὶ ΠῚ Ὑ[Ἕ[Ὰ, (μὲ ἴδ, 
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ΟΥ̓́ΔΡ πὶρί, ἐμαῦ {86 Τιογὰ ταοῦ Εἶπ, δῃα βουρμὲ ἕο ΚΠ] 
Ὦ]1). 25. ΤΏΘΩ ΖΙΡΡοΥδἢ ἴοοκ ἃ Β}8:} βίοπο, δῃὰ ουϊΐ οἱ 
186 ἔογοβκίη οὗ Ποὺ βοῃ, απὰ ἱραυῦΐῦ ἐξ αὖ [18 ἴδθοΐ, δα 5], 

1 Ξποὶ. Ῥέγε. ---- Οδεῖ, 

Κηΐνθβ οὗἨ δῇδυρ δβίοῃϑϑ, οὐϊά θην οοἰποϊά- 
πα τῆ [06 ἱπϑιγυσιθης πδπιθὰ ἴῃ οὐ Γ 
ἰοχί, ΤῈ τι86 οὗ βίοῃεϑδ (ὉΓΣ βἰταλδν ΡΌΓ- 
ῬοΞβ65, ῬΔ8 Ὀχουδίοηὶ ἴῃ ἴ86 Επδὶ, θυθῇ ἴῃ 

ὐτηο5 ἤθη ἴη6 δρρὶϊοδιίοῃ οὗ τηθίδα] ἴπ- 
ΒιΓυτηθηΐδ οὗ 811 ἰκἰϊπ 8 τἋαθ Ἰορ; ΠΟΤῚ 

δηἃ πηΐϊνοβα! δἀορίθᾶ, Αοοογάϊηρ ἴἰο 
1κπάο]ῇ (ΒΒ 6βοεσγὶρί. οὗ ΕΠ ορία, Εἰϊ,1. 8.21), 

ἴῃ ΑἸηδ)!, αὶ ΕΠ ορίδη ὑσῖῦθ, πδοὰ δμδτρ- 

θηοὰ δίηϊα ἕο ἰῃο οἰγουπηοϊδίοη οὗ μον 
οὐ] άτοη; δηὰ ἰΠ6Υ οοπείπηθ {π18 Ὀσγαοῖοθ 
Τροδὲ ῬΓΟΌΔΟΪ ἴο τ }5 ἄγ. Αἀοοογάϊην 

ἴο Ηατοἀοίαα (ἰΐ, 86), 186 Ἐργρεῖδηβ 
οροηϑᾶ ἐδ6 Ὀοάϊοα, νος ἢ ποτ ἴο Ὀ6 6τ- 
ἨῬαϊτηθὰ, τῖῖ πϊην-κῖνοθ. Ῥ]πΥ (Βἰεϊ, 
Ναΐ. χχχυ. 12) ἱπίΌΣΙΩΒ 18, ἐΠπδὲ [86 ῥΓ]οβί8 
οΥἮ Ογθοῖο υϑοὰ δἰταΐαν ἱηθυγιταθηΐβ [ῸΓ 
ἐποὶγ σλοιγαιίίου, Αὐοοοσχάϊηρ, 0 ΦοδβορΒαβ 
(Απᾶᾳ. ΧΙ. ἱν. 1), [89 τἱηά οἵ ἴχ668 νι! οἢ 

ςοὐϊδίηοα ὑθαῖπι, νγὰ8 οροηθὰ Ὑῖϊ δίοηθ 
Κηΐϊνοδ. ᾿ἱοάοσγῃβ β΄Ί΄ου]υ5 (ἰΪ, 15) σιθῃ- 
Ἐοπβ ἔμαὶ [πΠ6 ΘΒ ΕΠ γοραρὶ, οα ἴ06 Ατὰ- 
Ὀίδη ὅθδ, ορϑὴ τπεὐν ὅ8}} τ ὴτἢ Βῃατρ δ᾽ ηΐδ. 
ΤῊο Αὐρουίοσδῃ ΟΥῸ8 τηϑθ Ὀδέ16- ΑΧΘΒ, 

Κηΐνοβ δῃὰ ἀδρροσθ, οὗ ϑίομθ Ὀδίογο [ΠΟΥ 
ΚΗΘῪ ἴδ6 ΔΡΡΙοαἰλίοι οὗ [86 πιοίαῖδ, Απὰ 
ΕΥ̓́ΘΠ ΠΟῪ ἴδποδο ον διὰ σρδ]θ οἰ] άγοη 
Ἧ8Ὸ ἀἷο Ὀοίογο [86 οἱ μι ἀδΥ ἤτοπι ὑποὶγ 
Ὀίγίδ, ἃτὸ οἰγουμπλοίθοα τ δίομθ Κηΐγθδ. 

--Αλὰ εἦδ οἱ 9} ἰδό 7υγεελϊπ 9 ἦεν δοη, 
ἀνὰ Ρΐ ἐξ αἱ ᾿ϊ8 7εεἰ ΟΣ 92}, ακά 
“φαἱά, Τἤοι αγί ἱμάεεά α δγίάεσγοοπι Ὁ δίοοά 
ἐοὸ πὲ (ὨἸ ΟΤΤΊΠΠ). Ὄγὸ οχρ δίῃ [8680 
ΟὐΒΟΌΓΘ ΜΟΣὰΒ ἱῃ (9 Β᾽ΠἸΡ]08ὲ ΤΏΔΏΠΘΓ, 

ἴυ8: ΖΙΡΡοΥΒὨ οἰγουχηοίϑοα (ουξ οὔ [86 
[ογοβκίη) οὗ Πα 8οῃ---ἴὉ Μοδοδ δὲ Ὠἢ- 

ΔΌΪΟ ἴο ῬοΓ στ (ἢ 6 ΟΟΓΘΙΔΟΙΥ͂ ΟἹ δοοοιιης 
οὗ μὲβ 11πη665, ἀπα Ἰαἱὰ ἐξ Ὀαίοσθ ἴδι6 ἔδοὶ οὗ 
ἐδ 8οτι, Ἔσο αἰ παρ, ΣῈ ἃ σηϊχϑὰ δοίην 
οὗ ἱπαϊχηδίίου δια ἐθηάογηθ88, “ ΑἸ Βουσἢ 
811 Ηοῦγονν οἰ] άσθη, ἔγοτι [πο Ὀἱοοὰ οὗ 

οἰγουτηοίϑίοη, (ΟΥ̓ ὙΒΙΟΝ δ᾽οηθ [ΠΟΥ͂ δγῸ 
τοοοϊνοα ἱπίο ἴδ οονθηδης οὗ (86 Το χά), 
τοὶρης ᾿ΠΒῈ}Υ ὃ οΔ] ὦ Ὀγὶ ἀΘρΤΟΟΙΏΒ, ΟΥ 
ΒΟΩΒ οὗ Ὀὶοοά, ἔδου, ἘΠίοΣοσ, ἀοϑοσνυοϑὲ 

ἰηἀοοὰ ([π τ δ} 117) [818 ΠΑΙ.6 τι ΓΟ Ὦ ΤΏΟΤΟ, 

α 

Ὀθοδαδο ἐδ6 πορίοος οὗ (δὲ εἰγοτισηοϊολοῦ 
δὰ αἰτηοδὶ οδιιδοὰ ἴπ6 ἄδδιὰ οὔ σὰν δυδ- 
δαπὰ," Ιὲ ΔΡρθδύβ [0 π5 ἰσωροαϑεθίο ἴὸ 
ΤΟΙΣ 106 Ῥγοῃοῦῃβ “δ λὲν ἴδος," διὰ 
“λοι τὶ ἱπάοοα,᾽" ἴο ΔΗΥ ΟΥ̓ ΒΟΥ δυρδέβδη.- 
εἶνθ Ὀπὲ [Π6 δοῃ, [6 ΟὨΪΥ τηδϑουϊτης ποῦα 
ἱπ [86 ὙΠΟ] βθηΐίθηοθ; [ΠΟΥ͂ σδῆηος ΔΡΡΙΥ 
ἴο Μοθϑϑ (88 Οηκοῖοβ, οηδίμιδη, ϑαλάιδῃ, 
ἈΑβῃ, ΑὈΑΣΌδΠποΙ, ΟἾδε8, ΕΥΞΒσαπτἢ, 
Ἐοδοημ 6 Σ, δηὰ οὐδοσβ ΒΌΡΡΟΒΘ), ἸΟΣ, 
ΤΩ ΠΟ 1688, ἴο [6 ἀοδίτογίην δῆρεὶ σεθο 

ΠΌΣΠΠ, ποῦ δοπδίβδα δπὰ Ταγχζτσα 
Ηΐθτδ. δαδκίξλαίο ἔον “.). ΤΠ ο ποσὰ ἸΣΠ, 
ὙἘΣΟΣ ΔΡΡΘΆΣΕ ΠΕΙῸ (0 Ὁ6 υδοὰ ἀδαὶ στιοάϊγ, 
ἱποϊπ 68, τηοδὲ ΠΑΡΡῚΪΥ, [86 πὸ εἰστιῆςοα- 
εἰομδ οὗ τσοϊδεϊνθ οσ ὑυσίἀθρτοοζω, διιὰ εἰς- 

ουχηοίϊδίοηῃ (ΟΟΣΡΑΓΘ, ἱὰ ΑτδΌϊο, ὡΣλὸ- 

ΔΏΥ τοϊδεϊνο οἢ ἴδο Ῥατί οὗ ἴδ τῖΐὲ, δοὰ 

λει. εἰγοαπιοίδίοη); δὰ, εἴποϑ ἔδιο οἶγ- 
συτπλοίδίοῃ νγὰδ οοῃϑι ἀογθὰ δ 8 βυγαῦοὶ οἵ 

ἴδο οονοπδηῖ ὑοίνοοι αἀοἂ δηὰ [Π6 Ομ], 
ἷξ πιϊσπξ, ροοῦ δ !]γ, ὃ6 οομηραγοὰ τ} ἃ 
τηδιγτηοηΐδὶ ἰδῆς. Ἐλη ΕΖγα οὔϑεσυεβ, 

εἶἰἰδὲ ““ποϊθῃ 68}} (Ποὶγς οἰγουτηοϊδοῦ 
οἰ] άγθη ὀσίάεφγοοιια," διὰ ἴπ6 ΟἿΣ ἃ ἱε, 
ὀνθῦ δὲ Ὀγϑεϑηῖ, οἢ [06 ἀδῪ οὗἁ μἷ8 εἰσοῦτη- 
αἰβίοῃ, πατηϑὰ διηοηρ ἴδ 6 [ἀγα 68 “ Ὀγιὰθ6- 
ϑτοοτῃ οὔ μϑοονοηδης," Τ ὁ μδυο, [Βογοίοσο, 
ἐγ: ϑ᾽αιϑά, “ς Ὀγίάθρτοοιι οὗ δϊοοῦ," ἱπδιοδὰ 
οἵ “ Βοοὰγ Βυκραῃά,᾽" σοι [86 ΕρΊ ἢ 
Ψοιβίοη οὔδιθ.0 Τὴ ρασίὶοϊο ᾽9 Ὀαοίοτθ 

ὈΘΤΠΠ, εἰκηϊῆοθ Ποῦθ, δδ ἔγο αθθεἶ, 
ἑπαδεα (866 ποῦδ οἹ ἰἰὶ, 7), “ ΤΏθο 1 τοὶρῆς 
6411 ἸΙΡΟΓΘΙΥ δηᾶὰ σϑϑῖὶγ ἃ Ὀτίάθατοοσι οὗ 
Ὀ]οοὰ." Ταγζαση ΟἾΚΟΪοΘ δηὰ Ταγσυσα 
Φομδίδδηῃ Οσρύοδθα {Π6 δΘΏ80 Δἰτηοδὲ 00 Γ- 
ΤΟΟΙΥ; [86 ΤΌΓΣΙΘΟΙ τϑηἄοσα, “ ΕΥ͂ ἴ6 ἰοοά 
οὗ αἰγουτηοίϊδίοη οὗὨ (δὶ. οπ6, ΤΩΥ͂ Βυδραπὰ 
[48 Ὀθοη χοβιοσθὰ [0 π|ο;" ἰδ6 ]Ἰδιΐζου, 

“πὰ Ζίρροσαιι. βαϊὰ: “ΜῪ υδθαηὰ 
το ἴο οἰγουτηοἱδο ἴδ ΟΕ} 4, Ὀὺξ δϊ5 

δι οτοΐῃ ἰδοὺ ῥῬτονυθηϊδα πἷτα; θαΣ ΠΟΥ [86 
δὶοοὰ οὗὨ οἰγουχηςοίδίοῃ Ὑ0}}] ἀχρίδιο [86 

απ οΥἨὨ ΤΥ πυβραπά.᾽" Τὴ ϑοριυδρίηι 



Ἵ ΠῚ 82 

ἘΠ 8Ὶ ἸΣΠ ΤΟΝ Ν᾿ Ὁ ἢ 46 : Ὁ ΣΊΡΕ ἘΞῸῚ 
Β ἐτίραρ 

ὙΊ ΒΒ ἼΡ) ΠΊΘΊΡΣΙ ΠΡῸ ΓΣΡ 1.2 ΚΠ ΝΣ ΠῚ ἼΌΝΗ ΟἹ 
ΤΟΣ ΓΝ ἤπεῦ Ὁ ἽΡΙ 28: 2... ΠΌΣΙΝ κὸν 
2 49. 1 γὴν ὙῈ τρν τ Τὴ πο ΣΝ τὸν 
ΟΥ̓ΘΙΒ ἃ ΓΟΙΏΆΣΚΑΡΪΟ ἀονδ οι ἔγοσα Οὐζίοχὶ: 
ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου 

μου: “1τδὸ Ὀ]οοὰ οὔ εἰχουτμροίδίοη Οὗ ΣῺῪ δο0ῃ 
8Δ8 ορδϑοᾶ," ἩΒ1ΟἿὮ ΦΘΟΣῺΒ ἰ0 Ὀ6 θαδοὰ οὔ ἃ 

αυϊϊο ἀἰδογοης τοϑάϊηρ οὗ 6 Ηθῦτγον 

ἰοχὶ. Οοδοηΐτιβ ὀχρίδιη ἰμ6 νογὰβ 92} 

ΟΣ ἐμπε: “ δηᾶ εἴ τοπομοά ἐπ ἴδοι οὗ 
Μοβοβ τὰ τ1Π6 Ὀϊοοά οὗἨ [80 οἰ ]ὰ, τ] 
8 ἴ6 το οὗ οχρίδιϊου,; Βαυΐ, 16[. [0 

ψοτγὰ δίοοά ἰδ τοῖ ὈοΐΌΣΤΘ τοδοΐλὶοηθά; δπὰ 

9, δὲ ὨΘΌΤΤΠΠ :6 στοίοιτοὰ ἴο ἐδθ 
ΟἾ1]ὰ, νγὸ ββουἹἃ δῦ ἃ ὙΘΙῪ δ Ό ΑΓ 
Ομ δηρθ ἰη ἴδο ΔΡΡΙϊεδίοη οὗὁἨ [ἢ Ῥτοῃοῦῃ8 

(δἰ Γ Δγὸ (Π0 ἰη ογργοίδι οι οὗ Αθὰ]- 
Ὑ811ὰ, ΕιτοΝὶ, ϑροίςον, Ῥοοοςῖκο, Μοη- 

ἀ6]5βομη, δὰ οὐβοσβ). Οὐ 86 ΠΌΣΟ 085 
ΟἾΒΟΡ Θχρ δηδείοηκ, γγὰ αν ΟὨΪΥ ἰδὲ οὗ 

Ἐβοδϑησχαΐ ον, νυ ἰοἢ 8. ποῖ ἩΣΒΟῦΣ ΒΟΠῚΘ 
ΔΡΡΟΔΓΆΠΟΘ ΟΥ̓ ΡῬΓΟΌΔΌΣΝΥ: “ Ζίρροσδὰ 

ἔχον, ΠῚ ὁ οογίδίη ἱπάϊστιαίίοι, ἐἢ9 

ἐογοβκίη δαίογο ἐδο ἕδος οὗ Μοθϑοδ, δηὰ 

δβαλὰ ἰο δὲπι: “1 81 σοι ΡΟ 164 ἰο τοάδοι 
δὰ ργϑϑοζυθ γοῦ ΟΥ̓ ὈΪοοά, πδηλοὶυ, ἐμαὶ 
ΟΥ̓́ΤΩΥ͂ Βοη; [ὉΓ πη1668 1 δὰ οἰγουπιοὶθεα 
μΗἷπι, δπὰ (ππ8 βῃοὰ 8 ὈΪοοᾶ, ΠΥ [19 
ποῦ ὰ πανὸ ὕὍσοη ἐογίοϊἰοα.᾽ (δίπιὶ- 

Ἰαυὶγ ΟἸαίγο). Βὲ τὸ επὶδ ᾿ηἰογρτοίδοη 
Δἰἶδο δρρὶῖθα [86 οδ)οοξίοη, ἔμπας [86 Ἀγοὸ- 
ποῦ ἴῃ 3,29) Ἄοδηηοὶ σοῖο ἰ0ὸ Μοθϑδ, 

ΜῈ ἰδ τησημοηθὰ ποἰτμασ ἴῃ ἰδὲ8 ΠῸΣ ἴῃ 
ἐῆθ ῥτϑοθάϊης νοσβο.- -Ἴ8)9 σοϑδοῦ ὙΠ 

Μόοβοβ πορἰϑοϊδὰ ϑυοῖ δῺ ἱτηροτίδηὶ ἀυγ 

δὲ ἰδὲ οὗ [86 οεἰγουτηοίδίου οὗἨ διὶ8 δοῃ, 

885 θθδῃ δουρῶς ἴῃ (86 δαρροασίοι ἐμαὶ 

ἘΠίοχοΣ 8, Ροσθδρβ, ὈΌΓΏ ΟἾΪΥ 8 (δ 

ἄαγπ Ὀοίογο ἰμ6 ἀοραγίωσο οὗ Μοδϑβ ἴγοσῃ 

Μιάΐδη; δηὰ, ποὶ τἰδίηρ [0 ἀοῖδυ (δ6 

ταϊβαίοη νϊοῖ αοἂ μδὰ οπισιδίοὰ ἴο0 μίτι, 

Βο ἴοοκ ἐδο οἰ] τῆ δἷπι, ἑηλοπάϊης ἴο 

Ῥογίοστη ἴῃ Ἐχγρὺ [86 εἰτουπηοἰδίοη, τ ῖ ἢ 

ἢ ἴραζοὰ τουϊχθβ Ὀ6 ἀδηφοσζοῦϑ ἀυτίηρ [19 

ὁοῦσπογ. Βυὶ ἰξ ἰβ τόσο ῥγοῦδῦ]ο, ἔμαὶ 
ΖΙΡρογδὰ, δά βοσίηρ ἴο 186 οαβίοχῃ οὗ (6 

ΑΓΣδΌΐδηβ, ψηο, οοπδίἀογίηρ [86 ορογαίίοῃ 
ῬΟΓΠΠ]ΟυΒ δηὰ ἐτυ ρΓΟΡΟΥ ἰῃ ἐπο γουηρ ἰη- 
ἔδῃϊδ, οεἰγουσηοίθο ἐποὲν ΟὨ ] ἄγῃ ΟἿ]Υ δἱ ἐμοὶ σ 

τὨϊσίθθητ ΘΑ, δὰ ρογϑυδο ἃ Μοθϑοθ ἴο 
Ῥοβίφϑοῃο (᾿δὲ ββοσϑὰ ᾿ς ΓΟ ΟΏΥ. 

426. ἀπά Ηε ἀεεϊείεα ἤγοπι ἀἰηι, τιϑτ οἷν, 
οὐ ἀροδίβδιοαὰ ἔγομη Μόοβοϑ, οὐ, ἱῃ οἵμὸῦ 

ΟΓάδ, 1856 111πο88 οὗ ἴΠὸ ἰδίου οδαβϑά; 
[8 ΖΙρΡροσδὴ Ὀθοδσηθ ρα γί γ οοηνϊηςοᾶ 

[δὲ [06 ἀΘΩΘῸΣ ἰηΐο τ Πἰσἢ ΠΟΥ υβοδηὰ 
δὰ δι! ]θὴ τγὰδ οοολδίοηϑα ὉΥ 186 π6- 
εἰοοϊοα εἰγουτηοίδίοη οὗ (παὶΡ Ομ] ἃ, δηὰ 
δι:6, ἸδΒοζοίοσο, οχοϊαίτηθα δδὶπ ἱπ 180 

ογάβ: ὦ ὀγίαεφγοονε 97 διοοά ἰδοι ατί, 
δεοαιιδὲ 9 ἐδλε οἰγοιπποίδίον (Πδι0Ὁ). 
Το τοῦ ΠΕ (οὗ ν πο ἘΠ 16 1.6 ἤἥι- 
ἴσσχιπὶ δροοορδίυπι ΚΑ]), [0 σοΐδχ, ἰὸ 
ἀοδἰϑὶ (Φυὰροθ Υἱῖ!, 8; Νεῆ. νἱ. 9), 8 υδοὰ 
ἷπ ΘΟὨπθοοῃ ὙΠ Ἀ]αζῦοβ ΟΥ ἀΐβοαβοβδ, 
80 1 ΟἼγου. χχὶ. 15. Τὸ δορίυδρίηι ἰη- 
ΔΟΟΌΓΑΙΟΙΥ, ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ; Μυϊχαῖο, 
ἀὐηγΐδὶὶ οαῦ, ἀτοιθ, δούγονοσ, δηὰ 

ΒΟΥΘΓΆΪ ἈΠΟΙΘη ΟΟΣΩΙΩΘἢ ΒΙΟΓΒ, ἐΓΒ 8166: 

“δ ηὰ κ0 [Ζίρροσδ) Ἰεῖδ δῖ," οὐ 
δοοοπηὶ οὗ χΥυ] δ. 3 (6600 γοσ. 20 οὗὨ 18 

οδαρίογ); ὃὰῖ τδὶΦ τουἹὰ τοᾳυΐγο ἘΠ}, 
ἱπειθαὰ οἵ ἢ)).--- ΠΡΊΣ, τη. ρίωγα! οἵ 
118 ἴοιπῃ 18 ἃ ΗθΌΓαΐδηι, ΔΡΡΙ]Θα ἴῃ [16 
ΒΆΙΩΘ ὙΟΥ86 ἰπ ἴ06 ποτὰ ὨἽ; 411 180 

ΘΟὨ)ΘοίαΓΟΒ, {ΠΘΓαΐΌΓΟ, οἰγί νης ἴο Βπὰ ἱπ 
τἘι8 ποσὰ δὴ διϊυβίοη ἴὸ ἴπο κΚἰηὰβ οὗ 
εἰτουχηοἰδίοῃβ ΟΥἩὨ ΑΔΏΡΘΓΒ, Δ.Ὸ ἔμ 116. ΤῊΘ 
Ῥγϑροδιἴοῃ ὃ ἴῃ τϑλοῦ, βίη θο5 σοποέγη- 
ἐπα, τγεερεοέϊπο (806 χὶν. 8): “ἴδοι δι δ 
Ὀτίἀορτοοῦλ οὗ Ὀ]οοὰ, Ὀυϊ Ὠοΐ 80 [ὩΓ 88 (0 
ο8086 106 ἀθδῖδ οὗ ΠῚ Βυβθδηδ, ναὶ ΟὨΪΥ 
88 τοραγὰβ [86 Ὀϊοοὰ οἵ εἰγουχηοίβίοη.᾽" 
Ταχύ ΟὨκοῖΐοθ τοηοσθ ἰμοογγθοῖὶγ: 
“Βα ἔογ [80 Ὀ]οοὰ οἵ οἰτοιυλοίδίου οὗ ἰμΐθ 
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᾿ΤΒοὰ αν ᾿ἰπμἀθοα 6 ὈΥΔορτόοῖλ οὗ Ὀ]οοᾶά ἕο 8. 96. 80 
Ης "ἀεβἰϑίθα ἔγοτῃ ἷπὶ: ὑβθῃ 8ῆὴ6 8614, ἃ ὅδυϊθρτόοιι οἱ 
Ὀ]οοά ἐλοὼ αγί, Ὀδοδιδ6 οὗ {86 οἰΓουχϊηοϊβίου, 27. Απᾶ 186 
Τιοτὰ βεἰά ἴο ἄϑδγοῃ, ὅο ἱπΐο ἴΠ6 ὙΠΑΘΓΏ6858 ἴο τηροὺ Δίοβοβ. 
Απά [6 ψϑηΐ, δῃα τηθϑῦ ἢϊπὰ ἴῃ {86 τηοπηϊδίη οὗ αοά, δηὰ 
Κιβϑϑο τω. 28. πᾶ Μοβεβ ἰο]ὰ Αδγοῃ 4]] {μ6 νοσαβ οἵ 
86 Τιογτὰ “μοι δ μαᾶ οδαγρεᾶ δῖπι, δηα 4}} {86 βῖρτιβ 
σὴ Ηδ δαά οομμτηδηαθα ἢ. 29. Απάὰ Μοβοβ δηά 

1 ΤΣ ηοί. Ῥέγο. --- ΡΘΟΥ ἂ ΒΟΘΟΥ ἈπΕΡΑΒα ατί που ἴ0 π16. 
Α Ὀϊοοάγ Βυβραπά, 

οὗ], τὰ Βαθραηὰ πουϊὰ μανα ἱπουστοᾶ 
8 οτΐπιθ οὗἨ ἁ ὠἀθαῖι," Ταγβτσι “οπαίμδη 
δηὰ Ζογαβδιοτλ ῬΡΑΓΔΡΉΓΑΣΟ ἔγθοὶυ : “ ΤΒΘα 
θοζδη Ζίρρογδῃ Ἀγταπβ οὗ ργαῖδβθ, βαυΐῃρ: 
ον ἄθασ ἰ8β {815 Ὀϊοοά οὗ εἰγευχηοίδίοη, 

ὙΠΟ} [88 τοϑουθὰ τὴν Βαβρδηὰ ἔτοσα 186 
Βαπὰ οὗἩἨ [86 ἀοεδισογίῃρ δηρε}!})"-- 79 

Βο ονο [μδῖ, αἴτοσ [86 ἀχρ᾽ϑηδιΐου σίνθῃ οἢ 
(19 ῥΡαϑβαρὸ (νοῦ. 34---26), 18 τηϑδηΐηρ 
δηα οοηποοιίου Μ|11] Ὀ6 ᾿π16} 11 10]6; μονν- 

δυο, ΣΥ ἰδ δι ου Ἱὰ Ὀ6 αϑκοὰ νὰν [μΐ8 ὀυθηΐ 
ὧδ τοϊλίϑὰ ἰῃ βυυοδ ΟὈΒΟΒΓΘ ῬὨΓΔΒΘΟΪΟΘΎ, 
ἯΘ ΙΏΔΥ δάγοχί ἴο [86 γτοδὶ τὶ οὗ οσηρο- 
δἰ οη ἀἰβρ] αγοὰ ἱὰ ([ΐ8 Ροΐηΐ δ'δο. Το 
Ὑ0Ϊ0 ΟΟΟΌΓΤΟΠΟΘ ἰδ ἃ ΣΙΥΒΙΟΓΙΟΙΒ δοῖ οὗ 

ἀϊνὶπο τγπΐηρ δηᾶ χοϊτ θαῦοη; Μοβοβ' 
111 πθδ8 γγδϑ ἃ “ τοὰ οὐὨ οοττϑοίϊίοῃ ᾿ ἴῃ (86 
Πδηᾷ οὗ αοὰ; ἢ6 ἴδἷξ ἀπὰ υπἀογδιοοα τἢ0 

αϊνίπο Ἑομαββοπιθηϊς, δπὰ νγδβ ἀοἰϊνογοὰ 

ἔγοτῃη 818 ἱχησυίηδης ἀδηροσ. ΟΥΟΣ (πῚ8 
Θγθηΐὶ ἃ Ἰγδηϑρδαγοηῖ γὙ6]} 8 δργοϑδά, ποὺ ἴὸ 
ΘΟΟΠΟΘΆ] ἴ[Π6 ρυΐ! οὗ Μοθοβ, Ὀυἱϊ [0 Δ|100 
ὃ ἱδῦρῸ  δΟΟρ6 ἰο ἱπιαρί παιίίοῃ ἴο σοργοϑουῖ 
ἐξ ἴο ἐξβ6 1 ἴῃ {08 ὙΠ016 αχίθῃΐ, 

Ψ. Απά ἦε επί, ἀπά πιεὶ ἀΐπι ἴπ (λα 
πιοιπίαϊη 07 (ὐοά, ἴἰπαὶς 18, Μοῦπς Ἠογοῦ 
(866 οὔγ ποίθ οἡ ἰϊ, 1). Ταγραπι ΟἸΚΟΪοΒ 
δηἃ Φοηδίβδῃ τοηδοῦ ἤθτΘ αἷϑο: “186 
τοοσηϊδίη οἡ ὙΜϊοὰ (Π6 Ἰοσὰ ττῶδ σϑὸ- 
νϑδἱὶϑὰ." 1Π νῪὸ οοΐωρδσο ἰδθ τοϊδέϊνο 
Βθορταρ σαὶ ροείείοα οὐ ἐδθ ποπιβᾶϊο 
Ρασὶ οἵ Μιάϊδῃ (866 οἿσ ποίθ οἱ ἱΐ, 15), 
διὰ οὗ Τονοσ Ἐργρί, οὗ πμϊοῦ Οοκἤοθῃ 
ἯΩΔΒ ἢ ῬΓΟΥΪΠΟΘ, ἯῸ σἽδημοῖ Ὀαὶΐ 5660 δας 
Μοβ68 χητδὲ, [ῸΣ ΒΟΠΘ ΡΌΓΡΟδΟ ποὲ τοϊαϊοὰ 
ἴῃ ΟἿΣ ἰαχῖ, ἢδνθ ζοῃθ δρϑδὶῃ δὸ σωῦποὶ 
Βου  γασὰβ ἃ5 Μουπηὶ Ἠογοῦ, Ῥϑιδδρβ 
θθοδδο εἰ ἯΔΔ ἴΠ6 ζχροβὲ ΒΡΡσορτί- 

3 Τροῖ Βἷτα 
4 γ:ο δὰ βοῆς ἢΐπ). ἐδὼ 

δίο ῥἷδαοθ ἰο πιοοὲὺ Αδγζοῦ, ὑβοῖὶ δ6 
ὙγΟΌ]ἃ Ὠαγθ τηϊβεϑα ἴῃ ἐπ οχιθυ δὰ ραὶὶ- 
1688 ἀθβοζί.--- “πα λε (Δαγολ) Αϊεδεά ἀέπι 
(οεε6); ἴδο βορζαδρίπε δ κατεφέλησαν 
ἀλλήλους (860 νος. 14). Ἐδηὴ Εστα οὔ- 
ΒΕΙΎΘΒ ΟἹ {π|8 ΥΟγβθ: “Αδο 'γὰδ ποῖ 
εἰδιεὰ νὴ ΡΓΟΡΉΘΟΥ, ΠΟΥ 88 ἔδογα δῃγ 
Οὐοδδίου [ῸΣ ἱξ; ἔογῦ Ἀοβϑϑ γᾺ8 [δ πιδς- 
ΒΘΏΖΟΣ ἀοβραίομοἃ ἰο Ῥμασδοῖ, δὰ δα 
δθηϊ ΑἌλσζου ἰὸ ἴ᾽6 [δπγϑ6] 168, ἀηἃ Μ|τίδστω 
ἴο Γδοῖρ πῖνοβ." ΑΡδυθδποὶ, πονσνεσ, 
ἤπαὰβ ἴῃ [80 δχρτγοβϑείοῃ, ἔπδὲ Μοβοβ δηὰ 
ἈΆΓΟῦ “ πηθὶ δὲ {π0 τπιοπηίΐδίη οἵ αοα," δὰ 
ΔΙΙΟρογίσαὶ δ᾽] βίο, ἔμας [η6 βρὶγίς οἵ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ δὰ ἀοδοοηὰθὰ οὐ θοαὶ Ῥγο- 
1Π 618. 

485. Αμὰ λήοιεβ ἰοίά Ααγον αἱ ἐδε 
τοογἀς οΥ ἐδε Ζοτά ιολιοὴ Ηε λαά ολαγσεά 
λὺν ΟΠΡΦ ὝΦΈλ ὙῊΘ ὑβαβὶ ἐταπβιδείση, 
τοῦο λα εεπί λέκ, ἰδ Ἰδληρυϊὰ ἱπ ἐ8Π6 6χ- 
ΤΘΙΩΘ; δ ΤΏΔΚΟΒ [Π|686 Ὑγογὰ8 8 ϑῃρεε- 
Βυοῦδ δα ἀϊοη. Βαὲὶ 8 δβοζαθίζχιηϑα 
Ἄοομβίστιοα πὴ ἃ ἀου 6 δοουδαίένο ἱῃ (ἢ 
δἰ σησαϊΐοη οὐ ολαγσίνᾳ δοπιοδοάν ιοἱὰ 
δοπιθ σοηιπίδδίοη, ἴῸΥ ἰηδίδησο, αὐΐξ εἰ- 
ΤΑΪΔΥ ἴ9 ΟἿΤ ῬδΕΒαρῸ ἰἱῃ 2 ὅβδιη. χὶ, 92: 
“ δῃὰ δο ἰοΪὰ Πανϊὰ αἱ ἐλέπσε ολίοἢὶ “οαῦ 
λαά ελαγσεὰ λύέμι᾽" (ἸΓΙ)129); θ66 α18ο 1βαίδῃ 
Ἰν.11. βγη σὴν αἰγθδὰν ἔπ6 ϑορίπαρίηι, 
οὃς ἀπίστειλε; Ψυ χαῖο, χαϊθυδ ταΐδοσας 
θυπι; Με ΟΙββομη, ἀὲθ οσ ἴῆη δυβζυσὶοὴ- 
ἔθη κοβαηᾶοὶ ἢδίνο; δηῃὰ οἰδοσβ, 

Φ9. Απά ἤοδες απ Αατον τοεκὶ. Τί 
[86 γ ΓῸ Ὀγθοθᾶθβ, ἱξ Ἰῶδυ Ὀ6 ρμαὲ ἐῃ (ἢ 
ΔΙΏΡΪΑΓ, ουθη ἢ πιοτὸ ἴδῃ Οη6 ϑηθδεΐδῃ- 
ἔνο (οἸ]ονγθΌ ὙΠῸ γορΌϊδν οοηριταςείου ἐκ 
ΔΡΡΙοὰ ἴπ ν. 1. Αδουϊΐ ἐΐδ οἰάενες 9 ἐὰς 
ολιάγει 97) 7εγαεῖ, β66 ποῖθ οὐ ἰϊ. 16. 
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“ΠῚ 84 

ἼΞΥΝ 80 1 ΠῚ Ὁ ΣΕΝΚΙ κυ... ΠΝ) Τὸ ΓΝ Γηροττας πὴ ΤΕ Ἐρήσγτ τ» πὰ ΓΝ 
τή; ἼΡΒ ἢ ΨΦΧῚ Ὀρτι ἸῸΝ “τ 

ἘΠΡῊ ΥΩ ὈΡΙΣΓΣ ὴ6 9) ΧΡῚΡ ἌΤΤΙΝΣ Ὁ 

809. 4πώῶὖ Δαγολ Βροῖε αἱ! ἰδλ6 τοογς 
τολίολ (δε Ζοτά δαά φροΐεπ ἰο Δήοεεει; 
ἱῃ ΒΔΙΤΑΟΩΥ͂ ἩΪῸ [86 οοπμηδηὰ οὗ Οοά, 
ἯΟ δρροϊηϊθα Αδοῃ 88 {6 ἱπίουργοίοῦ 
Ὀεΐνγοθῃ Ἀΐοδοβ δηὰ [6 Ῥϑορὶθ (860 
γοῦ, 16); ἴο ἩΔοὴ ἰτγαάϊοη δ ἀ8, ἰμδὲ 
αἴοσῦ 100 ἀοδιῆ οὐὗὁἩ (δ Ἰδιίοσ, ΕἸΐοσου, 

[80 δ8δοῃ οἵ Μοβοβ, ρογίοσιηθὰά 6 8810 

ξαποίίοη.--- πα ἦε ἀά ἰδ εἰρπς δεγόγα ἰλδ 
ἔγεα 9 ἰδε ρεορῖίε, ἸΔΙΆΘΙΥ ἴΠ6 ΠὮΓΘΘ δἰστβ 
ἀοϑουθοὰ ἴῃ γουβο8 3---9. ΑἸΒουσῇ [Π9 
Τοδϊηο85 οὗ Αδζοῆ ἴο Το ορογαῖθ τἱτἢ 

Μόοβθβ, δῃὰ 19 ΒΥτΡΑΙ ΠΥ τὶ ἢ [Π6 6Χ- 
Βοτγίδιϊοηβ δηἃ ρῥζοσηΐδοϑ οὔ Ὀοΐι οχοϊιθα 

διμοης ἴδο 1Βγ8 6} 1068, ΒΊΓΟΠΡΊῚΥ ῬΓΟΥΘ ἴμδὲ 
[80 Βορο οὗὨ τοϊαταίπρ, ἴο 86 ἰαπὰ οὗἁὨ (μοὶν 
ΔΩΘΕΟΒίοΟΙΒ, ῬἯἯὋΔ6ὀ8 δ ΠΙΥΟΙΥ δὰ ἀθαυὶγ- 
οδοσίβῃοα ἔροϊϊηρς διιοηρ ἔμοπι, γοῖ 186 

Ῥϑουϊίασ, δος μυβίδβεῖο Ἵμαγϑοῦοῦ ΟΟΤΏ ΠΟ 
ἴο Δ11 ΘΑβίοσΏ ὩδιΟΏΔ, ἱτπηροθθὰ πΡΟΣ 

ἡ 81. « ἘΡ Ὰ ΓΌΝΕ 

Μοεοβ [δ9 πθορθϑιν οὗ ρῥγονυίῃρ ὉΥ͂ 
ΤηΐΓΟΪ68, ἰδὲ δ6 ψδὲ5 ἰῃάδοοὰ {86 αἰνίηθ 

ἀεοϊοραῖθ; δῃὰ ούϑῇ σβοσο (μη ἔνγο ἰδοῦ- 
ΒΆΠ γΘΑΓ8 ἰδίοσ, ΜΟΒδιηπιθὰ Ὑγ88 οΟΙΩ- 
Ῥο]οἃ ἴο ἀϊδβρίαυ οογίαϊπ τη ΐΪγβ 168 ἴῃ ογο 

ἴο ζαΐῃ [ἢ9 οΘοηδάθηοθ οὗὨ δἷ8 δυρογδιϊείουδ 
ΘΟὈΠΙΓΥΙΩΘΏ. 

31. ΤῈ6 ϑδορίυδρίηιρ τοηάθτθ Ἰ9)2)) 
ὙΠ καὶ ἐχάρη, απά δεν τε)οϊοεά, 88. ἴἴ ἰδ 
μδὰ τοδὰ ἹΠΌ). Αὐουὶ [0 δἰρηΐβοι- 
ἴοι οὗ ἽΡ8Β 5606 οὰγ ποῖϑ οὐ ἴϊϊ, 16. Μοη- 
Δ ἴβϑοῆῃ ἰγϑδηβίαίοθ, ἰῃ δοσογάδποο τὰ 

[Π6 ἱπίαγργοϊδείοη οὗ ΕΠ ἘΖγα: “ΠΟΥ 
ππάεγ δοίοοά ἴτοτῃ ἰΠ6 δίρχτδ οὔ Μοϑοβ, [8δὲ 

ἴδ0 ἐἶἰηθ οὗἨ τοἀοιηροι ργράϊοϊθά ἴο 
ΑΡγδβδῃῃ (θη. χυ. 16) δὰ αι νϑα.ἢ 
Βυΐ ἘΠ6 πδι] βἰρτί βοδιίοη οὗ ΟΦ ϑθαπιθ 
ΒοΓῸ Ῥγθίοσγβ 6.--- Τάεπ ἐλεν δοισεά ἀοιοπ 

απὰ ργοβίγαίοὐ ἰλοπιϑεῖσες (ΔΓ 1}. 
ΑἸΔουκῖ [680 γογῦθ ἀγὸ ᾿ἰκουν80 τπιδοὰ 

πῆτν ἼΤΩ ΓΙΊΘ Ἂς ΤΌΝΝ ΤΠ) ΠΙΡῸ ἸΝ5. ὙΠ 1 Π 
ΟΗΑΡΤΈᾺΕ Υα. 

ϑυμμλευ.--- Μόδοα πὰ Αδύου Ῥγοοθοᾶ ἰο [δ6 οουτὶ οὗ ῬΠδτιδοῖ, δὰ γοασοδὲ Ηἷπι, ἰπ 
ἴΠ6 πδῆιο οὗ ἴπο αοά οὗ δτγδοὶ, ἰο δ] ον τπ6 Ηοῦγονγε ἴοὸ οοἰοὈγαίο, δου ἃ ΤΠ γ66 
ἀδΥδ᾽ ᾿ΟυΓΏΘΥ ἰπῖο ἴμο τ ]ΔΟΓΏΘδΒ8, ἃ [οδεϊναὶ τὸ ἐμοῖς αοά. ῬΒδγδοῖ δηδνγοσα ΠΠ 
ΒΟΟΣ, ταὶ Ὧθ ἀο68 ποὶ ΚΠΟῪ ἐμαὶ οἷ, ΠΟΥ Δ ἢθ6 ἩΠΙ Πρ ἰο ΟὟΘΥ Ηΐ σοτητηδηᾶ- 
τιοηΐα, ΏΘΩ Μοδοδ δηὰ ἀδγοη στοροαϊθὰ [86 δϑπιθ ἀθιηδηᾶ, ἴΒ0 Κίηρ, ἱπ δῇ 
δου] ἴοη οΥὨ ρϑϑϑίο, Ῥγσοποῦῃοοβ [π6 Θὐϊοῖ, [πῶ ΠΘηΘΟίΟΣΕΪΝ ΠΟ δίγαῊ δῃουὰ Ὁθ 
ἵγοῦ ἴῸ 109 βγδϑ 168 ἴῸγ πὸ Ὀτγίοκα, ὙΠ ΤΠΟΥ δὰ ἴο τιακο, ὈὰΣ [δὲ ΓΒΘΥ͂ 
ουἹὰ δοοὸκ ἱξ {ποπιδοῖνοβ, δ ἃ γοὶ ἔτ δὴ [0 δαπιθ διηοῦσης οὗὁἨ Ὀγῖο 8 88 Ὀσίογα; 

ἴοτ Β6 δαρροδοὰ [πδὲὶ [Π6 τοαποβὲ οὗ Μοδοδβ δῃὰ Αδσοῦ ΔΒ ΟἿ]Υ ἃ ὑγοίοχὶ [ῸΥ ρτἢ"» 
εἰγίης ἴ06 1Δ|6Π 688 απ το] ἰοῦ ἀϊδροαϊιίοη οὗἩ (6 ΗἩοῦτονγβ. ΑΦ 86 [5γδο} 18} 
ἸδὈΟυΓΟΙΒ ΘΓ πο δΪθ ἴο 85:7 [Π0 ᾿ποζολδοα ἀοτωδηᾶβ οὗ [86 Κίηρ, [Π6 ΟΥ̓ΘΥΒΘΟΙΒ, 
ὙὯῸ ΕΓ ΓΟΘΡΟ δἰ Ὁ]6 [ῸΓ ΘΟΥΟΥΥ ἀο οί ΠΟΥ ἴῃ ΤΠ οἷ ΟΥΚ, ΤΟΥ βου ΓΟ ἰγοαϊοα ὉΥ͂ 
()0 Ἐχγρῆδη ὑδδὶκ-τηδϑίοσδ; [ΠΟῪ οομρἰδἰηρα Ὀοΐοσο ῬΏδυβδο, ῆο, Πούγαυοῦ, 
ΟἿΪΥ τοροδιβὰ 8 ἔοστωο ὑγτδπηΐςαὶ οὐϊοςί, [πὶ [18 ἀἰδέγοαδδθα ροαϊξίοῃ [ΠΟΥ τὸ- 
ΡΙοδοιοὰ Μοδὸθ δηὰ ἀδγοη τὶ ἐποὶγ ἐμοῦ 1688 ϑοδοτηθδ, Ποῖ ΠΘα ΟἿ] 
τεπάοά ἴο της ἀονῃ Ὧθνν τ ΒΟΥ ὉΡΟΩ ἰθθπι. δίοθοδ, ἰη στίοῦ δηἃ ἀθθροπάθπογ, 
δἀάγεϑθοοά ᾿͵8 ὈΓΆΥΘΓΒ 0 [180 Ιῳογά, δοκιηρ ἩΠΟΓΟΙΌΓΘ ἰδ γγᾶϑ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴ0 86η4 Εἰπὶ 
το ῬΠδυδοῖ, ἱἶ 8 ταϊβϑίοη γὰϑ ἀθδιϊηθὰ [0 ἱπόγοδϑα, ἰηδβιθα οὐὗἨ ἀϊπιὶηἰδηΐηρ, [ἢ 9 
οδίδυιίεγ οἵ Ηἷδ ρθορ]ο. 

Ὁ. Απά αδεγιοατὰς (ἼΠΓλδ}), 6 δάνοσ τστοργοβθοηῖ ἴὸ ῬΒΑαΟΣ (86 τοαποϑὲ οὗ αοὰ, 

88 ἴῃ ὅση. χ, 18; χυ]ϊ!, δ, οἷς. ΟἾΪΥ δῇοσγ 
μανίης δυοοοοάοα ἱπ βοουσίηρ [6 ἔττα 

οοηβάσηςοθ οὔ (809 Ῥοορὶθ, Μοβοθ οουϊὰ 

δηὰ δοοοιιρδηίοὰ ὈΥ Αδἵοη---σὲ ὕτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ποὶ (δὸ οἰάοτβ οὗἨ [δεγλοὶ (806 οὴ 
111, 18)---ὸ Ῥτοοθϑὰβ 0 [Π6 Θουζί, ὙὮΒΘΙΘ 



8ὅ ΕΧΟΡΌΣ Υ. 

Αδτοη τγοπὲ δπᾶ δββοι]οα 411 (μ6 εἰἄογβ οὗ [μ6 οἈ] ἄτη 

οἵ Ιβγϑοὶ : 80. Απᾶ Αδζοῃ βροΐβ 811 {π6 ψογὰβ ψβ1οΒ ἐπα 

Τιογᾶ μαᾶ βροΐϑῃ ἰο Μοββϑ, ἀπά ἀϊὰ 81} {μ6 βῖρτιβ Ὀεΐοτε (μὲ 

ἜΥ68 οὗἩ {88 ρθορὶθ. 81. ἀπά {π8 ῬΕΟρΡΙο Ὀο]ονβᾶ : δῃπὰ 

ΜΉ6Π {ΠΟΥ μοαγὰ {μὲ (86 Τιοτὰ μιϑᾶ 'ὕακοι τεραγα οἵ Ὁ86 

οὐ] ἄγθη οὗ [βγ86], πᾶ ἐμαὺ δ μ8ᾷ Ἰοοϊκοα ἀροι {μοῖν δ] 1ο- 

(ἴοπ, (Βθῃ {μοῪ Ῥοπβᾶ ἄονπι δῃὰ ργοβίγαίθα ὑμθημβεῖναβ. 

1 Ἑπρῖ. ΤΈσε. --- Ὑἰεϊιοᾶ, 

τὶθι τοίογοποο ἴὸ ππαπ (θη. χχὶϊ', 7), 

δηὰ (18 Κἰπὰ οὗὨἨ Βοϊμαρο ἷβ, Ὑϊμοῦὶ ἀΐθ- 

εἰποιίου, τοηογϑὰ το 8}1 σγοργοδοηίβενοβ οὗ 

αοά, 486 Κίπρβ δῃὰ ριορμϑίδ; ἰδ δρρθδυβ 

Β6ΓΘ ΠΙΟΤῸ ἰῃ ΒΒΙΤΩΟΩΥ͂ ὙΠῈῺ [86 οοπίοχὶ 

ἴο οχρίαίπ τμδὲ τ᾽6 Ιβγβϑ θ8 Ῥγοβίγαυθα 

ἐποπιβοῖνοθ Ὀοίοσο Οοά, γϑίβοῦ [μ8ῃ Ὀθίοσθ 

Μοροθ δῃὰ Αδζοῃ. ΕὟΡ Μοϑοβ Ὑγ88 80 

ΟὈΥϊου ΒΥ ἴμο ἀἰγθοῖ δὰ ἱπηπιθάϊδιθ τλ68- 

ΒΟΉ οὗ Οοά, (πα ἰδ πουἹὰ μανθ Ὀθθῃ 

Ῥτοροβίοσουβ 0 ΜΟΥΒΗΪΡ ἴδ Βογυδηΐῖ, διὰ 

ποὶ ἴδ Τοτὰ; δηά δὸ ἀθθρὶγ ἀἱὰ [89 

Ῥοορὶθ ἤδοὶ [36 ργϑϑθῆοθ οὗ Θοὰ, (μιδΐ (ΠΟΥ͂ 

ψόγο, αἱ (ἷ8 τηοτηθηΐ, ἢ} οὗ ἥστα διηὰ 

κομυίμο Ὀο]τοῖ, ΜὮ1δὲ Ἰδῦθτ, 86. [ἢ 

τηδηϊοβὶ ἰπϑιστι θη Δ} Ὁ} οὗ Μοθεβ 88, 

Ομ.ν». Υ. 

ἰῃ βοὴ ἄεστοο, οδἰοσαιθὰ ἔγοσα {ποῖ 

τηΐϊπάβ, ἐμοῖς δβοαρέςδὶ αἰδβροκιοι ἀϊ6- 

Ρἰαγοᾶ ἰἰθο 1 ἰπ 4}1 1 ἰηνί ἀϊοτιβθοθα. 1ὲ 

8 ὙΟΓΙΕΥ οὗ γοαδυκ, {πὲ “8 ΤΉΟΓ ΡΑδδῖτο 

οοπβοηξ οὗ [Π6 ΙΒΕγβο 168 8 811 τα Μέοβϑεθ 

τοχυΐτοθ, ἴος τοῖν Ὧ6 Ῥσοιηῖϑοβ ἀο]ῖνεσ- 

ΔΏΘΘ; ἢ ἄοοβ ποὲὶ ἰῃαὶβὶ οἡ ΔΗ͂ δεῖῦνθ 

οο-ορογϑιίίϊοη οὐ [δΒοὶρ μασί; δ δη)οῖτξ 

ποῖος οούγαχο, ἀἰβοὶ Ρ] π6, δὨ ΟΥΡΤΊΣΟ, 

ποῖ πιαΐυδὶ οοηβάθηοο; ποιίδίηρ ἩΟΒ 

ταϊσῶϊ τομον ἰπβυτγτθοιίοι ἐοστη 8 8]6, οἵ 

ἱπάϊοδίθ δῇ ογρϑηϊθοά ρΐδη οἵ γεβίβξα:οα.᾽ἢ 

ἸΠΠΦ), ἥἄομιμ ΠΙΠ), στὰ Ὁ ἱπιοσροβοά, 

δῇοσ ἴ6 δπδίορν οὗ ἽΠΘΘ, ἔτοτα "ΠΏ, 

6οη. χχὶ. 16. 

1. Απᾶ δἴοσναγᾶβ Μοβθοβ δηᾶ ΑδγΟῚ ᾿ἰσδΠ6 

δηᾷ βαϊά ἰο ῬΒαγδοῖ, ΤᾺυΒ “Βα {86 Τιογὰ ἀοἂ οὗὨ [8γϑεὶ 

1 Ἑηρὶ, Ῥέγϑ. ----  οπὶ ἰη. 

ἈΘ ἰ8 ποῖ ΟὨΪΥ πηκπονῃ ἰο 1Π6 Κίηρ--- 0 

ἦθ 1ῃ6 δμοσόδθοῦ οὗ δἷπι 086 ἀδιρίοῦ 

Βδὰ αἀορίοὰ δηὰ οὐποαιθά Ἀπ (566 ἱὶ. 28) 

.-- πὶ αἴ9δο ἴο πὸ 016 τογα] Βουβθοϊὰᾶ, 

ὙΠΟ ἀυγίηρ [16 ΤΟΓΙΥ γ6 878 οὗἉ [8 8Ὁ- 

δ0η06 ΠῸτ ἘΠΥΡῚ τοῦδὲ μανθ ΘΟΠΒἰ ἀΘΓΑΡΪΥ, 

ἡ ποῖ οηξίγοϊγ, Ὀθθη ομδηρθὰ οὐ σϑ- 

ταοὰο]]οὰ. ΝῸ ἀοῦδὶ Αδζοῃ δἱοηὸ δᾶ- 

ἀγοβθοὰ ῬὭΏδγαοι (ἷν. 15, 16), δηὰ [ἢ9 

Ῥίαγαϊ, ἐδέν δροῖε, 'Β ἀδοὰ Ὀϑοδῦβο ἴθ ἀϊὰ 

80 ἴῃ ἴ᾽6 παὴθ οὔ Μοβϑϑ αἷϑο; δῃὰ ἐδπθ 

δβϑοσίίοῃ ἴμαὴ (ΒΟΥ δροῖο δοίλ ἑἐοσείλεν, 

Ὀοοδυθ6 αοἀ διδὰ ρῥγοτηϊβοὰ Μοβθβ: “1 

Β..8}1 θὈῸ ὙΠ (ὮΥ του δὰ τὴ δϊδ 

ΓΑδγοπ] πιουίε,᾽" 8 [ἢ ΤΙΟΓΘ ΒΌΣΡ βίης, 

Ῥτιοοοδάϊηρ 68 ᾽ξ ἀ068 ἔγοπι δι0}} ἃ ΓΑΙ ΔΙὶ 

οοχητηοθηίδίος 838 ΕΌΠ Εἶταὰ.--- Τάμο λαίΐ 

ἐδε Ζονὰ Οοὐ ς᾽ εγαεὶ φαϊά, ΓΤ ἰδ 

3 Βα ἢ, 

ΒοῖΘ (48 ἰπ τοῦ. 8) ἀοβουϊδοὰᾶ δὲ [86 
ΠΔΙΪΟΠΔΙ] ΟΥ ῬοοῦϊΣ αοὰἂ οὗ Ιαγδοὶ οἵ 
ἴ)6 Ηοῦγον, οὗ Ὑμοπὶ ῬΏΔΣΘΟΙ Ὠἱπηροὶ ἢ 
οΟπΐδθϑοδ (να. 2) ἴ0ὸ ὃδ6 ἱπηογδηῖ---α δοῖξ- 
αὐϑηὶ ὑσζοοῦ ἴογ υπϑἱδδδοὰ οσϊςβ, ἰδὲ 186 
Τοιγδρτδζησοδίου ἰ8 ποίησ ἀσσὶ νϑὰ ἤθεα 
8. Ἐσγρίΐδηι ΒΟΌΓΟΘ, ΠΟΙ, πιο 1686, ἱπὶ- 
Ῥδγίοὰ ἢ Μοβοβ ὈὉγ Ἐργριίδη ῥγίοδίδ (968 

ποίο οἡ ἱϊ,, 14). --- Μέγ παΐξϊοπ, ἱ. 6., τδὶ 

Ὡδιίοη, Ὑγμΐο πον δηὰ ὙγΟγβμῖρα ΤΩΘ, 
δηᾶ ἩΒΙΟΝ 1 ἢδνο ἐδοχαίοσζο ἸΆΚΟῚ ἀπάοτ 
ΤΩΥ͂ Βρθοΐαὶ ὑσγοϊθοϊοῃ δηὰ ὑγονυϊάδῃορ (866 
οἵ ἶν. 39).---2Γ} αΐυγο Καὶ οὗ 22Π|, ἰὸ 

οΟἸοῦταιθ δ ἴδαδε; (16 τοοῦ τοϊρῆς ὃς 

κίπάτοὰ τὰ 2Π, ἰο τῶουτὸ σουῃᾷ, [Ὁ 

ἄκλποθ: δηᾶ πδὲ [ΟϑΕ 7815 ΓΘ Ἑοἰ οὈγαιοὰ 
ὉγΥ ἴ6 Ηοῦτονβ τ} ἄβηςοδβ, ἰδ ουὐἱάος. 
ἔροτα ΤΑΥ͂ ῬΘΒΒΆΘῸΒ (6060 ΧΥ. 30; χχχὶ, ἢ; 
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ΛΝ 8 
τόν τ ὙΤΙ μσπϑίο, 
Φυάᾶᾳ. χχὶ, 19, 21; 3. ϑδζω, υἱ, 18, 16); 
ΒαγΘ ἰζ ἱπιρ]168 Ῥδγο ]ΑΥ βαοτίῆοοθ 
ἴο 6 οβδετθᾶ ἴῃ βοποὺν οἵ Οοὰἂ (866 
Ἷ, 18); δηὰ {πΐβ βἰρηίϊβοδείοη οὐἵὁἩ 2 ἰθ 
Β διΔη(ἰαἰθαὰ ὈΥ δονθγαὶ ρῇταϑοθ (ῬΒΙτῚ8 
ΟΧΥΪ, 27, Ἰϑαῖδἢ χχίχ, 1).--οῖι δε ἀρδετί. 
ΤῊΘ 1Εγϑο 68 νυ ἱβιθὰ το ββοσίβῆοο τὸ αοὰ 
ἴῃ 116 ἀοδβοτί, ποῖ ἴῃ Ἐργρὲ Ὀοίοσο τὴ 
ΟΥ68 οὗἨ [86 Ἐργρίίηπθ, γμο που] ἢδυθ 
Ὀθθῃ Ββεϊπηυ]αίθα το ἔβηδιίς ΓΓΥ ὉΥ͂ νῖϊ- 
Πορϑίπρ ἴ80 Ηδῦγονγα ΚΙ Πρ [η6 ΘηΐΠ418 
ὙΓΕΙΟΝ ἬΟΓΘ (0 ἐποπηβοῖνοθ οδ͵θοῖδ οὗ νγοσ- 
ΒῃΐΡ δῃὰ βάἀογαζίοῃ (866 υἱϊὶ, 22). Βοϑὶ 468, 
818 τοαιιδϑὲ πηπδὲ ἤδνο δρροαγοὰ ἴῃ 1688 
ΒΌΣΡΥΙβίπρ ἴο 180 ΕΣΥΡΪΔΏΒ, 88 ἐΠ 67 80 
δΘ6ΙῺ ἴο μανο ςο]θὈγαιθά σοὶ ρίουβ ἔδβεϊναϊα 
ἴη [Π0 ἀοβοσί. Νϑδγ βδιβθὶι- 6] -ΕΠδαΐ τη, 
ἷπ ([Π0 ἩΠάΘΓηοδδ, ἃ ἸΟΟΔΙΥ δ88 δθθη 
ἔουπῃά οονογοὰ τίτ οὰ Ἐσγρεδη οὰϊῆςθβ 
δηὰ τηοπῃατηθηΐδ, οα ἩἰοΟἢ 6 ΠΔΠ]608 οὗ 
Ἐργρίδῃ Κίηρβ δὸ δηρτανυθᾶ, 1 ἰδ 
Ῥτοῦαῦϊο ἐμαὶ 186 Ἐργρίίδηβ ΠΡΟ] ΘΗ 
Τεβοτίθα ἴο (818 δηὰ δἰ μι} ὺ ΟἿ ΔΟΓ Ρ]Δ668, 
ἔογ [Π9 οοἸουτδῶοι οὗἉ το] σίου ἐεβιΐνα]8.--- 
ὙΥΒΙΟΝ τγὰϑ [Π6 γοβίάθηοο οὗ ῬΠδγδοῦ ἱκ 
ἃ ἀἰθρυαϊοὰ αποδίίοη, το ΡῈ ἀοοϊἀδα οἰ οσ 
ἴῃ ἔδνουσ οὔ Μοιρἢϊΐβ (π (6 ποίρβθους- 
μοοὰ οὗ Οαἶσο); οἵ"--- τῆ οὶ ἰδ ΤᾺΣ ΙΔΟΓΘ 
ῬΓΟΡΔΌ]6---οῦ Ζοθη οὐ Τδηΐβ, ΠΘῸΣ [ἢ 0 
τηοῦἢ οΥὗἁὨ ὁπ οὗ [86 δεϑίοσῃι δύίηβ οὗ [86 
ΝΊ]Ο, ἴῃ 106 Ποία, [{ἸΠΟΓΘ ΟΥΘ ὯΟ ΟἾΒΟΣ 
Ῥτοοῦ [ὉΣ 86 Ἰαίζοσ βυρροβίώοη δυὲ [86 
Τορθδιθα βίδιθπιθηΐξ, δὶ Μοδ68 ρογίοστηρα 
Ηἷδ ΟΠ άΟγΘ “πη ἴπ0 δε]ὰ οὗὁἩ Ζοβῃ" 
(Ρβαῖπιβ ἰχχυἹἹ. 12, 48); ἱὰξ νου] ὃ6 
Βιίποϊοης [0 ΤΟΙΔΟΥΘ ΘΥΘΙΎ Ὁποογίδίηίγ. 
Βαὶ ΣΙ  ΒοΓ, ἴῃ [86 ραϑβαρὸ (Ν πι, χιϊὶ. 28): 
“Δηα ΗδθΌτΟΙ γΧχ188 Ὀθ1Π βου γα Ὀδίοτο 
Ζοδηῃ οἵ Εργρι,᾽" ἐδ σαρ[18] 18 ον θην 
Δπἀρα ᾽ο. ΟἾΝΟΣ ῥϑββαρθδ (848 ὅθη χὶν. 
10; χὶνὶ. 28,29. Εχοά. 1, 8, δ), δον, ἰῃδὲ 
{πὸ τοβίάθηοο οὗ ῬΒΑΣΘΟΪ ταυβὲ δυο Ὀθθῃ 
ἴῃ ἴΠ6 ἱτπηπιοα δῖθ Υἱοϊ ΠΣ Υ οὗἨ ἐδθ δροάθϑ οὗ 

[6 1δγο 6 οὗὐ Οὐβδθη, ποῖ πουϊὰ 

ἐ πρῶ δὸ ἔμεν ἘΞ) τῆν ἐπὴν 
ΟΣ Δ) ΘΤΘΥΣ τὴν 
ΔρτοΘ Ὑ61} τῖὰ Ζοᾶηθ,. Οδβοσαγῃ (Μοη. 
ΗΪἴϑι. 11, 675) Ὀδ]ΐονοθ τὲ ἢ ἰη ογνίθννβ 
οἵ Μοβο8 ἢ ῬΉΔΓΘΔΟΝ ἴοοκΚ ΗΪδοθ ἴῃ 
“ ἘΑΆΣΏΒ6Β ΟΥ ἘδΠΊ6868, ΜΠΪΟΝ τγἃ8 βἰζπαῖοα 
Οἢ. 106 νγοδίοσῃ ὈΟΓἅΩ͂ΟΓ οὗὨ 186 Π.6]δ, δδοαὶ 
Τα ἀυγαυ Ὀοίτγθοη [86 Οδπορὶς Ὀγαηοὴ οὗ 
(86 ΝῊ δπὰ ἐδ6 Ἵδῆδλὶ οἵ ΑἸαχδηάσίβ.» 
ΤΉθ86 Μογὰβ σοηίδίη ἴνὑὺ Σηϊδέακοβ: ἱ, 
ἘδδΙΏΒ68 ἷβ ποὶ ἰδοπεῖς 8] νὴ Ἐδμθδ69, 
[86 ΓΌΓΙΩΘΣ ἷβ [ὴ6 ἴοιση, ἴῃ6 Ἰδίΐον ἰβ (ῃ9 
Ῥγουϊΐποθ, ΒΥΠΟΏΥΤΗΟΙΒ ἢ ΟΟβμθη; δηὰᾶ 
2. ΠΛΔΙΏΒ68 ἄοαβ ποῖ 116 ὁπ {ἢ νγοβέδσῃ, 
δυΐ [Π6 οαδβίοστη Ὀοσγάοσ οὗ ἐὴ6 65; ἱὶ 
ΑΒ ποὺ Ὀ.}1} [ῸὉΓ ἃ ΤΟΥΔῚ] τσοβίθῃσο, Ὀὰϊ 
ἴῸΣ ἃ [Ὀγιῆοά δβίογθ οἱδγ (866 ποῖδ οἱ 
ἷ, 11).- -ὯΠ0|6 ῬΒΑσδΟ Ὑβοπὶ Μοδβαβ δᾶ- 
ἀγοββοὰ, νγγὰ8 ΑἸΏΩΘΠΟΡἢΐβ, {π6 εἰ χίθθη!ῃ, 
ΟΓ ἰαδὲ Κίπρ' οὗ [π6 οἱ ρβέθοπεμ Τλοθρο]!- 
ἸΔΏΪΟ ἀΥ̓ΠΑΒῪ (566 7ηίγοάκοίίον ὃ 9, 111,2.) 

8. Τῆλο ἐξ ἰλε Ζονά, οἷο. ΤΏ680 σογὰβ 
οὗ ῬΒαγδοῖ, ἮΠΟ, το γίηρσ ἀροη 186 ῬΟΥ͂ΤΟΡ 
οὗ ἰδ οὐνὴ σοᾶδβ, ΟΡΘΏΪΥ ἀθῆθ9 [Π6 οἢδϑιΐβο- 
τηθηΐ οὗ 411 οἾοσ ἀοἰλίοβ, ἀγο τἴ86 ἰηΐθηβθ 
δηὰ ΤονΟ] ἶπρ Ἔχργαβδίοη οὐ τὴ ἱηροϊθηὶ 
ὙΔΠΪΟΏΠΘΒΒ ΟὗἨ 8) ΔΙΌΙΓΓΑΓΥ ἰγγδηϊ δραἰπδβὲ 
ΔῊ ὈΏΒΔΡΡΥ δπὰ Τρργθββθᾶ πδιΐοῃ, δυὰ 
[Π0 δῦχῃ οὗ διΐ8 Ονθγθθῃΐῃρ οὐβιίπρογ, 
ὙΒΙΟΙ ἀπαυοϊ ἀ Ὁ] ο6]16 ἃ ἀονῃ τροι Ηἰΐπὶ 
δηὰ ἷ8Β ΣΟΙΙΙΓΥ [026 Ῥαπίδῃχηρης οἵ ἃ 
ὁπ} τοοοτηροηβίην Ῥχονυΐάθῃοθ ΤῊ6 
Βερίπαρίπε ἰγαπβὶδίθθ, ὙΣἢ Οχαϊδαίοῃ οὗ 
[86 ΒΟΙΥ πηι οἵ (οἀ: Τίς ἐστιν οὗ εἰσα- 
κούσομαι τῆς φωνῆς αὐτοῦ. ΟὨΚοΙοΘ 
τοηάογα: “80 Ὠδίηδ οὗἉ ΠῚ) ἢδ88 ποῖ ὕθϑῃ 
τονθαὶϑὰ ἴο πιο; δηὰ Φοπα ἤδη, 5111] τη σο 
Εἰσηἰ βΟΔΠΕΙΥ σΟΥΤΟδογδιΐηρ ΟἿΣ Τϑιηδσίκβ ἴῃ 
186 Ῥγϑοθάϊηρ Ὑυϑῦβθ, Ῥδγαρῆγαθοθ (ἢπ8: 
“Τὴ πιαπηο οἵ ΠῚ) ἢδ8 ποῖ θδθϑῃ σονθαϊοὰ 
ἴο π|6....1 ἀο ποὶ ηά ἴῃ ἴ[Π6 Ῥοοκ οὗ ἐὴῃ6 
ΔΠ0618 (ἀοἰ1168) [ΓὩ6 πδηθ οὔ ΠῚ) τηθῃ- 
εἰοηθά, δηὰ ἐπογοίοσο 1 ἀο οὶ ἔδασ ἢΐπν" 
(ῶ60 ποῖθ ἴο [ἰὶ. 18).---1 ἄποισ ποῖ ἰλὲ 
Ἰονά. “ ΑἸ:βουρῃ ἴπ6 ῬΒΆΓΆΟΒΕ οἵ Ἐργρὶ 
Κπον (ἀοά ὈΥῪ 186 Ὡδτηθ οὗἩ Ἐ]οΝΐπὶ (α΄ 6ῃ, 



87 ἘΧΟΌΌΣΝ Υ. 

Βα, [,οὖ ΤΩΥ͂ ῬΡΘΟΡΪ6 ρο, ὑμαὺ {πῃ6 0 Ταῦ δο]α 8 ἴδαβί ἴο 
Τὴ6 ἰῃ {86 αἀοβογί: 2, Απὰ ῬΒαγδοῦ 88], ὟΔδο 185 {86 
Τιογά, μοβα σοΐϊοα [ 88.811} οΌΘΥ ἰο Ἰοὺ βγδθὶ σοΐ 1[ ΚΠΟΥ 
ποὺ {86 Τιογὰ, ποῖῦμοῦ “}}} 1 Ἰοὺ Ιβτ86] σο. 8. Απὰ 
ὑΠογ 88]4, ΤῊ ἀοἀά οἵ ὑμ6ὸ Ηορτονβ δαίῃῃ τηθύ ἃ8: 1δὲ 18 

Χ]Ι. 38, 89), (ΠῸΥ ἬΘΓο ἱμποσζδηὶ οἵ [Π6 ΠΟΙῪ 
ἀεπσηδιίοη οὗ (86 ΑἸπλσηΥ; {Π6Υ̓ τὸ- 
ἔυβοὰ ᾿πογοίογο ἰὸ αἷΐονν (16 ἀδρδσίασγο οὗἁ 

186 [Βγ 6} 1168, ποτὰ ΓΠΘΥ το ἰ0 ΒΟΣΥδ 
ἐλεπι ΔΙΟΠΘ 85 τῃοὶγ ΒΌΡΓΟΠΙ6 ΒΟΥΘΓΟΙΘΊΒ, 
διὰ πο ἐμοὶς αοὐ᾽" (Εὐπ Ἐ:γα). Οὐοχω- 
Ῥᾶσο δῦουϊ (Πὲ8 γΟΓΒΘ 8|90 Οπδβασὶ ἰν. 1ὅ. 

8. Απὰ ἐλευ εαϊά, δὲ Οαοὐ ο7Γ ἰδὲ 
Ἡδεὗτεισε λαίλ πιεῖ μ6. Μοδοδ ΟὈΥΪΟΏΒΙΥ 
ΒΌΏΒΥΘΙΒ [06 Βρὶ 6 [Ὁ] αποδιίοι οὗ ῬὨΑΓΘΟΝ: 

“ὙΠῸ ἱβ [0 Γογὰ ἢ ἢ 186 πογάϑ: 

“ἩδΦ ἷἰ5 ἴπ6 αοὰ οἵ ἴδθ ΗδθΌγονγβ, ΠΟΣῚ 
γοῦ βῃουϊὰ Κπονν, το ἢ88 δῆονσι Η πη] 66] 
ΒΟ ΤῊ ΚΣ ὨΓ( δηἃ ΖΘΑΙοῦΒ [ὉΣ [86 φγοϊθοϊζώοῃ 
οἵ Ηἰἷδ8 νουϑῃΐρροσβ ΑὈσδῇδπ), [δ88ς0, δηὰ 

Φαςοῦ, 186 ὙΘΙΥ δηοοδίοσβ οὗἨ ἔποδο βοτὰ 

γοῦ ΠΟῪ ἰγοὰὶ ὙΠῊ δι ἢ ὈΠΡρΑΓΙ]οἰοα 
τίου." Αδοπὶ Ἰ)Ὸ9 ΔΕ), ἴοτ πμίοα 
πὸ τοδὰ ἴῃ ἐν 18, 9 ΠΡΟ, 8600. ΟἿγ 
ποίο ἴο ἴπαὶ συοσβα, ὙΏΟΣΤΘ ὙΠ Ὀ6 ἐοιπὰ 

880 ἃ ᾿υ δι) Ποδιίοη οὗ {πὸ ἀρραγϑαὩϊ ῥτγοίοχὶ 
οἵ Μοβοβ ἰο ᾿ἰθδὰ ἐ80 ᾿βγδϑ] ῦθϑ ἰηΐο ἐπ 0 
ἀσϑογίὶ ΤΏΘΓΟΙΥ ΤῸΓ [Ὧ6 ΡὈθΓΡΟΒΘ οὗ βδοτὶ- 

Βείηρ ἴο αοἁ,. 76 οὔϑοσνυθ, ΠΟΎΘΥΟΣΊ, 

δὲ ΟἾΚΟΪο8 σϑηοβ Ποῖο, “6 ὯΔ8 

τονδὶ οὰ ὨΪπβ6} ἴο υ8,᾽ ὙἘ11δὲ ἢ6 ἰηίοῦ- 

Ῥγοῖθ δὲ [8Ὸ ἔΌΙΤΩΘΥ ῬβδΒΑρῸ, “ Πὶ8 ὨΒΠῚΘ 

ἦθ (4116 Ὅροι π85."-- Ζεει Ης 7511 ρον μὲ 
εοἱ(ὰ μεοίίϊεπος (Δ Ἵ 12.)48)») ον ἐδ ειοονὰ, 
ΜῈ 16 οτἱ ἴΠΔΠΥ ἴο βέτῖκο,, ἰο ῥἴδριθ, ἰκὸ 
9}2, ἴῃ Ὑϑὶ ἢ δἰρτι βορείου ἰὸ ἰδ πϑοὰ ἴῃ 

ΟἿΣ ρῬαββᾶζο; ἀογίνοά {πογοΐγοτη ΔΥῸ [86 
τιοδηΐϊησβ: ἴ0 ΓΟ, ἴ0 88881} τ τ Ῥοὶΐ- 
Κἴοπ8, ἰο τηθοΐῦ τ ΔΏΥ ΟἿΘ, ἴο τοϑοῖ ΒΗΥ͂ 

ΟὔΘ. [ὲ 8 ΠΘΏΘΓΑΙΙΥ [Ὁ] οθὰ ὉΥ 3 οἵ 
100 ρογβο; Ὀαῖὶ ΠΕΓΘ ἰδ 18 οοπείγαοθα τ ἢ 
[6 δοουδδγνο οὗ [Π6 ῬΟΥθΟῚ δηὰ 3 οἵ {86 

της. ὙΤθο ϑορίυλρίηλ ἐΥϑη ΑΙ ίο8 ἰη- 
ΔΟΟΌΓΑΙΟΙΥ μήποτε συναντήσῃ ἡμῖν θά- 
ψατος ἣ φόνος. ΒΟ πι Ἰδὺ]γ Ὑιραὶθ, 

Τα Πον, δὰ οἴἤοσα, ΤῸ βυὴχ (166ὴ 6 

[811 ρον μδ) τοίου ΒΙ ΠΔΡῚΥ ἴο [Π6 [στϑο]- 

ἷδοα, πο, δοοογάϊηρ ἴο [6 δοϊηποι 
ὨΟϊοΟΩ8 οὗἁ δηξ αν, ΤῸΔΣ (86 ἄσσον οὗ 

(Πὸ6 ἀεὶέγ, {Γ ΤΠΟΥ ποερίοος το οΥον ἐπεὶγ 

δλουθοοα ἰπ ἀπο ἔμηθ. Βυξ Μγ6Ο ἃὸ γεὶ 
ὈΥ ὯΟ ΤΏΘ8Π8 ργορδζοὰ ἴὸ δυρθεσῖῦο ὟΜ1}- 

ΒΟ Β ἰτητηοάογδίθ τοιδιῖς : “ Το ΕΙοδῖτα 
οΟΥὗἨ 1.6 ΘΑΓΥ ον (7) δρρεαγβ ἴο δύ 
Ὀ6θη ΟΥ̓ ἾΠΔΙγΥ οοποοίνοα ἐπ ἐλα δρίσεΐ οὗ 

ΜῈῸωοΝε Μοϊοολ()ὴ ΤὨθ ἰάθα δοοῖϑ ἰὸ 

Ἦδυθ θη ἔδπες ἰδ8 τὶ ο]άϊηρσ οὗ 186 
ὈΪοΟΟΔῪ βδοσῆοο πουἹὰ φοσά ᾿ἐπιὶ ἐπίο ἃ 
"ι ο ἀδειγμοίνε ἵαγν." Ιδ ἰδ ποϑᾶϊθαβ 
ἴο βηϊηδάνογι Ὡροὰ ἴδ6 ᾿ΩΡΓΟΡΤΙΘΙΥ οὗ 

ΔῊ οΟὈδογνδιίοη Ὑγϊοῖ, μοθά]οθο ἴῃ Σιβοϊζ, 

δ ἴῃ ρΡογίδοϊ δηϊδροηΐδπι ποὺ ΟὨΪΥ στ Β 
[π6 ὙΟ]6 δρίγιε οἵ 16 ΟἹὰ Τοδὲ. θυϊ τὶ 
ἀἰδίποὶς ῥαββαρος ᾿{κὸ (δ6 ἰοϊϊονσγίηρ: 
ΦἩρΐ [6 Ιοτὰ ἃ ἀοϊ ρος ἰὰ της 
οἴδοσίηρβ δηὰ ββδογοοβ, 85 ἰῇ οὐογίηρ 

16 γοΐοθ οὗ 10 Ιογὰ Βοδμοϊὰ, ἴο ΟὔΟΥ 
ἐς Ὀοίζοῦ πδῃ βδογδοο, ασνά ἴο δοδσίεη 
Δ ΠΔὴ (6 ἴαι οἵ γδιῃβ᾽ (Ἰ ὅδιὴη. χυ. 93. 

Οομρδῦο Ηοβ. νἱ. 6. ἰβαίδῃ ἱ, 11, 12. 
ῬΑ] τη. χὶ], 7; 11. 18,19. Εδη Ἑσσα διὰ 
ΑΔτθδ;6] ἀγὸ οἵ ορίπίοῃ, δὲ [86 θυ ῖχ 

ἱποϊυάοθ ῬΏΔΓΔΟΣ δηὰ ἢΪ8 Ῥϑορὶθ ἴῃ 186 

ΦΘΠΟΙΆΙ ΟΕ ΔΙΩΝΥ, [Π6 ἴΌΣΙΩΟΣ Ὀεὶηρ ἴδ 

οἰ οῦ πηροάϊταθης ἴο [Π6 ῬΤΟΡΟΣ ΤΠ σι οἢ 

οὗ ἀοἄ; δηὰ Ἐδδῆὶ, ὃν Ἰρᾶν 97) ευρλεπιεπι, 
ὉΠ οΥΡΊΔη 8 ἴΠ6 Κὶηρ ΔΙ οΏ6, οτ Μοϑεα, 
ἔγοτι πιοιΐνοδ οὗ ἴϑδ ΟΥΓὁἨ σεδροοῖ, μιεδιιδεοὰ 
ἴο τοπουῃ, ΔΙ που ἢ6 ΚΘ Ῥετγίθοιῦ 
ὍὙ70}} ἴτοῖὰ (86 ῥγοάϊοϊοηδ οὗ Οοὰ (ῖν. 95, 
28), [δαὶ Τρδσία πιϑο ποῦϊὰ 6 [86 

πον 8 010 σοηϑΟαΒΘΠΟΘ οὗ ἰ8 ἀϊδουοάϊσῃοα. 
Βυς ἰδ ἰδ ὈΠΙΗΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [0 5Ὁ Ὀεγοηὰ [6 
Οἷθδγ δηῃὰ οὐνϊουβ ἱπμογρτοϊωιίοη. 

4. ῬἩλετείοτε ἀο γοι, οεεε απὰ Ααγχοαι, 

ἀϊείμιγὸ ΑἸ ὝΒΣ) ἐλε μεορίε ἥροπι ἐλεὶγ 
ιρογῖαἢ ὙΠῸ νοῦ ΜῈ πῶ8 ἴδθ χζϑποσγαὶ 
ΤΩοδῃης οὗ Ἰοοθϑηΐης ΟΥ τοϊαχίηρ; ἐποτε- 

ἴογο ἰΐ β'ηΐῆοβ 'ῃ Καὶ: ἴὸ σὶνθ [Ὡς τοίῃς 

(Εχοάῃβ χχχὶϊ 25); ἱπ ΝΙρΡΏΔῚ] δ ' 
Ὀσθοοσὴθ Ὁ γί 16 (εθγοηδίυδ ἔδοίῃδ εεὶ) 
(γον. χχῖίχ. 18); δὰ ἰῃ ΗΣΡΔΪ], δἰ αὐλὸς 

ἴο Καὶ, ἰο δυεζῖ, ἰο ἀϊδίοτῖ, Ηδποδ ἃ 



1 .}}}»} Ὁ 88 

: ΞΎΠ9). ἽΣ ὭΣ3 ὈλΡ ἢ Οὐ τὴ ΓΊΤΙΞΣ ἼΤΩ 
τὰς ΨΡῈΒ ἤππὴ ΠΡῸ Πρ, Ἐν ὙΦ ἘΣΣΙ ὍΝ 4 
ἘΞΞῪ ΠΡ} ὍΝ δ 1 ἘΤΡΒΟΡ το ἩΡΉΒῷ ΤΞῊΣ 
γὐτθ ΧῚ 6. 1 Ὀρηφρ Ὀρδὲ τΩραῦτ) γεν ΓΝ 
Ὑ1 0 ΟΔΑΘΥ͂ ἴο οδέϊηδίο ἰδ ἀϊθον- 
δηΐξ ἐγδηδϊ τίου οὗὐ ἸΠΒΠ γτγοροϑοὰ 
ὈΥ δηοίθης δηὰ τηοάοσῃι ΟΠ ΘΠ δίοσβ. 

Ταάσσατὰα ΟἸΚοΙΪοΘ δηὰ Φορδίθδη το ο 
ΔΡΙΥ ΠΡΌΣΠ; τμοὸ ϑοριαδρίπε, δια- 
στρέφετε; ἘΔΒΙΐ: “ ἀογδηρα δηὰ 68]] ἔγοιῃ 
ὙΠΟ τοῦκ᾽; αἰ Πεγ Ἐδηὰ ἘΣτα δηᾶ 

ἘΑΒΒθα; ἴδὸ ὙΜαυϊχαῖθ [685 δέγίοιγ: 

Φὕδγο 50]]1εἰϊαιί8; δηὰ Ἰπῖμοῦ: ἩὮΥ ἀ0 
γοὺ υῦῖδὰ ἴοὸ τϑίϑαδο (6 ροϑορὶοῦ --- Ἰ2 
ὨΣΓΟΣΌΘ ΘΟ νοι ἰο ψουν δυγάενα. ΑΚ 
οβοβ δηὰ Αβδσοῃ δίοῃθ δ΄ὸ ἤδσθ γοργο- 

δοηϊθὰ 88 βρϑθακίηρ [0 ῬΠασδοὶ (866 νο 1), 
ἴμοδο σογὰβ οὐ 6 Κἰπα σϑδῃ ροεϑὶ ΟΪΥ ΟὨΪΥ͂ 
6 δαάτοβδοιὶ ἴο ἐδθπ), ἱπιρ  γίη, ΒΟΎΘΥΘΣ, 
ἐπά ΓΘ ΣΎ [16 016 ῬΘΟΡΪΘ, 88 1} τερτο- 
Βοηϊδιῖνοδ Βπ ἃ ΟΠΔΙΙΡΙΟῺ8 οὗ ΜΠ οἢ Μοϑ685 
δηὰ ΑΔιὸῸῃ ΔΓῸ 080}}7 οοῃδίἀογοά. Ἧγ9 
ποϑᾶὰ, :βογοΐοσο, ποὺ ἰ0 διρροθο Ὑἱἢ 
Ἐλοδοῃση 116 δηὰ οἴδοσθ, ἐπαὶς Γἢΐ8 οΟσὰ- 

τηδηὰ ἰδ δἀάγοβεοὰ ἰὸ ἰδ οἱάθσβ ὙΠῸ 
δοσοτηρδηϊεὰ Μοβεβ δῃὰ Λδσοη, ΠΟΥ το ἢ 

1689 ἢ Μοηδο]βϑοόῆη, ἐμαὶ ΠΟΥ͂ ΟΓΘ 

Βροκοῃ ἴἰο [86 016 Ῥϑόρὶθ, το δὰ 

4180 δρροαγοὰ Ὀδίοσο Ῥβαζδοῖ. ΕἜΧΙΒΟΓ,᾿" 

Μοβοβ δηὰ Αδίοῃ, 88 τωθτ ΟΣ οὗ (6 
ΟΡΡγεδδο ἨΘΌΣΟΥ πδιίοη, μϑὰ ἴο δῖδτθ 
[6 δαγὰ ἰδθουτβ οὐ τμοὶγ Ὀγοιγοῃ, ἴὸ 

ὙΠΙΟῺ ῬΏΔΓΔΟΣ ΠΙΟΤῸ ΟΟΙΏΤΩΔῊ 8 {Π|6Πὶ (0 

τοίσσῃ. [( 8. ἱτροβδὶ]6 0 υπάογειδηᾶ 
ὙΠ ἩΛΔΩΣ 106 Μογαβ, 9σ0ὺ ψο ἰο ψΟῸ 

δυγάεπε, οὗ [6 ῥχίνδαιο οὐ ἀοτηοδὲϊς οὐ-- 
συραϊίϊοηθ οὗ Μοδεβ δηὰ Ἀδζοῃ; ἴθ 
ΟΧΡΓΟΒδίΟΣ ὈΞΠΟΣΌ ἄσοθ ποὶ δάπιὶς οἵ 

(18 Ἰομϊθηΐ δ᾽ σοἸ βοβεῖοι (866 2.11)», [δ ἰδ 
Β1}}} τηοσὸ δαζαγάουβ [0 δᾶρροβα ἩΠῺ 
ΝΟΣ Δη 68, ΒΒ, ἀη ἃ ΑὈΔΥθδηοϊ, ἐπδὲ 

Ὡοΐ ΟἿ Μορβεβ δὰ Αδγοη, αὶ [86 πῇοἷ9 

αἰδὸ οὗ 1,ονἱ, γῶϑ Ἵχοιηρίοα ἔτοτι 6 
ΤηΔη81] τοῦκ οὐ ἁ τποὶρ ὑὈγοϊῶγου; δηὰ 

ἴδδι {18 τγῖῦο6, πο γῶ8 οοπεί το ὉΥ 
ῬΒΑγδΟὺ ἰ0 σοῃδίδὶ οὗ {Π6 ἰοδοθοσβ δηὰ 
ὙΠῸ 0.605 οὗ ἴπΠ0 [6γδ6]} 1165, οηϊογοά, 

δοδί 68, ΟἿΟΣ ὈΓΙΎΠΘΖΟΒ δἰ ]ΑΣ ἴῸ [8060 

οὗ ιἢ6 οδδίθ οὗἩ ἴδ6 Ἐμγρίίδη ῥγίϑδβίβ. 
Βονόνοσ, ἰδ6 ἰθηποὺγ οὗ [8686 γϑγϑεβ, δῃἃ 
οὗ {πὸ οοποϊυάΐηρ Ῥατὲ οὗ 6 ῥτοοθάϊηρ 
ομδρίον {(γνοσ, 80) ῥτουύοδ, ἐμδὲ [89 ἴγγϑῃ- 
ὨΪΟᾺ] οοηίτοὶ, τ ΐο ἴδ6 ΕΩΥΡΕΔη8 ἀχοῖ- 
οἰδοὰ ογὸῦ ἴ10ὼ0 Ηοῦτονγθ, ΜΒ ποὶ 580 

ὉΤΟΤΑ Πρ δηἃ ΤΟΙΘΠ 1688 Δ5 8 Π6ΏΔΙΥ 
Τοργοϑοηϊοα (866 ποῖθ ἴο ἱ. 11). 

δ. Τῇλε ρεορίε φῳ (λὲ ἰακά (7 "ὮΪ) 
αγέ αἰγεαάγ πιαπψ, ἴδποϊ ἷ5, (6 [Ξγβοὶ 68, 

ΝΟ δῖ ἃ μαζί οὗ (Π6 πδῦνοϑϑ οὗ ἰδ6 
Ἰαπά, δηὰ ψῆο, ὈΥ͂ [ΠοἷΣ δοὐουσῃ οὗ ἴοι 
δυπᾶγοά γοδγα, οουἹὰ ὃ6 οοῃαίἀογοὰ 88 
ἱπάϊσοπουβ ἘρΥΡΕΔηΒ, ἰϑογθαθθ ἰὼ 8 
Τοθηδοίης ἄορτοθ. [10 οδηποῖ Ὀ6 ἀθσηϊοά, 
ἐμὰὲ τὉἈΠ6 ὀχργοδβίου ὕ ΠΣ ἱτπηρ} 168. ἃ 

οογίαἰἢ οοηπίοιηρέ, 80 δας Μοπάθ]3δοθῃ 

ΤΟΏ6Γ8 Ὑ{6}]: ἐΐε ἰοισ Ῥόορίε (ἀ8Δ8 σοιηῃοὶῃθ 
ἍΟΙΚ)λ. Ὑδὸ ϑδιραυ δη ὙΘΥΒΙΟΏ γΟΘΒ: 

“ ΒΘΒοΟΪ 186 ([Π0 [6γϑ6}}165} ΔΙῸ ΔΙγθλα ῦ 
ἸΏΟΓΟ ὨΌΣΩΘΙΟΙΒ ἤδη (δὯ6 ῬΘΟΡΪΘ οὗ ἰδ6 

σου Ὺ ([ 6 ἘΠΥΡΕΪΔΠ 8) 88 1 16 ΗἩΘΌΓΟΥ 
ἰοχὶ ποῦὸ ὙΠ ὈΝΌ.---Απά γψοῖ ιοἱϊῖ 
πάλε λει γεβί ἥγοει ἰδεῖ διγαξης ἢ 

ῬΒΔΡΔΟΣ, ἴο τ οπὶ (6 14γ86}1108 ΔΥῸ, ὉΥ͂ 
1Ποἷγ αχισγδογαϊ ΠΑΥῪ ἱπόγοδϑο, δὴ οὐ͵]εοὶ 
οὗ δρρυομοῃδβίοῃ, θ6]ονθδ ἔἤθαλ ἤο Ὀδ [Ὧθ 
ΤΊΟΤΟ ἀδηροσοῦδ, ἰἢ το] ονθὰ δῸπι (δ ὶσ 
ὈτΘΆΓ 1658 ἰδθουτα, δηὰ τἢ 18 Ροττοϊ θὰ ἴὸ 

ΘΠ)ΟΥ͂ ᾿οίδατο, ἰῃ ὙΠΙΟΣ ΠΟΥ τσ ἢϊ 6 
ἰοταρίοα ἰο βοΐϊιθῦθ ὑοῦ  ]οα8 ὉΪΔη8 ἴὼὺσ 

ἘΠποὶγ ἀθ νοσϑῃοο (866 γοσ. 9). Το βερί. 
ἘΓΔΣΒ]αῖθ8: “ἼΤῊΘ ΡΘΟΡ]9 ἰβδ ὨΌΠΊΘΓΟΌΠΒ, 
μὴ οὖν κατακαύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν 
ἔργων, Ἰοῖ υ8 τπογοΐοτο ποῖ δοῦν ἔμοῖι ἴῸ 
τοδὶ ἔἴτοτῃ ἐδποὶν ἸΔΌΟΟΣΕ," δ ἢ ῬΒασδοῦ 

δἀάτοβδοὰ [π680 ποτὰβ ἴο ἰδ οουποὶϊ ᾿ 
(866 ἱ. 10), ΘΟΠΙΓΆΙΥ ἰῸ ΟὟΓΡ ἰαχί. 8111} 
ἸΏΟΓΟ ἔτοθ ἰ8δ (6 ἰγδηδίδιίοη οὗ [ἢΠθ 
ΨΜυϊχαῖο: “Μυ]τυβ οδὲ Ῥορῇ]α8 (ΕἸἴτΤδο; 
γ᾽ ἀοιἷ8 αποὰ ἑυτῦα δυοσοτονογίῦ; ααδηᾶο 
τηλρὶϑ εἰ ἀσ ἜΥΕἾ8Β οἷ8 σϑα θη Δὺ οροσὶ δυ8᾽ 

“τὸ ἰ 16 οδῦθο οἵ ῬΠΔΓΔΟΠΒ ΘΑ 89 

[86 50}}1} χτϑδῖοσ ἵπογοϑδο, δηἀ ποῖ σϑίθογ 



89 ἘΧΟΌΌΣΝ Υ. 

δο, 6 ῬὈΓΑΥ͂ ἴδι66, ἃ ὑὮΤ66 ἀδυθ᾽ ἸΟΌΓΏΘΥ ἰπηΐο {πὸ ἀοβογέ, δηά 
ΒΒΟΙΠοα ἰο {π6 [ογὰ οὐν ἀοά; 686 Ηδ [8]] ἀροη ὰ8 σι 
ῬΟβΌ]θηςα, ΟΥἩ ΜΙᾺ {Π6 βιυγοσα. 4, Απά {δ Κίηρ οὗ Εργρὶ 
Β8]4 ἰο Μοβοϑβ, Ἦ μογείοσε 4αο γοὰ, Μοβθβ δῃα Αδγοῃ, ' αἰβίαγῦ 
186 ΡΘΟΡΪΘ ἔγομι {μ6 }} ψοῦκβῦ ΟἋὉ γοὰ ἴο γοὰγ Ῥυγάθῃβ. 
δ. Απᾶ ῬΒαγδοῦ βαια ἐμεγέλον, Β6Βο]α, (86 ῥθορὶβ οὗἩ {16 
Ἰαπὰ ᾿δγθ δ γοδαυ ΤΩΔΩΥ; ἧδπα γοὺ 5}1}} τηβκα ἰῃθῖὰ τοϑῦ 
ἔγομι ὑμὶν Ὀυγάοηβὴ 6. Απὰ Ῥθαγδοὶ οοτϊηπιαηαοα {δ6 

" Ξποί. Ῥεν.--- Ἰαῖ. 

(6 ἀδηρογοῦβ Ἰοίβυσο οὗ 6 Ῥϑόρὶθ. Α5 
ᾳαοδίίομδὈ]6 ἰδ ἐμ6 ορὶπίοη οὗ ἰδοδο, 80 
ΒΕ όνὸ ἴπδὲ ῬΏΔΥΘΟΣ δἰ αἀο6 ἐο {Π6 ρτοδὶ 

1οδβ8 το ουἹὰ ὃὈ6 οδυβοὰ ἰο Εἰπὶ ἰἔ 80 
ταδί ἃ τυ ει 46 οὗἨ ἸΔΌΟΌΓΟΓΒ ἀἰϑοοπέίϊππο 
1Ποἱγ σοῦκβ; πὶ {8 ἀοθ8 ποῖ ΔΡΡΘδΥ 

δἀαρίθὰ ἴο ΟἿΌΣ οοπίοχί. Απὰ δβ5 1ἴ 

ἀοδίγουβ ἰοὸ ΒΟΥ Ὑδδὲ δγίδ τηϊσης Ὀ6 ἀἐ8- 

Ῥίαγοᾶ ἰῃ [86 ἱπιογργοιδιίοῃ οὗ δῇ ΘϑΒΥ͂ 

δηὰ δἰ }]6 γογϑα, Βοβϑῃση γῇ Ὀ6]ΙΘΥθ8, 

“ῬΏΑΥΔΟΣ δἀάγοοθοοὰ {86 πόογὰβ Θ0- 

(αἰποὰ ἱπ (μἷ8 γϑῦβο ἴο ({0 ἔδδὶς -Ἰ δ δίθγα, 

ὙΠῸ 816 χησϑιοποὰ ἐπ ἐλ πετί υεγεε, Ὀπὶ 

ὭΘΥΟΥ Ὀσίογο ἴῃ {{||8 οἰδρίος.--- ΤῈ) ἰδδὶ 
ΤΟΘΟΌΓΟΘ ἰὸ ὙΔΙοΝ ῬἬΔΣΘΟΙΒ ἴΟΟΚ τοίυρϑ 
ἴος [06 οἰοοκίηρ οὗ [Π0 ἰποζοδδο δηὰ 
ΘΩΘΙΩΥ οὗ [10 1Αγδο} 1168, δ΄δοσ. 41}} οἵδοσ 
ἀονίοοβ πδὰ ἔδι]ϊϑὰ, δ ἰποθϑδϑης ὝΟΣΚ, 

πηάον ποι ἐδθ ἰγτδηξ μοροὰ ἘΠΕῚ πουϊὰ 
1οβθ 811 βοϊσγοβροοῖ, δηὰ ἔοσγχζοί 411 δϑρὶ- 
ΤΑΙΪΟΠΒ ῸΣ 8 ΤΏΟΤΟ ΠΟΠΟΌΓΣΩΌΙΘ ΘΟΠΙΟΏ 

δὰ ἱτοδηθης, ΤῈ ζτοδῖοσ 28 ποοθ8- 
ΒΆΤΙΪΥ Ὠἷ5 ἱπάϊσηδιίοη δραϊπϑὲ Ἀίοδοδ δῃηὰ 
Αδζου, νῆο τουϊνοὰ πὶ ἰῃ6 ΗοΌΓΟΒ ὑπ 6 

οἰὰ δ] ησα οὗὁἩ ἱπδοροῃάθηοο δηὰ ΠΣ ΡΟΓΙΥ, 
δηὰ πιδὰθ ἔδοσ οοηδοΐουϑ οὗ [Π6 ἀορταάδ.» 

οι ἴο το (ΠΟΥ πόσο σοάποθὰ ὈΥῪ [86 
ἀοδβροίίδπη οὗ 86 Κίηρ, 

Φ. Ακὰ Ῥλαγαοΐ οοπιπεαπαεά ἰἧἦε ἐαεἰ- 
τιαδίεγα 7 ἰλὲ ρεορίε (Ὁ 3,2) ακά ἐλεῦ 
οὐόγδεογα (ΩΦ). Τηὸ ΤΌΣΟΣ ΜΌΓΟ, 

τοδὶ ῬΓΟΌΔΌΪ, ΕργΥροδηδ, ἨΐῸ δαροσἢ- 

τοηἀοα ἢ ΡυὉ]1ς ᾿γογκα, δὰ ρῥγοβοσ θὰ 

186 Δ8ῖ8 [0 ὃὈ0 ὁχοουϊδὰ; [6 ]ἸΔἰῦο γ Ὑ6͵Θ 
᾿βγαθ 1165 (566 γ6Γ8. 14,15), γο οοπέτο ]οὰ 
1Π6 τουκιηθη, ταξομοὰ ὑμπδὶ ἴΠΟ086 ΤΑ5ΪΚ8 

ΘΙ ἀυ}γ Ρογίοσιηϑα, δηὰ Ὑ8Ὸ ὙΟΣΘ ΓΘ- 
ΒρΡΟπαῖθ᾽6 ἴἰο ἐπ 6 ἔογσῶοσ. Τὺ οπ6 [292}} 

μοὰ (60 δυροιίηὐδηάδηοθ ΟΥ̓ ΣΩΔΩΥ 

3 ΝΟΥ ΑΧΘ ΙΏΔΏΥ. 8 Απὰ γα τῆλῖκὸ ἴοΣ, οἷς. 

ὈΛΌΝΦ. Τῆς τοδὶ τηοδηΐπρ δπὰ (86 ἀχδεὶ 
ζαποιϊίοπδ οἵ ἔθ ϑιηούοτιπι, 8 ἃ τυδέῖοσ οἵ 

τυ ἢ ἀϊδρυϊο; ἰδ ἌΡΡΟδσα, βονονοσ, τμδὲ 
186 φυοδίζου ταΐρσεξ, ἴῃ τπθ ΠΟ] οὶ πιδα- 
ΘΓ, Ὀ6 ὈσοῦρὮ! ἴο ἃ οογίδίῃ οοπο]πδίοῃ. 
ΤΏοΘ δἵϑθ, οδρϑοίαγ, ἵἴνὸ ἀϊδοεεης 

ΟΡ ἰπίοηβ οὐ 6 δβυδ)οοῖ, ΠΟ ἢ ἄεδεσνυο 
Οἷς ποιείοο; ἴΠ6 ο6 ἀοείνίης [06 νογὰ ἔγοτῃ 

Δ.» ἰο τὐτίϊε; Βο ἴδδὲ ἰὲ ππου]ᾶὰ 6 τογέίετ, 

»ευδίϊς γεσίδίσατ, γραμματεύς, 85 ἴ6 ϑὅ6Ρ- 
[υδσὶπε τοπάθσθ (ΕὙΘΠΟΣ ογεῆεγ); 186 

Οὗδος οοπηροίίηρ ὃ Μὰ ὦ... »γα- 

“ποίμδ, οὐέγδέεν, ηὔῆήοεγ. Βοῖ 85 δυο 
ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΣ, ΟΥΓ ΟἿ οΟΣ, [85 ἴο ΓΒΕ Τορογίδ 

ΟΓ ΔΟΟΟΌΏΙΒ, ὈΟΛῈ δἰρη βοδίοηδ ΔΣῸ Ὠδέσι- 

ΤΙ Κίπάγοὰ, δηᾶ, ἰὼ σϑδὶγ, Ὀπΐ οὔ. 

4850 ἰδ ὅλ, Ῥτδοίθεϊυβ δὲ ἱὨδρθοῖοῦ 

τοὶ, οοπιποπίατίεπείε, ααἱ δηποίδξ 4υδο- 
συηαῦθ δα τϑῦλ ουὐζοπάδη οἱ ζεγδπά δι, 

δροοίδηι ᾿ (806 ϑολωῥεπε οἡ Φοῦ χχχτηὶ. 
83). Ἡρθποο ἱξ Ν|}1 ἢοΣ ΔΡΡΘΩΣ δαγρτίετησ 
δες (6 ὮΓΠΌΦ 811.ἀ ιΠ6 (Ο]ονίησ 
γασγίουβ οῇῖοθε : 18ὲ. Αςοοογάϊησ ἴο ΟΣ 

Ῥδδϑδχο ΠΟΥ ὙΟΓΘ 106 τηθάϊΐυτῃ Ὀδαίνγδος 
τοῦ οὐ Ὀγοίγουῃ δὰ ἰδ6 Εωγρεδῃ 
Δ βὶκ-τηδδίογβ. 2πᾶὰ. ΤΉΘΥ νοΓ ἴπ6 οοδάᾶ- 
γαΐοξγβ οὔ [π6 ε]άοτβ (ἰπ Ναπι. χὶ, 16, 186 
Εἰάοτβ ᾿ποηβοῖνοθ; 800 ἢσυϊ. χὶχ. 9); 
ϑιά. (6 δδοϊδίδηϊδ οὗ 186 πα ΑΥῪ οοτη- 
Ταδη 6 γ (Ὠσοαυϊ. ἱ, 15; 23 Ομ σοῦ, χχυϊ. 11), 
δηά, 4}. ἰῃ θΟΙὴθ γοδρθοῖδ, (ἢ 6 οΟἸΙϑαστιοδ 

οὔ ἡπάροδ (Ὁ δαξ, χνΐ. 18; Φοδβῆ, υἱξδϊ. 88: 
χχὶν. 1, 4); δηά, τποσγοίοσο, οἰϑοιλνο 1ἰκὸ 

το. δίῃ, ΤΏΟΥ ρῬογίοιτωοὰ ([Π6 ἴχηῃς- 
τἰοπϑ οὗ οένϑοσγε, ΟΓΥ σΟΠΙΡΙΓΌΪΙΕσβ, οὗ 6 
ΔΙ (1 Οδγοη. χχυῖϊ. 1); δηὰ, διἢ, ΤΟΥ 
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δ τ ΟΝ Ὑγορ ΓᾺΩ ὈΪ5 ἘΡΆΡΥ ΤᾺΣ ΘΣΙΣ ἘΝ 
ὈΡῚ τού ΟἸΘΣ9 ΤΡ [πὴ Ὁ 136} τὴ βέρεῃ 
ὉΠ ΝΣ ἘΘΥ3ΡΠ ΠΤ β ΓΘ - ΓΝ 8. 1 120} ΠΤ Ἰ. 13» 
ὈΡΊΣ3 Ὁ τὼ δῷ Ὀπὸν Ὅ εὐ προ Οὗ 
ἼΞΞΝ 9.1 ὍΝ ΠΠΞ}) 9 ἽΘνο ΟΣ ὈΣΙ ᾿Ξ: δὴ 

μοὰ, Ῥγοῦ ὈΪγ, ἴο ΚΘΟΡ [6 δ δ 8016] δηά 
οηθαὶ σσίοδὶ 11δὲ8 οὗ ἴ[Π6 ῬΘΟρ]6, δ που ρἢ 
118 τς ποῖ αν ὑὕθθη ΓΠοἷγ Ὀσὶποῖραὶ 
ἀπῖγ. ΑἹ] ἐποδὸ οὔῆςοδβ τῆλ {89 Κποῦ- 
Ἰοάρσο οὗ της ἃ ἔπ ἀασηθη 8] οοπάϊτίοη, 
Δηὰ ΒΟ ἴδδὲὶ [0 Θ'μοίοτίηι ΜΕΓῸ ποὶ 
Βιρογάιϊηδίο ΠΟ ΟΠ ΔΥΐ68 (88 ὑ.|6 Ἰἰοίογο8, 
Υἰδίοσοϑ, δρραυίογοβθ, 858 ΣΕ μίΐεν ὈΘ᾿θν69, 

Μίβο. ὅΐδοσ, 111. 19, δηὰ ϑοίάεη, Ὦθ 
ϑγποᾶγ, 1. 16), Ὀὰυὶ οἰοοῦβ οὗὐ 8 τποῖ 

ΒΡΟΥΪΟΥ ταῆκ, ΠΘΑΌΘΏΪΥ (ἀκοὴ ἴσοι 
ΒΙΠΟΩΩ ἴπ6 Ινῖϊ68, 1Π6 πιοβὲ ἰπδίγυοίοα 

Ῥαγὶ οὗ (6 Ῥϑόρὶο (2 ΟἸζοη. χῖχ. 11; 
χχχίν. 1858. ὅθο ΔΜηιολαοίδε, Μοβ. Εθοδι, 

Ἰ. αὶ 561; οαΐπ, Ατοπαθοϊορυ, 11. ἱ, 62; 
Ῥαίεν, Ῥοηξ, 111. 587, ΕΕἰολλογη, Τουϊγοά. 

11, 677, Ἡεπρείεπδετσ, Απιποηξ, οὗ 180 

Ῥρηϊ. ἷΪ. Ρ. 449, εἐ φέᾳ.; (Οεεεπῖμο, ΤΠι68. 
Ῥ. 1396; Ῥέπεγ, ΒΙ|0]. Ὁΐςς, ἰΐ. Ρ. 419). 
Ιε ἰ8 ψ6}} Κηονῃ, {πδὶ τ1πΠ6 Εργρίϊαπε δὰ 
8180 βοσί 068 ἩΣῚΗ ἐπ ΟἸΖΟΠΒ δι πὰ ἶλὺ ἴῸ ἸΠΟ60 
οὔ ἐιθ σοστοβροηάίηρ, ΗΘΌΓΟΥ τηδρ  βίγαῖοδ; 
δηὰ 1δὲ οὐθὴ ΠΟῪ (ἰἢ6 Ατδδὶς 06]1Δ}}8, 

ὙΠΟ86 Ῥοδίθοη 15 ὙΘΥΥ δηδιοροῦθ (0 (παῖ 
οὗ [16 [ατο] 68 ἀοδοσίθοα ἰἱῃ ΟἿΓ ἰΟΧὶ, ΔΙῸ 

ἰτοδιοα Ὁγ ἴΠ6 ΤαΣΚΒ ἱπ (Π0 581Π|0 Π)8Ώ- 
ὯΘΣ, Ασαδὶς ονοσβθοῦβ ἤανὸ ἰὼ γσὶνο Δ 
δοοουηῖ οὔ πο ΙΔ ΟσΓΒ οὗὨ [πο ΘΟΙΠ 7» 
65 ἰο ἴΠ0 Τα κίβῃ ἰδαικγηδδίοσθ, ἨΐΠῸ 

οὔδῃ οἰιαδιὶβο ὑπο πλ ΠΊΘΓΟΣΙΘΒΕΙῪ ἴῸΣ [16 
ΤΟΑΙ οὐ ἱπωραϊοὰ οὔδηοοθ οὗ [86 Αταῦθίς 

ὙΟΓΚΙΘη (800 οϑεϊ πὶ, ἰ,. 2. Ὁ. 357, 

1..8.218; Ῥηλίπδοη, Ἐξ. απὰ ΤὨοὺ.ϊ.Ρ.898). 

Φ. Υοι εἐλα ποὶ οοπέδπμε ἰο σίσε. 
ὩΒΌΝΠ ἰ6 ΙΔοπ αὶ ἢ ΟῚ, ΗΪΡΒ. οὗὨ 
ΠΌ", νὰ Νά ργοθθηϊ οι. ΑΡοπὲ 
- Δ ΥΘΠ, 86 ἐν. 10.---Απά φαίλον δίγαιο 
ΟΦ) ,2ῶὼν ἐλεπιδεῖυεε; ἴ6 νοσὺ ΨΨΡ, 
ἔγοτῃ ἡ ὩΙΟἢ ἴμῸ διδαίαπεῖνο ζζ09 δὲι Ὁ]68 
(ες. 12) 18 ἀογίνϑά, σοσσεβρομβ Ὀγθοϊ οὶ Υ 
ΜΊ( 16 Οὐὀγηδη ΟΧΡργϑβδίοῃ, Ζιιϑαηυ6η" 

δἰορρεῖη.---ΤὨϊ8 γτοῖδὸ ἀοδοσῖ θα δοουΓδ οἷ Υ 

δηᾶ ΓΔΠΠΛΙΠΥ [ἢ6 ουδίομη Ῥτου δὶ πρ ἴῃ 
Ἐρσγρὶ υἱ τοχαγὰ τὸ ἴΠ6 Ῥγορδσζαίίοῃ 

οΟΥὗ ὑχγίοκβ. 786 βᾶνὸ δὴ δϑυῃάδηοθ οὗ 
τοδιϊταοπΐαῖβ ῥὑσουίΐηρ [π6 ἔδος, ἔμπας [ἢ9 
ἘσΥΡε δα τυλησίλοξαυτεα {Ποἷγ Ὀγῖ ΚΒ ἔσοσα 
ΟΙΑΥ ἰΑ κοι ἔγουῃ ἴ6 ΝΊ]Ο, τ ἢ τε ἢ [ΠΟῪ 
Τηϊχοὰ βίσγανν οὔΐ ἰπίο 51}8}} Ῥίϑοθδ, ἴῃ 

ογάδγ ἴο ψίνο [ὮθπῈ ΗΥΤΏΠ 658 δη ἃ οοταρδοῖ- 
688; τη δὔοσ [06 ὈΓΙΟΚΒ [818 Ῥγορασγοᾶ 
Βῆγο Ὀθοη ἀτίοα ἴῃ [Π6 δῃ, ΠΟΥ ἅγὸ οὗ 
δυο Βαγάμοϑθ δπἃὰ ἀυγαθγ μαι ΠΟΥ 

ἀοῖγ ἴ80 ἀοδίσυοίἑγο ἰηβαθηςθ οὗὨ τ}}]6ῃ- 

ὨἰΌΓΩ8, ΟΒΡΟΟΐΔΙΙΥ ἰῃ ΟΥ̓ Οοἰϊπηδίοθ ἷΚὸ 
Ἐργρὶ, πβογο σαΐῃ 18 ΓΆΓΘ; δηὰ Βοβοὶ ἰηὶ 
848 ΤΟΟΘΏΠΪΥ ὑσγουσὰλ δοπὶθ οὗὐ ἰδποπὶ 
ἴοι Εσγρί, σιμὸν ὈθΑΥ (6 απο οὗ 

Ὑμοίσηοβ Ι΄, (806 ΒΓ Κίης οὗ [6 

εὐρμιοοηῖῃ ἀγηαβίγ. Οἱ Ῥοΐηρ δηλ γβοὰ 

(ΠΥ Ὅοσο Ἰουπὰ ἰο οοπίαϊῃ 8δῃ δ πιϊ χίισθ 
οὗ δίσγανγ, ὙΒΙΟΒ ͵8, Βονγουοσ, (ἢ6 1668 ἱπ 

ΦΌΛΏΠΙΥ ἴπ6 Τρογθ ΟΔΓΟΙΪΥ (ΠΟΥ͂ ὉΓΘ 

Ῥτορασοὰ, δηὰ [86 Ὀθυθσ 1Π6 ΟἷΔΥ ἷ8 οὗ 
ἩΠΙΘΙ ΠΟΥ δζὸ τωϑδάὰθ (8600 Ζοεεί ἐπὶ, ἰἱ. 2. 
Ρ. 352). Τδθ Ὀχοκ5 οὗ [89 ἔτϑι ὑγτασηϊὰ 
ἱπ ΠὈΑΒΠΌΥ ΑΣΘ τδάο οὗ δβ᾽ἴτηϑ οἵ ἐδ9 ΝἸ]6, 

Τηϊχοά τὶ ἜΒορρϑά βίγανε. ῬἘΪ1]0 ΔΙ γα ῦ 
(Ὁο για Μοσίβ, ἰΐ. Ρ. 86) βαυβ: πλένθου 
γὰρ ἄχυρα δεσμός, “5ΞΙΓΑῪ 8 ἴμο [6 οὗ 
τοῖα." Ιπογϑῦαϑ διδίδιβ υτὶῖθ8 : 
“Ἅατὰ Ἰδίογεῃ αὐ ἀποῖς δαροὶ ΠΙΏ 

ἈΙΩΡΙ 1.8 ὉΠΑΌΔΠΣ 

Οὕλη σοτηπλθηθ Ἰυἴυπὶ 6 ῬΑ οἾ8, Θοθηυπι- 

416 ΒοΟΓΆΓΩ;" 
ἰο πδοὰ Νοηΐτ8 ΜάτοουΒ, γῃ0 ααοῖίοδ 

(666 τογὰβ, σοσρσκϑ: “ Αὐςογϑϊαμη οδὴ 

Ἰαξαπι ρδ]οΐβ ταϊβιασα, πὶ Ἰδίοσασῖ π5118 

θεῖ. Απὰ ΜοΟΠΑΘΙ 8 Οὔδοῦνοβ Ο ΟἿΣ 
ῬΑβδαρσθ: “ [Ὁ τοδὶ οὶ Ὁ ἰτηαρσίποὰ ἐπαὶ 

186 ΒίΣΤΑνν ἨΔ8 υϑεα ἴοΥ διεγηὶπο [8}6 Ὀγίοἶκα, 

ἴον ἩΔΙΟΝ, ροσἢ 808 8}1 186 είτανν οἵ Εργρῖὶ 
ποῦυἹὰ ποὶ πᾶν βιυϑδῆοοθὰ; Ὀυϊ 1.6 ΟΙΑΥ͂ 

οιηρϊογοὰ ἴον ἴδ9 τολησπέλοίαγο οὗὐἨ [89 
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Βδῖὴ6 ἄαν ἰἢ6 ἐδϑκηηδϑίογβ οὗ π6 ρθορὶβ δῃᾶά {πεῖν 'όνθῦ- 
ΒΘΟΙΒ, βαυϊηρ: 7. ὕου 5888}}] ποὺ οοηϊπαθ ἴο σῖγα [86 
ῬΘΟΡΙΘ βϑίγανγ ἴο τλδκθ ὈγΟΚΒ, 88 μογοίοίογ : ἰοῦ {Πθῖ ΡῸ 
δηα ραῦθο  βϑύγανγ [07 ὑβοηΒ  υ 68. 8. Απᾶ {ἰδὸ ἰ416 οὗ {86 

Ὀυῖο 8, τυ οἢ ὙΠ 6γ 414 ταα κα μογοϊοξογα, γοὺ 884}} ἴα ροι 
ποῖα; γοὰ 5181} αἰγ 8} ποιμίηρ ὑπογθοῖς: [Ὁ ὑΠῈΥ αγ 
1416: ὑβογοίογα ὑΠ6 Ὺ οὔ, μοῦ ἃ8 ΡῸ ἀπα Βδουιῆσοθ ἴο ΟἿΣ 
αοά. 9. ᾿[,εὐ {π6 ψοῦῖκ Ὀ6 Βαγὰ Ροη ὑμ6 τηθῃ, 80 ὑπαῦ 

1 Ἑησί, Ῥεγε.--- ΟΠ οὗγα. 

ὈγΟ ΚΒ γϑ8 τηϊχοὰ τι δίγωνν ἰῃ ογάοσ ἴο 
ΘΏΒΔΙΟΘ ἐϊ8 σοὨβίβίθηογ.᾽" ΤῊΪδ ἰδ 81}}} [86 
ῬΓοΥυ ἰὴ πβαρὸ ἰπ ἸΏΔῺΥ ἀἰδιτίείδ οὗ 
Αὔοα δηὰ ϑβουΐμογῃ Αδίὶδ. Μοθοβ 5ο- 
ὙΠΟΓΟ δροδκβ οὗ ὀκγηὶμ Ὀσίοκβ; δηὰ 
Ἑχκγρὶ πουἹὰ ανο Ὀθϑῃ ὉΠ 80]6 ἰ0 γι 5 ἢ 
ἴΠ6 ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ βσίηρ ΠΙΔΙΟΓΙΔ18, 88 ἔδδὶ 
ΟΟΙΣΏΪΥ 6 ποίοσϊουβ (ὁ [8 ΘΟΔΙΌΪΠΥ οὗἁ 
ποοά,. [Γαΐ μοΥ ἰδ ΓΠΘΤΟΙΌΤΘ τηἰβίακθη ἰπ 
ἐσδηβϊδιίης 29 1220 πῆι “ Ζίορεὶ σὰ 
δγεηπεν" (9660 Ολαγαϊη, Ττανο δ, ἷν. Ρ.112; 
ϑλαιν, Ττανοΐβ, ἡ. 186; Βαωπιραγχίεν, 
Ττδνοὶβ, ΟἸ, 18; Παεεοίχμϊεί, ΤτΑΥο]8, 
Ρ. 100; Τοοοοῖε, Οὐδογνδίοπδ οἡ Ἐβγρῦ, 
Ῥ. 58; ΤΠοεεπκεδϊίεν, Οτίοθης, ἱ. 271---274.) 

Θ. Απὰ (δε ἐαΐε ο7 ἐδε ὀγίο,. ΓΟΙῸ 
ΟΥ̓ Ἰ3Β3, γοῖ. 18, ἀοτνοὰ ἔγοσῃ 9}, ἴὸ 
ποσὰ, ἴο χτηθδδῦσο (τον. χνὶ. 2; χχὶ. 2: 

188. χ], 12, οἵς.), βἰχζηϊβοθ αυδπειγ, ἔχοὰ 
ὨΌΤΊΌΘΙ, ΟΥ ΙηθΆδΓο. Τῇ ϑοριυασρίηϊς 
ΤΟπάογβ, ἐμπογοίοσο, ΟΟΣΤΘΟΙΪΥ, σύνταξις; 

Ψυϊγαῖθ, τοθηβυγα; Βδδῆθδη, 2 Π. 

ΤΠΘ βδ1ὴ6 διηοπης οὗὨ Ὀγίοκβ ἘΠ ἢ Γ6ΓΘ 
ἱπηροϑοὰ ὕροη [6 Ιδγϑ 6169 Ὑ θη ΒΟΥ 
ὝΓΟΓΟ ῥτονϊ δὰ ὙΠῸ δίγανν ΟΥ̓ [86 ΤΟΥΔ] 
ΟἰοοΙΒ Ὑοῦο ἰὼ ὃθ οχδοιθὰ ἔσοσῃ ἰδθηι 
ὨΟΥ δἷδο, ὙὮΘη ΠΟΥ δὰ γα ἰο δβοοῖκ 
(μῖ8 τηδίοσίδὶ ΓΠοΙηβοῖνε8.--- Τεν ἀἰὰ πιαλε; 
Ὁ, (6 Ῥαγιϊοὶ ρ]θ οὗ ἴ80 Ῥγοβοηὶ υϑοὰ 
ἴῸΥ [6 ῥϑδὲ ἴδηϑθ; 866 ῃοΐθ οἡ ἱ. 1. 

ὈΣῸΦ ὈΌΠ, ἰβ, ἘῪ 186 βεριαπαρίης, 
1γαπϑδιοα ἔγοοὶγ: καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, 
διὰ οοπηοοϊθὰ τ ἢ [Π6 ἰΟ]] οί ποτά: 
ὈΠῸΝ ἸΌΨΠ, τλιϊθε τθ0 Βδϊοης ἴο 186 
Ργοοράϊηρ ρατί οὔθ γοτβο: Ὁ ὉΠ ἭΝ 

---ὸον ἰδεν ατε ἰαΐε; Πκοτοίοτγα, 15ὲ. ΠΟΥ οδῃ 

ἂο τοῖο Ὑοκ ἴμδὴ Μιἰϊποτίο, δηὰ, 

Φηὰ. (18 ἰ8 [86 ΤοΔβ0ὴ ΜΕΥ [ΠΟῪ ΜΙΒἢ ἰῸ 
οοἰοῦταῦο [οδίϊναὶῖβ. Ὁ" Β΄), Ῥασί, ΝΊΡΗΙΙ 

ΤΠ τον 

3 Τ,οἱ [616 ΠΊΟΓΟ ἬΟΤΚ ΡῸ [αἰ ἃ Ὁροη. 

οὗ ΠΡ, ἰο τεῖαχ (ἰν. 36), ἴο 16ὲ ἄονγῃ 
(2 Ογοη. χτ. 7); ὨΤἼ ἸΘῪ “οὶ ποΐ 
ΥΟΙΣ παπᾶ απρ ον," (πδὶ ἱδ, ἀο οὶ 
Ὀ6 ΔΑΣῪ ἱπ γοῦσ νοσς. Απὰ ἴῃ τἰΐ8 Ἰδίτοσ 
εἰσουϊβοκείου ἴθ ΝΊΡΙΑΙ ἰ8 υϑδοὰ ἴῃ οὧτ 
Ῥδδβδᾶρο, δῃἃ ἴῃ υὙοσ. 17. 

Φ. Ζει ἰδὲ οτὰ ἐε λαγά, εἰς. ῬΒΔΙΟΟΣ 
ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ἴῃ τἰ18 νοσθὸ ΟΡΘΏΪΥ δη πῇ- 

ὈΪ]ΟΒὨΡῚΥ (06 Ἰοδαϊπο ὑτϊποῖρὶο οὗ δῖ 

ὈΥΓΔΏΏΪΟΔΙ ΡΟΪΙΟΥ͂, το δᾶ ὑγροὰ τὰ 
ἴ0ο ΟΡΡγϑδδὲ 6 1δγϑϑὶϊδοθ ὙΠ} τὶσογοῦϑ 
διὰ πηγοσ ἐἰηρ ΔΡουτδ, δηὰ πη ϊο ἢ 6 
δὰ δἰγοδὰγ Ὠἰϊπίδα δὲ ἰῇ δ ΓΌΣΙΤΙΟΣ τοσηδσκ 
δὐάγοδβροα ἴο Μοδοδβ δπὰ ἄδζοῃ (γεσ. 5); 
ὩΔΙΏΘΙΥ, ἴδαὶ [Ὧ6 Ορργοβδαῖνο ὑσουκ8 ὑετῸ 
ἰηϊοπάοα ἰο ρῥγονϑην [8 τηϊπβ οὗ [86 
ομϑἰαγοὰ Η Το ἔγοσῃ ἱπάυϊαχίηρ ἰῃ μἷδηδ 
οὗ ἀοϊίνογδηοθ, δη ἃ ΘΥ̓ῸΣ σοιηοσηροσίηρ τ..6 
{ΔΥΟΌΓΑΒΙΘ εἰγουτηδίδηοοδ πὰ ἘΠΙΟὮ 
ἸΠΟΙΓ διοδδίοῦβ ᾿ιδα ἱτηπϊρταῖθὰ ἐπὶο 
Ἐρσγρὶ, διὰ {6 οῃοουγαρίπρ Ῥχοσοΐθοδ 
ΠΟΥ δὰ γοοοϊνοὰ ἔγτοσῃ [6 τηοπδσοῖ τ ἢο 
ἴπθὴ τυϊοὰ ἱἰπ Εσγρέ. ΤΊ σ᾿ ΏΟΣΑΙ ϑοη56 
οὔἢ6 νοῦϑὸ θοΐπρ ἱποοῃεζου Γ Ὁ οἰθασ, 
[9 5ἰ χη βοδεδίοῃ οὗ [δὴ ΟἿΪΥ ἀουδε] 
πογὰ ὙγΒὶς ἢ ἰξ οοπεαίηα, ἡ ν 2), σλῶπος 
ΡῈ ἀϊβῆσα!, ΠΡ’, οἰύιον [ο]οτοὰ ὉΥ 
δὰ (188. χνὶ!, 8), οὐ ὉΥ ΟΝ (1κ. πνΐ 7, 
Χχχὶ. 1}, ΟΥΓ ὉΥ͂ 3, 88 ἴῆ ΟΌΣ Ῥδδβαρὸ (δηᾶ 

ῬΡΒΆΪΩ οχῖχ. 16), πιθ8ῃ8 ἴο ἰοοὶ ἰο απὺ οπε 

..᾽ αἴά; εο ἴμαὶ [ὴ6 Ῥυχροζτί οὗ 16 τυογάδ 
οὗ ἴδ Κίηρ ἴδ: ΟΡΡγθββ ἴ:6 ρδορὶο ὑῖϊὰ 
τοϊϊκοῖλθ δηἃὰ Ὀγθω ἢ ]οβα ἸΑθοῦσΒ, ΘΕ ΓΟ 
ΔΟΒοσ θη 411 1μοὶγ ϑπουρίοβ δοὰ τἢεὶγ 
ὙγΠ016 αἰ θη οΣ, δὸ ΤΠ δὲ ΠΟΥ μᾶνθ ὩΘὲΕΠΟΣ 

186 ἀοβῖγθ Ποῦ ἴδ6 Ἰαίδυσο ἰὸ 1ἰδίθη ἰὸ τὴ 
ἰά16 πογὰβ οὗ Μοδοθ δηὰ δδγοῦ, ψῆο 
βαιὸν ἴθ ὙΠ νδΐπ Ποροδ οὗ ἀοϊϊνοῦ- 
δῆ0θ, 79 8}}8}} ποῦν Ὀ6 θῃδυλοὰ ἴο πιὰψο 
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: ὙἼ3 ἌΣ ΝΣ ΠΝ. τυρχετ τυ ττθυς 
ΣΝ πυρτ ας ὙρΝ ὙΝο) ὄντι ὙΡῸ ρη τὸ 
Ἐπϑ ΠΡ δὴ ὍΔ τις ὁ 9 ὍΝ ἢ ὯΝ ΠΡ Ὃς 
ΒΔ 19. 1 ΠΊΝΝΒ ΣΧ) ΠΝ Ὁ ἩΘΘ5, ἼΕΘ 8 
ἘΦ) 18. 1 Ἰμ) θὴρ. Ὁρ Ὄπ ΚΡ ὍΡ8. ὈὲΣ 
ΓῊ} ὙΚΡ Ἰὸν3 ΡΣ Ωρ 9 ἀκ τους 
ΟΥ̓ 186 γδγίουβ ᾿πιοσργοίδεϊοηβ οὐ τμιΐ8 τσ 
οἴετοὰ ὈγΥ ἴδο ἀϊβογοης ἰΤδηδϊδίοσβ δηὰ 
Οοτησηθηΐδίοσθ, ΤῈ ϑορίυδρίηϊ Του 6 ΓΒ 
μὴ μεριμνάτωσαν ἐν λόγοις κενοῖς, “ΠΟΥ 
8}8}} ποῖ τηοάϊίδῦο δρουΐ, οὗ τη κ οὗ ἰά16 
ψοσχάβ." 0 δἷβο ὀχ ῃ]δὶπβ Πδβῆϊ: “ΠΟΥ 
8181} ποῖ τοβοοὶ θυ, πὰ βρϑαὰκ οἵ, γαΐῃ 
Ῥ]Δη8," (ᾳπυοίξην, ἱῃ οοστοδογδίίου, Ῥβδίτω 
αχίχ, 16, δμὰ τεὐθοηρ, ΠΟΘ ἴπ0 εἰχη ῆ- 
οδίοη ὙΠ] ἢ [86 γοτῸ πυν 1:88 ἱῃ δῆ, 
ἷν. 4, δ); δηὰἃ ἰὴϊ]8 ἱἰηϊογργοίδιίοη 88 

Ῥοθῃ δορὰ ὈΥ͂ Μοπάο ββοδη (80 ψογάθῃ 

810 δἷοδ ὨΪΟΝῚ ΤΩΘῚΥ το ᾿ροηδαθη 
Ὑγοτίθῃ πη ογδα] 6}}; δη ἃ Ατὐημοίτη (ὙἢΟ 
ἰγδηδἰδίοβ Κὸ Μοηδϑιββομη, δαὶ ὑτὸ- 
ῬοΒ68, δὲ ἴδ6 πϑὴθ ἔσησ, (ἢ6 ΘΟΠΟΟΡΟΏ 

οἵ ἃ ΠΨ᾽, 'ἰῃ 106 εἰχηϊβοδίοη οὗ 3 ΠΗ, το 

ΔΙΏ156 ΟὨΘ6Β6][: “ (ἢδὲ [ΠΥ ἀο ποῖ ἱπά υ]ρὸ 
ἑῃ γδίη ὑοῦ)" δηὰ β᾽ σα] ΣῪ ΓΓΑΣΩΣΌΙΩ 

Οπκοῖοα, ΤΌΣ ῬΌΣΠΒΣ ΠΡΌΡΠΝ ΒΘ), 
“ δηᾷ ἰοῦ ἐπ6πὶ ΟΣ ΟΟΟΌΡΥ ἐμοιβοῖνοβ ἩΣ 
γαΐϊη πόογάβ." Βυϊΐ ἴδ6 τοῦ ΠΡ ἰπ τη ΐ8 
βἰρηἰδοαιίοη οὗ "πεάὲίαἰϊπῷ 8 ταῦτ Ατσϑ- 
τοδῖς ἴδδηὴ Ηοῦγον, δὰ ἴῃ [6 ΟἾΪΥ 
Ῥϑββαᾶρο αποίοα 88 8 ὑχοοῦ (8. οχὶχ. 117), 
ἦι τοδηΐηρ 8 ἴοο υῃοοσίδίη ἰο 6 πδοὰ 

88 8 ὕὉΔ5]8 οὗ ἔιυῖμοῦ οοῃ͵θοίτΓο8.---8Ὁ88- 

ἀϊδῃη Βοϊίονοδ ἡ} ἰο θῸ ἰάθηςίοαὶ πῖτὰ 
δ), δ᾽, “ διὰ {ΠΟΥ 8}}8}} ποὶ Ἰοδὺ προι 
1416 τογὰβ,» θπὲ βαοῖὶ δροςορο οὗ (86 3 δὲ 

(10 οπὰ οὗὨ [86 γοῸ 18 τῖποῦΐ ΘΏΔΙΟΡΎΥ, 
ΔΙΠουρ ἢ (6 δεπϑὲ οὗ ΠΡ δηὰ ἵ9 ἴα 
κἰπάσγοὰ. Ἐη Εσγα [68 οὗ ορίπίοῃ ἴπδὶ 
ΜΝ μ88 ἴα βαπηθ τηϑδηΐηρ 88 18" (560 
ἴΠ0 γγϑοθάϊηρς ψεῖβο; οοραο Ἐββίτη 

χχχίχ, 14; Ἰβαῖδῃ χχὶϊ. 4); (δὶ (86 
Ῥθγαδο 8 6]! ρεἰς8]1, ὈΓΟΝΘ Ὀοὶηρ 
οταἱ 6, δὰ ἐπδὲ 16 ῥὑσγϑῆχ 3 ἴῃ "22 
ΡΝ εἰσηϊδοβ [δ6 σεῦβα ΟΥ̓ ΤΟΆΒΟΏ; 80 
ἰθδὶ [πο τηοδηΐης οὗ [86 τγογὰβ ποιὰ Ὀ6: 

δηὰ οἱ (Ποῖ ποὶ ὈῸ 1416 ἱπ (ποῖν του κ8 
οη δοοοῦῃϊ οὗἉ [86 γδῖῃ 1 πδίοπϑ ὉΥ τ ἢ 
Μοβοβθ ἀπὰ Αδγοη ἀδοοίνε ἔβοαι. [Ιὲ ἱβ 
ΘΑΒΥ͂ ἴο ἀἰἴβοουον (86 δγ βοί Δ] Ὑ οΥ̓ (Εΐ8 
οοτηἰηδίΐοη. --- Εἰς μΐ, ΔΒ}, Θχρ αΐηβ 
ἴ6 πογὰ ΠΡ), Βοτο, τὶ ἐο ἰοολ ιοἱζὰ 
οοπβάεποε, ἰο ἦορε; δηὰ ἴῆπ8 σοπάουβ 
οπδίμαη, τ ον ἱπιογρσοίδοη δρ- 
ῬΙΌΔΟΒΟΒ ποδγοϑὲ ἴο δαὶ σίνθῃ δρουϑ.---- 
Ὑ80 ϑαπιδγίίαη Ὑογείοη [88 ΕΞ δὴ 
ἰπδίοδὰ οὗ 3.3; πβίο τεβάϊηρ ἰβ 
ΘΧΡΓΟΒϑοᾶ ὉΥ̓͂ 6 ϑβορίπεαρίηϊ, ϑγτίδῃ, 
ΟὨΚοΙοΒ, Φομπδίδδη, δηὴηὰ ίαδάϊδῃ;, ἱὲ 
ἦβ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ἱποοιῃ ρα ]9 τὶ ἢ (π6 ἵγὰθ 
τηοδηΐης οὗ [86 τοῦῦ ΠΡ), ᾿ἩΙΗ]βὲ τὴ 
δοοορίθα ἐοχὶ ἱτΒ]168 ἃ τοδὶ θυ ἢ βίβ. 

Ὧ0. 44{κα ἰδὲ ἑαελπαρίεγε,,... τοοπί ομί, 
ὩΔΙΏΘΙΥ͂, ἔγροπι 86 Ῥϑίδοθ οἵ 116 Κίηρ ἴο 
[86 ΡΪδοθ8 ἩΒΘΓΘ [6 ρϑορ]ο τνογσκοᾶ, ΤῊΘ 
ϑορίπερίηϊ Το πο18 Ἰδὲ 5) ὉΥ κατέσπευδον 
(ΠΟΥ ὑσροδ ἐἰαπὶ οη); 88 ἰδ ΟἿΥ ἱἰοχὶ 
ΘΟ ὨΝδ δ 8Δ5 ἰπ γογ. 18. ---Ἰ 2) "2))ὲξ 
7 ελαῖϊ ποί σίσο; (6 Ῥαγε οί] ἰδ Βοῖθ πιδοὰ 
ἴῃ (80 Βἰρηβοδέου οὗ [πὸ ΐωγε, 88 ἴῃ 
δε. χίχ. 18, Ὁ ΓΠ)ὲΣ ὈΛΠΠΦΌΏ, τὸ 4λα]] 
ἀοδίσου. 

11. Οὐ γου (ὈΠ δ δ) ἑαλε 70. ψομγϑείυεο, 
(859), οἷς; ὙῈῸ τορϑείοη οἵ 86 ρδῖ- 
8081 Ῥγοηυοῦῃ (ὉΠ -- 59) ἷπ [6 
ἩΘῦγον ἰαχὶ 8 ΘΙ Ρἢ δ 10 4}}}7 ορροδϑὰ τὸ 
ον) ἴῃ [Π6 Ῥγϑοθάϊηρ γοσβο.-- ΤᾺ ΚΟ 
.. ΒΙΓΑῊῪ “πε σὴν ρίασε, ισδεγε ψου σαπ 
͵"ἡηά ἐ ΝΥ ΘΠ ἼΝΝ Ὁ). Βοίογο ἐδὸ το ὶδ- 
εἶνο ὝΙΝΝ, ποῖ ΟἿΪΥ ἴδ ἀθδηγομδίγαι, νθ 

Ῥτοποῦῃ ͵ἰ8 οὔ ἐοἃ (0 68 ὯΟ ῬΤΟΡΟΣ 
ἔογηι ἰηῃ ΗοΡτΟν), Ὀπὶ ΤΓΘαΌΘΏΥ δ]8οὸ τἢ 9 
ἐΐπεδ ΟΥὨἨ ἴπ6 ρίασε, ΘΒρΘΟΐ ΠΥ ἢ πο τοϊδιΐνθ 
Ῥτο ΟΊ ἰ8 ργϑοθάθαὰ ὈΥ ἃ ΡῬγδροβίἴοη, 88 

ἷπ ΟἿἹΤ ἰηδϑίδηοσ.--- Χεί (2) ποίλίηρ δλαϊ 
δὲ ἀμπϊπιελεά 4 ψοιν τοογλ. Ὁ ἰηῖϊτο- 
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Π6Υ ΤΩΔΥ͂ 'δανο γἐμϊῳ ἰο ἀο νι 11, δπα ποὺ ᾿]Ἰδύβῃ ἴο ναΐῃ 
νγογάβ. 10. Απά {86 ἐαβκυηδϑίοιβ οὐ ὑμ6 ρθορὶβ δπα ἐξμοὶγ 
ΟΥ̓́ΟΥΒΟΟΙΒ γγαηΐ Οὐ, Δηα {Π6 0 ΒΡΟΚα ἴο 86 ῥθορίβ, βϑαυϊηρ, 
ΤῊυΒβ μα}! ῬΒΑΓΘΟΪ βαϊα : 1 588}}8}1} ποὺ ρίνε γοὰ βύσγδαιν. 
11, ὅο γου, ἰδκα Ὁ γου βοῖνοϑθ ϑίσαν ἔτοπὶ ἀπ ρίασε 
ὙΠΟΓΟ γοὰ οδῃ πα 1ὕ: γοῦ πού! ηρ' 8}4}1 θ6 ἀϊπι ἸΒηῃθα οὗ 
γον πόσκ. 12. ὅο {86 ῥθορὶβ ψεῦθ βοαίίασοα δργοβδά 
ὑβτουρδοαυῦ {86 Ἰαπά οὗ Εργρῦ ἴο ραίδδν βία 0]6 Ἰηβίβαα οὗ 
Βίγανψ. 18. Απᾶ {86 ἰδβκιηδϑίευβ ὑτρϑαὰ ἐλόηι, Βαυϊηρ, 
ΕἸΠΙΒΏ γοὺγ ποῦΐ, ψοι" ἀΑΠῪ ἰαβίϑ, 88 ΜΏΘη ὑΠ6Γ6 τγα8 

1 Ἑποί. Ῥ γ6.---ἰ ΔΌΟΟΥ ᾿Βογοίη. 

ἀποθθ ἐΟαΌΘΠΙΥ δάυοσβδιῖνθ δΘῃ ΘΠ ΘΒ, 
Ὠοῖ ΟἿΪΥ ἱ ἃ πο δῦοη ΟΥ̓́ ποραῖΐνο ΡἢΓΑΒ6 
Ῥγοοθάοϑ, θπὲ 8180 δου ροβίἶνθ ϑϑῃ θῃοθδ, 

ὙΠοη ἰδ ἢδ8 180 δπἰρτιϊβοδιίοη οἵ ψεέ, λοιο- 
εὐεν, ποίιοϊἰλείαπαϊκο (λὶδ; δηᾶ ἴῃ βιςὶ 

ΒΘΏΒΘ6 ἰδ 18 υϑοὰ Βοῖθ. ΟὐΡΑΓΟ 68ρ6- 

οἶδ! [δαί χανηΐ, 28, ΠΥ δ "5 
ΦΥ ΣΥΝ “ διέ δα ὙΠ] οὶ δἰσαγο 
ΓὨγοδὰ ἰν," σθοσο [06 ἘΠ 1588} Ὑογβίοα 
τ ηβίαίοδ δεοαμδε, τ ὮΪΟὮ Δ ΚΒ ὯῸ Β6Ώ.96. 

1.288 ἈΡρτορσὶδῖθ ΒΘ (6 ἀχρίδηδίοη 
οἵ Βαβμὶ, το, ὉΠ ονίης [Ὧ6 γογβίοη οὔ 

[16 ΤΑγχυταΐπ), ἰηίογρτοῖδ: “ Ὑοῦ τχπδβὲ 

ϑιθοῦ Βίγα ιοίίὰ ἐασεγηεββ απᾶ ρεῖεε- 
υέγαποῦ, 70. ὨοϊΒϊης Ὑ}1 Ὅ6 του θα ἴο 
γοῦ ἤοτη ΥὙΟΌΣ υδυ8] σψοῦκ"; δηᾶ (8 
νίονν, ψὩΪΟἢ ἰβ δ|580 οχργοβϑδοὰ ΟΥ̓ {80 
δορίυδρίηι, 88 θη δάορίοἃ ὈΥ Ἀΐοη- 

ἀοἰβϑόδη, Ἐοβοητη ον, Οδπθη, διὰ οἵ 6 Γ. 

Βιυὶ ἱξ ἰβ ἀπύδιδὶ, ἴΠδὲ [ἢ 6 ΥΟΙ ττογὰ8 οὐ 
ὙΓΙΘἢ [Π6 χτοαῖοδὲ βίγοϑϑ 1168, Βῃου ἃ ὃΘ 6]- 
Ἰὲρεῖςα!γ οπιϊεοὰ.---27.22 )}ὲ ΤΏδι (Π6 ἴοττη 
1,22 16 ἴ6 ραγεοὶρίς, ἀη ἃ ποῖ [Π6 »γεϑεπέοῦ 
ΝΙΡΒΑΙ, ἰ8 ποὺ ΟὨΪΥ͂ ΟὈΥΟΌΒ ἔγοτῃ (ἢ9 

Ἑαπιοῖβ ἴῃ τῆ 6 [δδὲ δγ1]8 016, Ὀπὶ 4190 ἔγοτα 
10 δάνεσὺ ,)δ, Ἡ ΒΙΟΝ ἰδ δι! γ ΤὉ]οτοᾶ 
ὉΥ [86 Ραγίοὶρῖθ. ΤῊ ἴὍσιῃ ἴθ, ἴποτο- 

ἴογτο, ὮσΙῸ υϑοὰ ἰηδίοσα οὗ ἔδο ἔπΐαγα, {Κ6 

12 ἴῃ νὲσ. 10. Οὐπιραγο ποίθ οἱ ἐϊϊ. 9, 
ἴο Ὁ53ὲ Ἰ))0Ἐ5.--ἼΒο ποτὰ ὩΣ ἼΣΜΌ ἰδ 
Τοηδογοὰ ὉΥ͂ (δ0 ϑβορίυαρσίηϊ τι ἀπὸ τῆς 

συντάξεως ὑμῶν ἴκὸ ΠΟΤ ἴῃ γαῖ. 8, 

ὙΠ ἩΥΒΙΟΝ ἴς 8 ὮΘΤΘ ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΌΒ. 
12. Απνὰ ἰδ ρμεορὶς ιτρεγεὲ δοαί(ίεγεά 

αδγοαά. ὮΝ (πίασαιῃ ΗἸΡΗΪ οὗἩ ΥΊΒ, 
διοσγίοποά ἤτοπ 8" οὐ Υ8, οὰι δοοοπῃῖ οὗ 

3 Ἡοραγά, 8. δ}, 

180 ΨΑΥ͂ ΘΟ γογαϊ τι) 18 ΒΟΓΟ πϑοὰ ἔτι Δἢ 
ἰπιτδηδιεἶνο δ0η80 (848 ἴῃ 1 ὅτ, χὶτὶ, 8: 

ΔΟΡΌ ὈΣΠ ὙΕῚ “ πὰ 89 ρϑορίθ ἀϊΐϑ- 
Ῥογϑοα ἴσγοσῃ ἢΐ πὶ"; 800 4180 500 Χχχυῖ!. 24), 
ΔΒουρὴ (86 τοῦτο τ] εἰσηϊδοδεοη οὗ 

ῬΆΒ 'ἱπ ΗΙΡὮΠ ἰ8 τγκηδίῶνο (θα. ἱν. 27; 
ῬΡΒΑΪτῺ8 χυ !. 15, οἱ..). 1ὲ ͵θ 1πογεῖοσο 

ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΙΎ [0 ἰγδηδὶδίο τ ἘΌΏ Εχα: 
“Απὰ Ῥλαγαοὴῦδ Βοδιίϊοσοὰ 16 ροορΐὶθ." 

Αδουϊ Ὁ Φφρυ, 866 ΟἹ ΥΟΓ, 7.--- Ἰκεϊεαὰ 
47 εἰσα ἸΔΠΙΡ,, το ῥγεᾶχ Ὁ μδθ βοσθ ἴδιο 
εἰσυϊβοδίύου οὗὨ ἐπείεα(, Δ8 ἴῃ Οεῃ. ΧΣὶ, ὃ, 

ατπῦ πὸ ΠΡ ἼΘΠΠῚ, δπὰ δίξατησα 
ὙᾺῸ8 ἴο ἴοι ἱπείοδα οὗἨ 1:ΩΟσίΑ στ); 860 
ΟἿΡ ποῖθ ΟἹ ἷγ. 16: “δηὰ 86 βδ}4]} 

βρθακ ἱπείεαά ογ ἐλεε (ΟἽ). ΤᾺΐΒ δο- 
οορίδοη οὗ 2. γΥἱο]ἀβ ΒΟΓΘ 8 ὙΔΥΥ͂ ἃΡ- 
ῬΓοΟρσίδιο βθῆβθ, Τὴ6 σου ουίηχβ οὗ [ἢ9 

ϑοριαδρίηϊ (εἰς ἄχυρα), ἴλ0 Ταγρυπιῖπι 
(Ὀ Τ), Τὸ Ὑοῖῦο, δαὰ Ασπιμοῖπη (σὰ 
Β0ῸΝ) δ.ὸ ἱπάϊβεποι, τ ]18ὲ ἰδὲ οὗ [89 

Ψαυϊρχαῖθ (δ οΟ]]Π Ἰϑη 88 Ῥ416Ὰ8) ἰδ ἴῃ- 
δοσυγδῖο, δηἃ ογδάθβ ἴδ 6 αἰ ΒΠ Π]1γ. 

18. Απά ἰλε (Εαγρεῖδη) ἐαελπιαςίετα 
ὡγοεοαὰ ἰλέπι, ἩΔΙΆΘΙΥ, [86 ΗΟΡτεν ποσκ- 
ΤΩΘΏ ΟΣ ΟΥ̓ΘΙΒΘΟΙΒ (860 ΥΕΙ. 14).-- Υὴνὲ, 

οΥἰ κί ΠΑΙ ἱπισαηβιεῖνο, ἰο Ὀ6 δίσγοϊρεὶ, 
εἰσλι (9}ΟΒΕ.. χυϊϊ, 16), 848 ἤθγὸ [86 ἰγϑῃ- 
Βἰεἶνα οἱωτιϊβοδίίοη, ἰὼ γζα, ἴο ἰῃδὶϑθὲ 

ὭΡΟΙ, 88 ἴῃ ΗἰΡΗΪ (560 αοη. χὶχ. 1ὅ; 
Ιβαῖδῃ χχίὶϊ, 4). ΟἸκοὶοβ ΠΟΙ; ϑορὶ 
κατέσπευδον.--- ἸῸ Ὠ}" ἽΔἽ ῬΤΟΡΕΣΙ͂Υ 
“(6 ἰβδἷκ οὗἁἨ ΘΥΟΥΥ ἀΔΥ ΟἹ 1ξ8 ἀδγ," ἴδδὶ 
8, 1ὴ6 δὲν ἰδ58Κ; ἰδπὸ [16 ϑορίαδρίηϊ, 
τὰ καθήκοντα καθ᾽ ἡμέραν (ἴδ ἄπ ἰδεῖς 

ΟἹ ὁδοὶ (6γ).----“12. τσῆδονπ (λέγε τοῖς δίγαιο. 
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Ὁ} τή Ὄρτῶς ΠΑΓῚΣ 5. ἘΦ ΘᾺ τὰ τηα 
τοῦ ποτ ΡΟ ἘΏΡΡῚ Ὀὴρῦ9 δ γυῖδ πρν ΠῚ 
δὰ γα ΠΣ ὉΞ ΩΣ’ ΜΕΝ 16. 1 ὈΡΙΤΓ} ΤΌΣ ὩΣ 
ἰδ ΤῈΣ Ὁ 16. : ΠΡ πὸ ΓΊΡΌΡ πξρρ πρκ ΤΡῚΒ 
Οηκοῖοβ, Φοπδίδδη, [80 ϑαριαδρίηϊ, δηὰ 
ψυϊχαῖο, τοπάὰοσ δοοογάϊης ἴο [86 Β6Ώ86: 
4ΑΒ γοῦ ψογο δοὰ ἴο ἀ0 ΒΘ ΒΙΓΔῊ 
ὙΔ48 σίγοη ἴοὸ γου.᾽ 

14. Ακά ἰδὲ οὐυεγϑέεγε οΥ (Ψδὲ ολιϊάγεικ 
97 ]εγαεὶ ιρεγε δοαίεπ. 366 ἴο γὰσ, 6. ΤῺΘ 

ΟΥ̓ΘΙΒΘΟΥΒ (δοίοσι) Ὀοΐηρ [Εγδοὶῖθθ, 
ὍΠΟΥ ἰτοδίοαἃ (μοὶ οο- το σ οηἶδίδ τ 
σομβίἀογαίίοη, ποῖ ἀδιμβδηάϊηρ οἵ ἐδοπὶ 

ἴΔ5Κ8 ψ ΠΟΒ (ΒΟΥ ΓΘ ΡΒΥΒΙΟΆΙΥ ὉΠ 80] 
ἴο δΔΟΟΘΟΙΏΡΙΪ. Βυΐ πθοὴ ἰδ ἰδ8δῖ- 
τη λϑίθγβ, ὙῈῸ σΌΓΟ ΕΩΥΡΈΔΗΒ, ἰοπηὰ (δδὲ 

(80 ὨσθΟΓ οὗ ὈΓῸΚΒ δηϊθηοθὰ ὈΥ 186 
ΗΟΌΤΟΝ ποσκθῆθη οἰὰ ποῖ τϑϑοῖβ (ἢ0 
Θχουθίϊδης διηουσης ΜΏοδ (ΠΟΥ δὰ ἰπ- 
Ῥοθθὰ ὕροῦ ἴδοῶι, (06 ΟΥ̓́ΘΥΒΘΘΙΒ ὙΘΓΘ 

11-ἰτοαϊοὰ δηὰ Ὀεδίθῃ ἴοσ {86 ἱπάυ ]ρθποθ 

ονυἱποοὰ Ὁ τοῖς Ὀγοίγοῦ. [Ι{ 1] 6 
. Κποσ ἴἤὉ ΟἿΣ χοϑδάϑιβ, ἰδὲ ουθῃῇ δὲ 

ς ῬΓοβοηξ ἴ86 τ]ὸ οὗ [Π6 51:10 Κ ἰδ ζΘΏΦΓΑΙΥ 
γερνδαίθηὶ ἰἢ ἸΩΔΕΥ ραγίβ οὗ (πὸ Εδδί, 
ΒΙον 8. δγὸ [86 ΟΥΑΙ ΠΑΙΥ τη6Δ}8 οὗἉ ῥαῃίδῃ- 

τηθηῖ; ἴπῸΥ ΔΓῸ ΒΟΒΙΌΟΙΥ ορμαίἀοτοὰ 8 
ἀερταδδίοη; {πον δοίσπῷ ἴο (10 πδίαγαὶ 
Ῥγοσοχζδῖνοδ οὗ (Π9 βυροσίοσ; δηὰ δζῸ 

[δὸ ταοδὲ οὐυΐουβ θα Ὁ] οὗ [ιἷ8 πιδβίοσ- 
βῃ!ρ. ΝΙῸΣ τϑηκ, ΟΣ Ἰοδγηΐη , ΠΟΥ 
οὰ αζὸ Ἵοδὴ ρῥτγοίθοϊ αἰζδαίηδὶ (16 σΌ 1688 

ΑΥΤΔΏΩΥ οὗἩἨ ἴπ6 διΐςοΚ; δῃὰ ποῖ πηΐο- 
4ΌΘΠΟΥ δγὸ Εσπσοροδῃ (σάν ]]6γ8 βῃοοϊκοὰ 

ὉΥ δοϑῆϑδβ οὗ τγουο προ ΒΑ γϑπὶ ΟΟΣ- 
τηϊ ἃ ΡῈ ΟΙΥ ἀραϊηδὶ υθθογϑῦ]θ ἱπάϊ- 
υἱάμα]β ον 186 β)ἐγμιοδὶ οὔδηοθδ, δῇοσ 

ἐι6 ἀοβροῖῖς Βυτηουγ οὗἨ ΟΥθῃ 8] πλϑδίοτβ. 

ΟΝ ραψίπο (Γαδηϊνιβ δυβοϊατα8), δοίης 
δἀγοβθοὰ ἰῃ ἐπΐ8 τϑπποσ, οὐ ὙΠ [δῸ 

(ο]ονίης τογά8--- Ῥλεγφίοτε λαῦε γοι ποῖ 
οιολεά γοὺν ἰαφὰ (ὈΣΡΙΥ 1.6., ὙΥΥ 

ἀϊὰ ποῖ γοῦ (6 Κθ οασὸ πδὲ [16 τσ Κσμθ πα 
πᾶς γοῦν οοηΐτοὶ δηΐδηοα [86 ΠΠΔΗΙΥ 

οὗ ὑτίοκθ ογάοτοὰ ἰο ἰδοῦ ὉΠ, δαὶ 
ΜΉ]ΙΟΝ ἰῳ ρτοϑοσροα οὐ ἔχοὰ; [80 (ἀδστωδῃ 

ἐγαπεϊ διίοη, “θσοῃ ϑαΐίξ Ζίοροὶ" εχ- 

ῬΓΟδΘΟΘ Ὑ611 (1: ΟἸΥΠΙΟΪΟΖΥ. 8.560 ῬΙΟΥ. 

Χχχ. 8; ΧΧΧΙ, 1δ. (ΟὈΙΏΡΑΙΘ [Π6 ἀτανίην 
οὗ οβο πὶ δ]υάοὰ ἴο ἰῃ ΟἿΣ ποίο ἴο 
1.14. ΤῊΘ ποσάβ ΘΠ, εἰκηίίγ, 
ας δεγείογογε οὐ Αἰδεγίο (806 οἡ ἰν. 10; 
ποῦ ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΥ “(86 ΑΔΥ ὈΘίοσα γὙϑβίος 
ἀδγ," δὲ Ἐδβΐ βοσθ σϑίρδσκ8); ΡΠ 
ἦθ ΒΙΣΏΡΙΥ γοδίογαδΥ; δηὰά {πογοῖοσο 189 
ΒΘῺΒ6 οὗ [86 ὙΠ8010 ῬΏΣΑΒΟ διηουῃ!β ἴ0 
1μἰ6: ἩΒογοΐοσο ἤδνθ γοῦ τοὶ δηϊδποα 

ΟΣ ἐσμαὶ ἰδβι, πεὶίλδε ψεδίεγάαν πον 
ἰο-ἀανῇ Τὸ πο ΕΡη γα ΟὈΒΟΓΥΘΒ, 
ἴλας [860 ῥΘΟρΙΘ πορἰοοεοα {μοὶ τψοῦκ 

ΟὨ 186 ἀδὺ ἯΒοη Μοβοα ρογίοστηϑα [δ0 
ἴπγοθ δίχηδ Ὀοίοσο ἴδοῖὰ (ἰν. 30), τοῦ 
οου]ὰ {Π6Υ Βη δ ΤΠ οἷνγ ἰδϑῖς οἡ (6 10]- 
Ἰονίης ἀΔΥ, ὙΠΟ ΔΙ͂ΟΣ (ὴ6 ᾿ηΐογνυον οὗ 

Μοβοβ δῃδ Αδγοὴ τὶ ῬΒδγδοῖ (γνοσ, 6), 

ΠΟΥ ὍΟ͵Θ ογἀογοᾶ ἰ0 ὨΓΏΒἢ [Π6 Β88Π|60 
διηοσηΐ οὗ ὈγοΚβ, τ ουΐ δβίσανν Ὀοΐης 
εῖνοη ἴο ἴῆοπι. Τμὸ Τασρυτῖπι δηὰ [89 
Βεοριπδρίηϊ ἸΥΓΔΠδΔ[6 ΠΟΤΘ το οΪγ, υτρΐηρ; 
ἴοο τ ἢ [ἢ 6 Οοἰγτηοϊορσίοαὶ τηθϑηΐϊηρ οὗ 
ὈΣΌΝΨ δ ἐλε ελίσὰ ἀαψ. 
1. Το Κίηρβ οὗ ΕΥΡὲ ὈΥΟΌΔΌΙΥ Βοϊὰ 

ΟἿ οογίαίῃ ἀδγβ ἃ δοτὶ οὐὗἨ ορϑῇ οουσί Οὗ 
ἀΐνδῃ, δ8 τιδῦδὶ ἴῃ Οτθηΐδὶ ΠΟ ΠΔΓΟΒἰ68, 
Ὑ ἤθη ΟΥΟΙῪ δι δ)θοὶ τῶδ Δ] ονσοὰ ἴῸ ΡΥ 

ἴο βδοοῖκ ᾿υδεὶοθ οσ ο οἰδίτω σχϑάσοβϑβ ; δηὰ 
(δυ8 1206 ΗΘΌΓΟΝ ΟΥ̓ΟΓΒΘΟΙΒ δὰ ἴγϑθ 
8066868 ἴο [86 ΓΟΥΔᾺ] οῶΓ, δηὰ ορροτίππὶ[ο8 
ὙΟΣῸ αἰογάοα ἴο ἔδοτη ἴο σϑργοδοης ἴὸ 
ῬΒΑΥΔΟΣ (δ οῖΓ στίουδηοαβ δη ἃ ΟΡΡΓΟββίοηδ, 
[λ6 Τοδροηδβί Ὁ }111606 ἴῸΥ τίς, ἐπογοΐοτο, 
ἱ Ἰοῖ νι ουΐ δἰ ογαίϊο ΟΥ̓ ΓΟΙΘΥ, 161} 

ὙΠῚ} 6.}}} χτοδίοσ γεν οἡ ἴΠ6 ΘΟμΒοΙθη 60 

οὗ 186 [γγδῃηῖοδὶ Κίηρ. 
1Φ. ὙΦΨ Ὁ ὈΣΎΘΣΣ Ὀ22 9) Δπά δὲν 

Φαν ἰο μὦὸ, Δ[αλε ὀτίοκε; 110 οοπδιγαοίίοι 

ὧδ ΔῊ ἰῃηγοσζβίοῃ οσ ἀνραϊΐαφε. ΤῊΘ ΤΟρΌΪΑΣ 
ογᾶογ οὔ πιο ποτά πσου]ὰ θο ἸΏ") 122 Ὁ ΩΣΣ 
52 (οορδτο γτοσ. 8. Τὸ ὉΓἽΌΟΝ ιΠ6 
ποτὰ Ὁ 227 ἰδ ἴο Ὀ6 Βυρ 0] 10 48 δι )οςῖ. 

ΤῊΘ Ῥαγιοῖρὶο 18 δοιηδίΐπηθ8 πιδοὰ ἱπβίοδα 
οὔ 16 ἐπἱνὰ νῬοζβϑοῦ; ἩΔιοδ 16 (Π0ὺ οΔ80 



9ὅ ΕΧΟΡΌΣ Υ. 

ΒΓΑ. 14. Απα {6 ονούβθοῦβ οὗ ὑμ6 ομ]σοη οὗὐἨ [5τϑ8ο] 

ψῃοὰ ῬΠΔΓΔΟΪΝ ̓ Β ὑδϑιηδϑίοιβ μαᾶ βδεοί οὐϑῖῦ ἵθοῖὰ, ὙγΈΓΕῈ 
βοδύθῃ ᾿υἢ ὑμ6 ποσάβϑ, ΤΥ Βογοΐοσο μᾶνα σοὺ ποῦ βη1586ά 
ΥΟῸΓ ἰδϑ8}ς ἴῃ τηδκίηρ' ὈτΙο ΚΒ 88 μογούοξογθ, θοίῃ γεβίεσαδυ 
8η4 ἰο-ααγῦ 18. ΤΏΘη 86 ΟΥ̓ΘΥΒΘΘΙΒ οὗ {86 ΟὨΠ]Πάγθη οὗ 
Ιβγδθὶ οϑιὴθ δηᾶὰ οὔθ ο Ῥμαγδοῖ, βαγίηρ, Ἦ Βα ἔογο 
ἀραϊοϑὺ μοι ἰδ8 ψιὰ (ἢν βογνδηΐβὺ 16. ΤΏΘΓΟ 15. ἢ 
ΒΓΑ σΊΥΘΗ ἕο ὑδγ βουναπίβ; δῃᾶὰ {Π6 0 ΒῈῪ ίο υ8, Μεδκε 

᾿ Ἑησὶ. Ρεγε.--- ἀκα ἀοταδηαοά, 

νι Ὁ Θς, ̓η θη, χχχυὶὶ. 17, α18ο.--- ἀπά 

δελοίά, ἐὰν ϑεγυαπίςε αγὲ δεαίεπ; δμέ ἰἦψ 
Ῥεορίε εἰποὸ (ἼἸΝ ΤΓΙΝΏΌΠῚ). Ὑδοθο το 
Ηοῦτονν ποσὰδ, τποὰ πδνὸ σίνοη σὶθθ 
ἴο 8 τη}] 1} οἱ Υ οἵ οοηῃβίοξίτρ, νϑσγδίοῃβ 

δ ἱπιουρυθίδιίουβ, ΔΡΡΟΑΣ ἴἤὉ ἐΡῚΥ 8 
ἰάθη δηὰ τωοάοϑὲ ἰπὶρ οὐ 16 μαζὶ οἵ 

(6 ΗδῦγοΥν ΟΥ̓́ΟΓΒΘΟΣΒ, [Πδὲ (Π6 ΔΙῚ ΈΓΑΓΥ 

δηἃ ἐγγδηηΐοαὶ οοπάποι οὗ (6 ΕρΥρίδη 

8 8Κ -ἸὩ Δ 5068 --- ὙΠΟ 8.6 δα6γὸ ἰἀοης ρα 
στ [86 ΒοΪΘ Εργρθδη ἡδιίοη, δὰ 80 

δΔΙΟ, ἰῃ ἔαοί, δα [86 ἰῃδίγυτηθη8 οἵ 186 

ἀοδροῖίς οοχηχηδηβ οὗἨ ἰῃ0 Κίηρς --- Ὑἱ}} 
ὉΠῸ ΠΙΔΙΘΙΥ 6411} ἄν ρου ἴδ {16 
ἦπδε ομαδείϑοιηοες οὗὐ ἴθ ἀοἰγ, πάθον 
ὙΠΟΒ6 ἱπιτηθάϊαίδ Ῥχοϊδοιϊοη [86 ορ- 
ΡῬΓΘΒΒΘἃ ῥθΘΟρ]9 δίδηὰβ, Τῃ0 (ὑδστηδη 
ἘΓΔΠΒΙΔΏΟΙ: “ΔΌΘΙ ἀοΐη ὙΌΪΚ νεγεώπαϊσέ 
δἰςι," σογγζοϑροηὰβ δα ΓΔ τὶ (ἢ6 
Ηοῦτον ἰοχὶ, δηὰ 18 ἰῃ δοοοσάδηοο ψ1ὰ 

186 ἱπύογργοιδιοη πόσο οὔθεοὰ, ΤΙΝ Π 18 

ἴΠ6 (ἰγτὰ Ῥογβοη ζδιϊηΐἷμθ οὗ [86 ῥγοίασι δ 
οὗ Καὶ, ἰπβίοβα οἵ ΠΡ Γ,, 88 δοσαοίϊταοθ 86 

γοσῦβ ἐξ Βαγάθη ἐμ Π ἱπίο Π; δο ΠΝ, 
ἐπδίοδὰ οἵ ΠΕ Ἢ (Ιβαίδῃ τἰϊ, 14); ΠΝΘΕΣ 
ἱποίοδα οἵ [ΡΝ 22) (Ρδδὶπιβ οχυΣιὶ, 33); 
ΤΟΣ ἢ ̓πδιοϑὰ οὗ ΠΣ 7, (θη, χχχίν.11). 
ΤΏΟ δυρνβιδηϊίννο ὯΝ), Ὀοίπρ 4 οο]]οοῖάνο 
Ὠοῦη, 18 οοπδίστιοὰ τ [Π6 ζδερίῃϊη6, 

Δοοογάϊηρ ἴο 8 ῬΘΟυ  ΑΥΥ οὗ (86 ΗΘΌΓΟν 
ἰάϊοπι, γι ΐοῖι Ἰορ Αγ σοπβίάοσβ οο]]θοξϊνθ 
ΠΟΧΏΒ 88 ΘΟδιγδο ποϊΐομθ. Τασρῦτϊῃ 

Φοπδίσδη ΠΘΔΡΪΥ ΟΧΡΓΘΒΘΟΘ 106 80Ώ20 88 
ΟΧρΙδἰηθϑᾶ δῦονθ: “Δηὰ [86 βἷη οὔ (ὮγΥ 
ῬΘΟΡΙῸ 18 στοδὲ δηὰ ποανγ"; δηᾶ, νὰ 
ἘΠ τρογίδης τηοάϊβοδίοηβ, Ἐδη Ἑζγα, 
Ἐοβθησηῦ οσ, δπὰ ἢ)6 Ῥοξίο; δῃηὰ Ῥαίοσ- 
800 ῬΆΓΆΡΉΓΑΒΘΒ: “ πὶ [86 συ οὗὨἉΙΝἷ5 
ΟΡΡΓΘΒΒΙΟῺ Δηἃ ΕΥ̓ΤΆΠΗΥ Ὑ{ΠΠ Ὅθ οπαγροᾶ 

ΟὉ [ΠΥ οὐ ΡΘορὶθ. ὙὩΤὸ ϑβορίυπαρίηι, 
Βούγονοῦ, ἰσϑηδαῖοβ: ἀδικήσεις οὖν τὸν 
λαόν σου, “ἴὰου ττοηροδὲ ἰἢν ρδορὶς," 
88 1 16 ΗΘΌΓΘΥ ἴοχὲ τογὸ ΟΣ), ΠΣ ΠῚ, 
80 ἴα: ἽΩ9) νου]ὰ τοΐοσ ἴο ἔδιο 1βτηθὶ θα, 
ὯοΣ (80 Ἐργριίδηβ, Απὰ δβ8ὸ δἱδὸ ἰδ8 
ϑγτίδῃ γοσβίοῃη. Βαὶ δρδίηκι βυςοὴν ἰηΐζοι- 
Ῥτοίδιίοη τα]! δέ68: 1. [80 δἀοριοα ἐσχι; 
2. ἴ00 ἀϊΐπγοβρθος δηὰ ἐπιργορσίθῖυ τὶς ὰ 
ψου]ἃ θῸ0 ἱπιρ] θὰ ἰπ δαςὶὶ δἰπιοβὲ ἱπιροῖ- 
ποηὶ ἰδηρταρο υὑδεὰ ἰῃ [820 ἴδοα οὗἩ ὴ9 
Ἰπηρ; δηὰ 8. [Ὧ6 δρραγοηῆς δηιιοβὶβ οὗ 
12.) ἐὸν δεγυαπίε, ἀθὰ ἽΌΝ (ὧν ροορΐε, 
ΒΟ που Ἱὰ ΡῸ6 ἀοβίγογθὰ ὃὉγ σεζοστίπρ 
ἴδ0 ᾿αίίασ ἴο (6 Ιβγϑθ] 68. ϑοῖωθ δυθ 
ΥΟΙΥ͂ ἹΏΡΙΟΡΟΣΥ [Ππ8 οχρ᾽αἰηοὰ ἐδπδὲι 
ΔΏΓΠΙΙΟδΙΒ: “τά (0 ΟΥΘΓΒΘΟΓΒ) 81Θ 
Ῥυμίβμοα, ὙἘΠδὴ 100 μοορίς δῖὸ 1:8 
οἴδθηδογβ᾽; ἔογ ἰξ νγχὰβ σαυίδί]Υ ποῖ [86 
ἱηϊοποη οὗ [80 ἩΘΌΓΟΝ ΟΥ̓́ΟΣΒΘΟΙΒ ἰο 
ΤΟΤΟῪ [86 ἔδαϊς ροὰ (δοὶς υπηϊοτίθηδῖο 
Ὀγοίθγεη, Ὑ|1ἢ ὙΟΘΘ τωΐβοσυ [ΠΟΥ δὼ 
ΟΘΟΡΙΥ δγιηρδιίδοα, ΤῈ Ψαυϊχοῖο ἴῃ 
τοηάοηρ: “οὲ ἰηπβίθ δρίξυῦ οοηῖγα 
Ῥορπΐυπὶ ἰπαχῃ,᾽" τοϊραῖθβ [ὴ6 δβοοοῃὰ, 
ὙΠ πουΐ οὐνίαιηρ [26 οἵδος ἔπο οὐ᾽θο- 
ἴομϑ. Βαϑηὶ Ὄχρὶαΐηβ: “ Απηὰ (δὶβ οοη- 
ἀυοῖ Ὀσίηρβ 51} ΟΥ̓ΟΣ (ὮΥ Ῥθορὶο"; τὶς 
8686 ἱξ που]ὰ ΡῈ ἀἰβῆου!ς σταπιτηδς8}}γ 
ἴο ἀοάποο ἔτοσα (86 Ηοῦγον ἰαχὶ (ποίτ μος 
ΓΝΏΠ τὸς ἽΘ2 δἵὸ τδηϑ Θϑβὶ} Υ οχρὶὶ- 
6210). Μοῃδδίδϑομη οὐ Ασηβοίπι ἰσϑῃϑ- 
Ἰαῖθ: “Απὰ ΠΥ ρῬϑορὶο ἰβ ἰσοδιϑὰ ||Κο 
οἴὔοηδοτε,", Ὑ ϊο ἢ ἀχρ δηδύοη 16 δἷϑο 
εἰνθῃ ὈΥ ΟἸἹοτίουβ (4ᾳυδεὶ ρορυϊυβ ἴὰυθ 
ἀρ] ααΐββος ρ] οὔποτ, γα]: δὲ σοῦ ρϑοςδιὶ; 
ἱπιραϊδίας οἱ ρϑοοδίπσῃ); δηὰ Ο]δίτο (οἱ 
419 ἴΟ0Π) ὈΘαρΪα οδὲ ἰσζαὶϊῦζέ δὰ σΟΌΡΔΌΪο); 
δαὶ [π0δ0 Ὑδγδῖοη8 δηὰ δχριδηδιουθ 
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ἜΘ ΤΠ) ΓῸΡΣ 
Ὀρὸς ὈΡΎΤῺΣ ἸΡΡ ΝΟΡῚ 19.1 ὍΒΗ ὈΡ5} Ἰγὴ Ὡφ 
ΒΒ 20: ΒΞ Ὁ} ὈΡΏΡΌ ἩΓΏΓτρ πο νὴ 

ἘΓΓΒ ΠΡ ὈΡΝΣΣ ὈΠΝ 
ὈΡΦΝΣῚ ὝΝ ὈΡΦ ὈΥν. 
ΒΘΟΙΏ ἴο Ὁ0 8150 ἔγαιηϑὰ ὑτἢ ἀϊθγοραγὰ 
οὗ 106 οτχίμαὶ ρῆγαδο; ὦ δίπ δὰ ἐὸ δὲ 
ἐγεαίεα αΦ α σίππέν, Ἀτ6 ΤὟῪΟ ὙΘΙῪ αἰ δγοηὶ 
ποΏομ δ, ὙΠ ὮΝ ἴδ 18 ἐπι ροδδὶ]6 ἔο δϑοτῖθθ 

ἴο ἴ6 βᾶπιὸ ποζὰ ποῦς οοποϊαϑῖνο 
Ῥτοοίβ. Τὴθ του άογίηρ ἱπ ΖυηΣ 5 ΒΙΡ]9 
ἷβ ὉΠῚΠ Πρ Ὁ]9 (“ υπὰ 68 ἴδ] } ἀοίποπι 
ὝοΟΙΚο ἢ). ὙΤθο οχροκου οὐ Αθδγῦδῃοὶ, 
ἴα: [89 ΗΘΌΓΟΝ ΟΥ̓́ΟΣΒΘΟΙΒ ΘΗΓ ἴο 
ῬΏΔΣΘΟΙ, Ὀοϊἑονὶηρς ἰδὲ (Π6 (Δ 5ἷκ--Τ Δ ΒΓο ΓΒ 
δειοὰ δὸ σὶρουσουδὶυ ἔσοῦιλ {πο οὐ 

ΑΙΌΙ ΤΟΥ θ55 δηὰ δρδίηδὲ ἰῃ6 Μ11] δὰ 
Κηον]οάχο οὗ 186 Κίηρ, 8ο πδὲ [ΠΟΥ δβαϊὰ 
ἴο ἰπλ: “ [ΏΥ Ρθορ]ο---[ἱδὲ ἰδ, ἐῈῪ ἰδεῖ - 
ΤΑΔΒΙΘΓ--- δίῃ, ποῖ ἐπ γβοῖ δ᾽; τηϊα ἀχροαὶ- 
ἔοι, βδζδοίοιδ δὲ ἰΐ ἷβ, το δ ἴ685 δια πὶ 
γΟΙ. 6, δοοογάϊηρ ἴο ποι [026 ΠΟῪ οὐϊοὶ 
γγ858 ὑτοπουποθϑὰ ἈὉΥ͂ (δ ἰκεἰηρ ἴο [π6 [85 Κ- 
Ταλδίοτβ ἴῃ [06 ὈΓΌΒΘΏ66 Οὗ [86 ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΙΒ; 

ΔΙ δουρῆ, 88 τὸ αν ουϑοσυϑὰ δΌΟΥΘ, ἰξ 18 

ΠΟ ἐσ ρτΟΡΟΥ ἴ0 ἀοδίχηδίθ (80 ΓΒ ΚΤ, δίοσθ 
ἃ8 ἰλε ρεορίε οἵ ἔσγρι. 

17. Τηο βϑτθ σοϊηηθηϊδίοῦ ἢπάᾶβ ἴῃ 
, 16 οι ρμδιῖοδὶ σοροϊ το οὗ (6 ποσὰ 
ἑαάΐε (806 ἴο γογ. 8) δὴ δι] υβίοη ἴὸ [89 
ἔαςϊ, ἰδὲ ἰπ 106 ορίπίοη οὗ ῬδαγδοΣ [Π0 

Ηοῦτονβ δὰ ἢοὸ σίρῃςρ ἴο οοτϊωρ δὶ οὗ 

ἑπηΐα δρσταυδιίοη οὗ [μοἷγ ἸΔΌΟΌΓΣΒ, 88 ΠΟΥ 
μλὰ ΟὨΪΥ ἴο ἔχη [᾽6 δᾶπι6 ἀυΔη Υ οἵ 

ὑχίοκθ δ δοσοίοίοτο, δ᾽ἐμβου ἢ [ΠΟΥ δά 
Ἰδίοὶγ δὸ φοπδὶ ἀΟΓΘΟΙΥ͂ ἱπογοδδϑὰ; δ0ὸ ἐδδὲ 
ἱ βίαν νασὸ ὑγουϊὰ θὰ ἴο ἴδ πὶ 859 Ὀοίοχο, 
(ΔΟΥ πουἹὰ μανὸ ἴοὸ σαῦποῖ ἰοίβασο ἴὸ 
ἐπϊηκ οὐ ἱἰὰ]οὸ δοροβ διὰ ἀδηροσζουδ 
δοιοωοδ. Ηοπουοσῦ, ἰδ]8 διρτσθης 18 

ΑἸ] αοίουδ, 48, ἢο ἀουδί, [86 δ8πι6 διιουης 

ΟΥἨ Ὀχίοκθ τὰβ ποῖ ἱπιροδοὰ ὕροῦ [δθ 

Τετϑο ἐ 68 οοἰεοίϊοείῳ Ὀαὶ ἱπαϊ οἰ ἀκμαϊ: διὰ 

ὈΩΝ) ΤΠ ἢ ΠΕΡ ΘΓΣ 
πρὶ δεν, Ὀξας ΥἹΌΝ 9] 
ἴδπ8 106 ὩΘῊ πιραβοσο δοιὰ [ἢ θη) τηοβὲ 
ἐτὶονουὶγ. 

Ὁ. Οὐ ἰλεγείοτε ποιο, ακὰ ιοογτᾶ, ΤὨΪδ 

Θομιηδηὰ 8 ΟὈΥΪΟΌΑΙΥ δὐἀτοδεοὰ ἐὸ ἐἢ9 

ΟΥ̓́ΟΓΘΘΟΙΆ, ΠΟ ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ Ὡοΐϊ ΟἾΪΥ ΟΧΘΙ- 
οἰδοὰ (86 διρογνυίδίοῃ οὐοὸῦ ἰμ0 ἨΘΌΓΟΘΥ 
Ἰδθοῦτογα, θαΐ ΓΘ 8180 ΟὈ]σοά 0 ΘΙ ΡΙΟΥ 
(86 ὥὄσπηθ τ πο τγῶ8 πηοοσουρίοὰ ὉΥ τδδὲ 
ὈΠστΑΙΘΙῚ] οδῆοο, τὴ (86 δαμθ ἀορταά- 
πῃ ὙοΥκΚΒ ὑπᾶοσ ἩΙΟΝ [Πποῖγ ὈγοιγΘα 
εἰ ῃοά. 

19. Ακαά ἐδε οὐδγϑοέγε οὐ (δὲ οὐϊϊάγεη 
9 ]ογαεῖ δφαιο ἰλαὲ λὲν τοῦγὲ ἱπὰ απ ευἱὶϊϊΐ 
Ῥοείξον. ΑΒ (80 ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΙΒ ὝΟΙΘ αἀἰγθο 
ΤΟΒΡΟΙΔΙΌ19 ἰο [ΠῸ [Δ51Κ-ἸΔδύθυβ ἴὸσ ἴῃ 0 
οχϑουου οὗὨἨ ἴδ6 ἐδδῖκβ ἱπηροθοὰ προ (86 
ἩΘΌΓΟΥ Ὑογκιθθη (800 ΥΕΣ. 14), ΘΥΘΙΥ 
ὩΘῪ δΟΥΟΥ Ὺ οὗ 80 Κίησ δϑοοιθὰ [π6πὶ 
ΟΥ̓́Θ ΤΏΟΓΘ ἐπ θ 8.6 }γ τ[Π8π [6 Ι5γδοὶ- 
188} ῬΘΟΡΙΘ; δηὰ ποίδίηρ νῶδ ἰοῦ ἡμο τὰ 
δὲ [|6 τη ἴδ,  Π 0] ὈΣΊΎΊ]ορο οὗἁ τοῖδ] ἰδηρ 
δροληδὲ (ποῦ οὐ ΟΟ ΤΟΙ κἱομἶδί [δ9 
Δθσδοδ [ΠῸῪῚ πδὰ οπάδυγοὰ {ποτηβοῖνοδ, 
8 ὈΓΎΠΟρο, ἔγοσα [86 οχογοὶδο οὗ συ  ο ἢ 
[ΠΟΥ βαὰ 88 τροτο σϑδβοη (0 δοδβίδίη, 88 

(ΠΟΥ͂ ΟΓῸ ΤΠΟΤΊΒΟΙγ 68. ῬΟΓίΘΟΙΥ οοηγνίπορα 
οὗ 86 υἴῖοσ ἱποδρδΌ "ἢ γ οὗὨ 186 τνοσκτηθα 
ἴο 80 ΕἸ 8} [86 ἈΘΑΓΈ688 σοχηχηδηὰ οὗ 19 

Κίησ. ἯὯ͵ἰἋοο ἴδκο, (πογοίοσο, 86 Ῥσοροῦμ 

ὈΠΐξ Βοῖὸ ἴῃ ἴδ0 τοβϑοινο αἰ χοϊβοαίίου : 
[80 ΟΥ̓ΕΓΒΘΟΓΒ ΒΑῚῪ ἐλειπδείυεα ἴῃ ἃ Ἰδταθηῖ- 
8810 οοηάϊιου; ἩἙΙΟΝ ἐπ ρ] 68 8η δϑθοϊηρ 
ἴοαῖυγο ἰῃ τἰὯ6 οομᾶδυοσξ οἵ [860 ΟΥ̓ΟΣΒΘΟΣΒ, 

ἯΟ ἴῃ ἐποὶγ οι αγαδδίησ ἀϊϊοσηπηδ, ΡΓῸ- 
ἰοιγοά ἸΘΠΙΘΠΟΥ͂ ἰονγαγὰδ ἱμοὶγ Ὀγοίθσοι 
ἰο ἴδ0 561 8Ηβ διϊεηρὲ οὐὗἨ δυοϊἀϊηρ (Ἐ9 
ΤΟΥ͂Δ] τταῖ. 1.288 ΔΟΟΘΡΙΔΌΪ]Ο, ἰ8, ἔμ ετο- 

ἴοτο, 1Π6 ορ᾿ηίοη οὗ ἔμοβα ὙΠῸ τείον ὉΠιὲδ 



97. ΕΧΟΡΌΣ Υ. 

Ὀγοκθ: δηά, Ὀβθο]α, ὑὰγ βογνδηΐβ αγὸ Ῥρθαΐβθη; ᾿ἱθαύῦ {ἢν 
ῬΘΟΡΪδ β'ῖπ8. 17. Βυύ μα βαϊά, ὕου αν ἰά]6, ψοι; αγὸ 1416: 
Ὁπογοίοτο γοι Β8Υ, [οὕ 8 ΡῸ απαά Βδουῖβοβ ἴο {86 Τ,ογα. 
18. ὅο ἐμογοίογε ποῦν, απ σουκ; ἴον ὑβθγα 514]} ἢο βέσγαν 
6 ρίνϑῃ ἴο γοῦ, γοὺ 88}}8}} γοὰ ἀθ 76} {86 ἴδ]6 οὗ Ὀγῖς ΚΒ. 
19. Απάᾶ {μ8 Ὄνοσβθοῖβ οὗ {Π6 ΟΠ] άγθη οὗἨ [βγ86] βανγ ἐλαέ 
ὙΠ6Υ τὐῦρὸ ἵπ δὴ ΟΥἹ] ροδίδοη, βῖηοα 10 τγα8 βα] 4, Ὑ οὺ 5}}8]] 
αἰπαϊ 8 ποίμὶπηρ ἔγοιη ὙΟῸΣ ὈΥῖοκβ οὗ γοὺν ἀδιν ἐ85Κ. 
20. Απά {δον τηϑῦ Μοβθβ δῃὰ Αδΐοῃ, γῆο βίοοα ἴῃ ὉΒΟΙΓ 
ὙΆΥ, ὙΒΘῊ (ΠΟΥ οϑιὴ6 ἴτοιη ῬΒΔγθΟῦ. 21. Απάὰ ῃ6Υ βαϊὰ 
ἴο {μοηη, ΤῊ ἸμοΓα ΤΑΥ͂ ἸΟΟΚ Ροη γοῦ, ἀπά πάρα; Ὀθοδβ6 
γοὰ δῦ τηδάβθ ΟἿΣ Οὐουν ἴο Ὀ6 ΔΌΒογγθα 1η {88 ουθϑ οὗ 
ῬΒΑΡΔΟΝ, δπᾶ ἰῃ {ῃ6 ογεβ8 οὗ 818 βουνδηΐβ, ἰο ραῦ ἃ βυνοτὰ 

. πρὶ. Ῥέτε.---Βαὶ (16 ἔδυ! δ ἰῃ (ΐη6 οὌτστι ῬΘΟΡΪΘ- 

ἴο ἴδο τοογζπεεπ, δὲ ὙΒοδ6 ἀορ]Ογ  ὉΪ6 ἔδίθ 
126 ΟΥ̓́ΕΙΒΟΟΙΒ 6Γ6 ΟϑρΘΟΙΔΙγ στίονθά. 
Αδοιὶ ἴδ9 τυ8ὃ0 οὗ (10 Βυβῖχοβ δ8 σϑ- 

Βοοιίνο ῬΡΥΟΠΟΌΠ8, ΘΟΠΊ ΑΓ 1 ὅ'6 πὶ. ἰἰΐ, 18, 
ἙἘΖοκίοὶ χχχίν. 8. Ταῖδοῦ δπᾶ ἢ)9 Ἢ οἱἵθ 

ἰγδηβϑαίθ ὑπ ἰβι Ποῖ], (΄ ἀδ88 656 ἔἄγχοῦ 
ναγὰ"; “488 βἷο δε] ἄδγϑὴ δοὶθη᾽). 

Οατίδοῖ, πὸ ἀουδὲ ἐοἸἸονίηρ Εδρίυδ, τῆοῸ 
Τηϊδυπἀογβίδη β ἴπ6 σοηδογίηρ οὗ ΟἸκοῖοβ, 
ΟΧρίδῖηβε “δηὰ (06 ΟΥ̓ΟΙΒΘΟΙΒ οὗ ἰδΠ6 

ἙὨΣΙ άσϑῃ οὗ [δγβο] Ἰοοϊκοά ροὴ ἔδοτὰ τ ἢ 
ΒΟΥΘΙΙΥ, ἱῃ ογάοσ ἴο ἰοιτὶγ ἐμοὶ δπὰ ἰὸ 
ΒΕ] αἰθ ἕθστι [89 τηοῦθ [0 δηϊαῃ 180 

Ῥγοϑοσί θὰ Ὡστθοῦ οὗ ὑγὶς 8 - ψ Ἐ ἢ 
ἱηϊογρτγοίδείοη, ποῖ ΟἿΪΥ ποὶ ΒΔΙΤΩΟΏΪΣΟΒ 
ἁὑΣἢ (06 οοηίοχί, Ὀαυὶ ταὶ αῖοθ ἀρ αἰ πϑὶ 

0 ΗΘΡΥΘῪ πογάδ: ἴοσς ὈΓΠλὲ πουἹὰ Ὀ6 

ΒΌΡοΓγυουΒ, διὰ 5), τι πουὶ ἔστ μοΣ δὰ- 

αἰτίου, ἄοθβ ποὲὶ τηϑθϑῃ βου γ. ΑΡΔΥ- 
ὉΔΏ6] σαγτγίπρ οὐ εἶ ἀουδιι] σοποαρ- 
ἐΐου οὗ [8 ὙΒΟΪ6 ῥβδβαρθ (5866 υϑυ. 16), 
ΘΧΡΪδίηδ: “ ΝΟῪ Ὕ6ΓΘ [6 ΟΥ̓ΟΓΘΘΟΣΒ ΟΟη- 
υΥἱηοϑὰ τπδὲ ἐΐεν, ἱ, 6., (86 ἐδδῖκ -Ἰη δϑίοτϑ 
ακὰ 180 Κίπρ ογῸ ἰῃπ πηΐίδοηῃ ἰπ [ἢ 686 
ἐγτδηηΐςδὶ τιθαϑιγοδβ."-- ἼΘΙ). Μεπάο]8- 
ΒΟΒη ἸΓΒηβΑ᾽ο5 ΒοσΘ: “ ἀδ δὶθ δ ἢ Πλ0.58- 
16}; 806 ΟἹ Υαῦ. 14, 

20. 4πὰ ἰλεν (πδτηοἷγ, τ6 ΟΥ̓ΟΥΒΘΕΓΙΕ, 
δηὰ ποῖ, 88 Βδβϑῆ! βΌΡΡ]}168, δοθ [53γδοὶ- 

ἦ:68) πιεί ἴοεεν απὰὦ Ααγοπ. Ταῖθπος 
ἱπγασίδ ΠΠΉΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ (818 ὙΘΓΒΟ Θη ΓΙ, 

ἐγδηδίδδίηρ: “ πὰ ἀδ βἷ'ο γοῦ ῬἬδγδΟΣ 

Η 

ξἴπροη, Ὀερερηοίοη δὶ6 Μοδθ ὑππὰ Ατοπ, 
πηὰ ὑγαΐϑη ζοβο εἰθ ἢ 

ΦΕ. Τῇὴε Ζοτγά πιαὺν ἰοοῖ προν ψοι (δδ}}) 
απὰ ωάσε. ΤΝΕῚ (ο]]ονγοὰ ὃγ Ο. εἰρτιβεα 
ἴο ἸοΟκΚ ὌΡΟΠ ΔΩΥ͂ ΟΠ6, ἴ0 δΧχδσηΐπο Ἀιΐς 
ἐΔ86. (ὑὨΚΟΪΟΒ τοπάθβ ἐδ) (ν ἰς ἢ ἰδ 

1πΠ6 δροοδραίθα ἔπΐωσο ἴθηθο οὗ Καὶ οὗ 
ΓΝ) τὰ ἰδὲ Ζονγὰ πιαᾶν ἀρρεέασγ ἰο ψοι 

Οὗ) 7»), 86 ἐγίε νγοσο (ο ΝΊΡΒαὶ ἕοστα ΓΝ τῇ 
-- Βεοαμδε ψομ ἦαῦε πιαᾶε οἱ οὐοισ᾽ ἰο δε 
αδῆλοττεά ἴῃ ἰδέ ἐγες οΓ Ῥλαταολ, ἱ, 6., γου 
δυο σηδὰθ 8 δαίοῦι!, οἀΐϊουϑ ἴῃ [06 6γ65 
οἵ Ῥδασδοῆ. ΖΝ 3, ἴο ἢδυο ἃ Ὀδὰ δτῃς], 

ἴο Ὅ6 ζοιϊὰ, ΒΟ... ποῖ υϊ δϑδρίοα ἴῃ 

οοηποοίοη ὙΠ ἐλὸ ἐψεδ; ΒΟΤΤΘΥΟΣ, ἰπ 

Ἡδοῦτον, 1080 το δοῆβοϑ δ΄6 ϑοιλοί: δα 

Ῥγοιδουου ΒΥ πϑοὰ τἱίδου ἰμδὲὶ 06 
ἀϊδιϊηοίου Μ᾿ ἘϊοΟΝ τηοάογηι ἰδηστασοβ οὔ- 
ΒΟΙΎΟ ἴῃ (Πΐ5 τοϑρϑοῖ; [Ὁ ἰπβίδῃςο, “ Τγυΐν 

ἐλε ἰἰσὰέ ἱς διοεεῖ" (δ᾿ ΡῚ ΠῚ, ἘδοΪοα. 
χὶϊ. 7), οὐ, “411 (86 Ῥοορὶθ δαιο δε ἐλιαι- 
ἀεγύνοε" (ΠΡ ΤΙΝ ὈΝΕῚ Εχοά. χα. 15). 
Ϊῃ ῥσυϊαϊονο Ἰδηρτιασοδ, ἴῃ τὶς ἢ ἱπιαρὶ- 
Πδίοη ῬγΟΥΑ 5 οὐοῦ σοβοοϊίου, [ἢ 6 πιοῖα- 
ῬΏΟΥΒ ΔΙῸ ποὲὶ ὉΏ ΓΟ] ΘΠ δοουπιυϊδιοὰ 
ἴο δβυοῦ ἃ ἀσρτοθ ἐπδὲὶ ἘΠΘΥ ϑοσηθεϊπιςδ 
ἀΘΒΊΣΟΥ͂ ΘΘΟὮ ΟΥΟΓ; Ὀπαὶ τῖδὲ ἐδ6 οχρτϑϑ- 

Β'0}}8 ἴῃ ἴοδὸ ἰπ Ἰοχὶς, ᾿ΠΟΥ πΒ08}1γ ζαΐῃ 
ἴῃ ἴοτοϑ δηὰ στἱομηθδα, ΌΟΝ ἱγγορΌϊΑ 
οἴ ἀϊοοι ἷ5, ἐπογοίογθ, ποῦ ππίγοχυθηϊ ἰῃ 

ΟΥ̓ΣΊΑΙ τη 8, δηὰ ΚΒ κ οδροΑΓο ̓Β γοσΚ5 

δρουπὰ ἰῃ ἰδ; ἰοσ ἱπδίδποο, Ηδχωϊοὶ δροδῖο 
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ἘἸΡΔΎ ὈΤῸ ΠΎΓΤη ΡΣ, ΣῊ ἩΡῚΒ )Ὲ3 ὈΥΡΎΡΝ 
Πρϑεὶ πϑΡ ὙΠ ὌΝ πριττς ΓΟ Ἐὴ 28. Ὅθμο 

ΠΡ τας ΤΝΒ ἸΝΘῚ 28. 1: Ἡ πὶ Πρ ΤΠ. ορρ 
ΕἌΡΣΤΝ; πεσε ὕχσὴ ΠΕΡῚ Ὀγὸ γνι θυ ΤΡ 

οἵ “ ἐαλίπο αγηιδ δσδῖηδὲ 8 δεα οὗἉ ἰτου Ὁ]68᾽ 
(1). Βοβίθβ οἿγ ρῆγαβο ὈθΙΟΩρΒ ἴο 

Ἢποδ0, ἱπ το ἢ (86 οτὶσίπαὶ ραγαιίίνθ 
δΟΏ86 οὗ [80 νοσὺ 888, ΟΥ̓ ἰγθαυθηξ π86, 
Ὀοοοσαθ Οὐ ογαϊθά, 8ὸ τμδὲ, ἰῃ [ἢ 6 ΘΟΌΓΒΘ 

οὗ πιο, ᾿ξ νγὰβ τοἀυςοὰ ἴο 180 ρεπογαὶ 

χηθδηΐις; οὖ: ἐὸ πάλε οὐϊΐομα, ὙϊιποῦΣ 
Βἰ ΓΙ ΔΠΘΟΌΒΙΥ ΟΔΙος ἕοσῖβ 106 ποίου 
οὗ Ὀδὰ οἄουγ (οοσρδτο (6 ἀοσιηδη τοὺ 
δητῦοηϊ  τογὰ θη) .--- Τὸ μεί α εἰοογά ἱπίο 
ἐλεὶ δακά ἰο οἷαν μΔ, ἰαὶ ἰδ, ἴὸ τηδῖζο 
118 δβιιϑροοίδἃ ἴῃ μοῖγ Ογθ8Β; ἴο ἔὨΓΠ8ῃ 

[μοὶ τὶτῃ 8 ὑγοίοχὶ ἴοσ ἱπογθαϑοᾶ σί σοὺ Σ 
δραϊπδὶ 5, ὙΒοπλ ΠΟΥ Ὀοϊΐονο ἴ Βδνθ 
οομδρίγοὰ αρζαϊπδὶ τμ οἷν Ἰοσίἰπλαὴθ δουθ- 
χοῖχη ἴοσ οὖσ υἱοϊθηὶ ἀδἰἰνόσϑιοθ. 

428. ον οοὐἹὰ Μοβεβ ὃ6 θυγργίδοα 8ς 

πὸ ΟὈΒΌΏΔΟΥ οὗἩ ῬΒΔΓΔΟΝ, απ ΘΟΙΩΡ] δἰ ἢ 
Β0 ἀοδροηῃάϊη, 68 αοα μεὰ ἀϊδιϊηςεγ 
Ῥτγοάϊοιοά ἰο δ) ἰμδὲ ἴ)6 Εργριίδῃ 
ἀοδροὶ πουἹὰ ποῖ δοῦν (6 [βγϑρ]1068 

ἴο ἰοραᾶνὸ ἴπ6 ἰδπὰ δὈοίοσγθ Ηο Βδὰ ἀϊ5- 
Ρὶαγθοὰ Ηΐ τιΐρῶῦ θὰ Ηἴ8 ὑγοηάθυβ 

δϑαϊηπδὶ ἰπιὶ (ἰ . 19))» ΒἘΒυῖ Μοϑβ868 τοὸ- 
ΟΔΙΙοὰ ἰο ἷβ8 χτϊπὰ τὴ χτοδίοσ ἔογοθ 
ΒΌΘΙ ῬΓΟΙἾ868 οὗ ἀοἃ 848: “1 δᾶνο β6θῇ 

(86 δ ἤϊοϊ ἢ οὗὨ ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ ἱπ Ἐργρὶ, δηὰ 

μανὸ Βοασζὰ πο ῖν ΟΥΥ δρουϊ (Ποὶγ ἰδβὶς- 

τηδείογβ᾽ (ἰἸ, 7), οὐ, “10 ΟΥἹ οὗ [86 

σὨ]άγοη οἵ Ιϑγδοὶ 18 σΌσηθ ἴο τηὴθ6, δηᾶὰ 1 

ἮδΥΘ 8150 866) 11|0 Ορργοδδίοῃ ἡ βογον ἢ 
1:6 Ἐχγρὥδηβ οὀρρσοδ ἐδ 6 πη" (τογ. 9), 
ΡΙδίΥ εχργεβδῖνο οὐ δὴ δἱδυϊδϊοη οὗ 
(μον Ὀυσθηδ, Απά, {πογοίοσο, ἣθ 88 
ποῖ Ρῥγοραγϑὰ [0 ΟΥ̓Κ ἃ βαιϑίδο: ΟσΥ ΤΟΡΙΥ 

ἴο 180 ΗἩροῦγονν ουόσβθοῦβ. ΝΟ δη 465, 

ὙΠῸ Ταΐ868 (0 δΒ8πι60 αὐ θ δι: 00, ΔΗΒΎΓΘΓΒ ἱξ 
ἘΥ 186 ϑυρροπίοη, ἴδ Μοδβοβ Βαὰ ὁχ- 
Ῥοοϊθά, ἀοὰ που]ὰ, ἱπηπιοϑα δι ο γ αἴον [86 
ἢγαὶ ἰηϑοϊθης οχργϑβδίοῃϑ οὐ ῬΏΣΣΔΟΙΙ,, 

διῖκο ἷπλ ἩΠῺ 411] Ηΐ ρμϊαρτιοϑ δηὰ 
ΡΠ βῃηθηῖϊβ; δηὰ δαὶ 10 ἱτηραίίοης 

φΤΠΡΡ ΠΡΝ ἼΡα ΤΡ γ) ΤΩΡ ποτ τοις ΤἤΠΡ ἼΘΔΘΣ αἽὃ 
Ε ὙΓΝΡ ΠΡ ΓΊΡΙΠ Ἴ3) Ὀὐφον ΠῚ 5 

ΟΗΑΡΤΈΕΙΒ ΥἹ, 1 τὸ ὟἹΙ, 7. 

ΒΟΜΜΑΆΥ. --- Βοίογο ἱμβίοςϊηρ Ὄροπ ῬΒΒΓΔΟΝ (πΠ6 οἰ Δϑ βοΘη8 Ῥγονυοκθὰ ὈΥ ἢΐα 
ἀοδροιίς δπὰ ἱπηρίουϑ τοίγδοίοσίπθαδ, ἀοὰ σουθϑὶθ Ηΐπι861 ἰὸ Μοβϑδ ἴῃ ποῦν δπὰ 
βοϊδθιιῃ δοτιτ ηϊοδέίοηδ, ππᾶάον [Π0 ΒΟΙΥ͂ διε τ θυ 065 οὗἨ ἐδε Εἰογπαὶ ακαὰ Ϊπεπιμἑαδὶς 
Βεΐκο, διὰ ργουιΐβοβ (Π6 τοἀοιηιρίίοη οὗ τβοὶ ἤγτοιῃ ἘΥρὶ, διὰ ἐμοῖς οοῃαιοβί οὗ 
Ῥα]οδεῖπο: 1, ὈΥ υἱσῖαθ οὗ [Π096 δίς αΐθ8 (560 Ὑ6γ. 1); 2, Οἢ δοοομηῖΐ οἵ [Π6 οογο- 
πϑδηΐ οοποϊαδοα τι [6 ρδίγίδγομβ; δηὰ, 8, ἰπ ΘΟ βϑατ 9 οὗ ῬΏΔΥΒΟΝΒ ΕΥ̓ΤΆΠΗΥ, 
ΠΟΥ͂ οδιτίϑὰ ἴὸ ἃ σουοϊάπρ ἀθρτθο (νεσ. 2---8).---ίοβο8 τϑρογί8 (ἤθϑ6 τοροδίϑα 
ἀἰνίπθ δδδύγδηοοϑ [0 [86 16, γγο, ΒΟΜΘΥΘΓ, ΟΥ̓ (Π6 ΘΧΟΘΔΒ οὗἨ ἰΒοὶγ ὀρργϑββίοῃ, 
δὰ ἀοβραίγ ΩΣ Υ αι βεκὶ ἱμεύμρ ΒοΡΘ, δηἃ ΠΟΥ͂ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ]ἰβιδποά ἴο [89 σοηβοϊϊη 
ψυοσὰβ οἵ Μοβϑβ (νοῦ. 9). Βαὶ αοἂ το-᾿Ἰογδίοβ ΗἾ8 οοτ Δ Π 48 ἴοὼ ΜΟΒο8, αἰ αυμρις 
16 Ἰατῦο ταῖϑοδ δρζϑίη ἔΐο ΟὈ)θο ΟΠ ΘΟΠοοΓρ' εἰ ἀοἤοΐθηογ οὐ δροθοὶ (τοῦ. 10---18; 
28---80; νἱὶ. 1-.7).--ΒΒοίοσο, βουνοῦ, Μοθοδ δηὰ Αδζοῦ δηΐϊοσ ἃ ἐπεῖν ἱπι- 
Ῥογίδῃηϊ τιξϑδίοῃ, ᾿ξ γ88 ΕΣ χροάϊοης ἴο Ἔχ  δἱξ ΓΠοῖν ἀοδβοθηὶ του, δηὰ οοσ- 
ποοϊΐοη τ, (Π6 ΆΤΟΠΥ οὗ 8000; δῃᾶ (ποΓοΐοσθ [Π|0 ΣΟΠΘΔΙΟΔΥ οὗἁ ἴδ6 γα τσ θο 8 
οἵ Βουῦοη, Βίταοου, δηὰ 1,ουὶ 18 ἤογὸ ἰηϑογίοα (τοΥ. 1 4---37), υἱἢ ἃ τόσο ἀοιαἰϊοὰ 
ἀοδοτί ριΐοη οἵ 86 ΓΆΣΑΣΙΥ οὗ 1,«νἱ, διβοηρ (86 τηοάθοῦ οὗ Ἡἰοδ, αζαίη, Μοϑοδ διὰ 
Αδγο ἃζὸ δἰηρὶοά ουἱϊ Ἡῖδ ΔΓ ΌΪΔΓ δίγοδδ (γοσ. 26, 37). 

Ἑ. ἘῸΥ ὃγ α δἴγοκο λαπὰ οἱ Ἀε φεπὰ Ἰυάριηοηῖ!ξ δηὰ υἱβιδοηθ οἵ αοὰ Υκ]]] 

λει αὐσαψ, ἴλας ἱδ, οορο]]οὰ ΡΥ ὍὯἢὩἢὩ9 ῬΒΆΣΘΟΝ ὯΟΐ ΟὨΪΥ Δ|10Ὁ7 Ῥαΐ Ῥγϑοϊρί(δῖθ 
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Ἰπίο ἐμεῖς μαμᾶ ἰο βίαν υ8. 22. Αῃὰ Μοβεββ τοίυσηθα ἰο 
(6 Ιογᾷ, ἀπά 56ϊ]ά, Ιιοτὰ, Ὑῃογοίοσο μαϑὺ ἴβοὰ ἀομα 80 
6Υ1] ἰο ὑμιῖ8 Ῥοορ!οῦ ᾿Πογοῖοσο ἐδ 10 ἐμαὲ μου μαβὺ βειῦ ταϑῦ 
98. ΕῸΣ 5β'πηοβ 1 οϑὴθ ἴο ῬΒΔΡΔΟΝ ἴο βρθᾶκ ἴῃ ΤῊΥ ὨΆΠ|6, 
[6 Βαίἢ ἄοπβ 6011} ἰο ἐπ18 Ῥθορ]β; ποὺ Βαβύ Τμοὰ 'π ΒΗΥ͂ 
ὙΓΔΥ ἀρ] γεγο ΤῊΥ Ρθορὶβ. 

ταοσδθηροῦ οοὐ]Ἱὰ ποῖ υηδοσείδη ἃ ΟΣ δρ- 

Ῥτοοίδίο (δὶθ Ἰοῃρ-δαῆοτιϊηρ ἀο] ΔΎ οὗὨ τ. 

οἴοσηδὶ Ἰπάρο, Ὑδὸ οΥὐάθη! πὶδμοὰ ἰο 

αθοτὰ αϑαπάδης εἰπιθ ἕοσ (8Ὡ9 δασγάθηϑὰ 
ἐγτϑὴὶ ἴο σορθηῖ, δῃὰ ἰο Ἰἰδίδῃ ἴο [80 

Ὀοῖος ἀϊοϊαίοβ οὐ ἰδ οοπεοίθασαθ. 6 

τΤοραδί, (δὲ 6 ἀοδροπάϊπο οοταρίδίπε οὗ 
Μοδοδ νῶ8 ποὺ ἴμ6 τοδὶ οἵ ἀἰδΌ 6110 οὗ 
ἄουρε, Ὀὰς 86 οβοτγὶ οὔ δ μίουβ βου] 

βιγυρε ηρ δον 8 ἄθοροῦ ρεηθίσαοι ἰηϊο 

[86 τηγείοεΐόθ οὗὨ [16 ΑἸπιῖσ ΒΕ -ἼὙὯὸ ΓᾺΓ 
ἔτοτω οοπἀοιπηΐης δυο βαοίπιδάοῃθ οὗἉ [6 

“ ἀϑοδίεῆι] ἢθασι"--Ἰοο 8 Ἡὰ ἰπάδυ! ροῆςο 
ὈΠ δυχηδὴ ὙΘΑΚΏΘΔΒ δηὰ βῃοσι οἰ Ὠιθὰ- 
Ὧ688 (866 Υἱ, 1). --- Ἡλεγείοτε ἰδ τὶ ἐλαΐ 
ἐδοι δαεῖ δεπέ πόθι Τμθ ἀοιποηδίγδαιϊνε 

Ῥτοβοῦῃ ΠῚ ἰβ ῬΙ ΘΟ δδΏ δ  δὐἀοὰ δἤον 
δαγίδίηῃ Ῥδγίίοιϑδ οὐἠἨ ἁἰηνοστορδιίουῃ δηά 
ὀχρ  δηδίίοη, 88 πὸ (66ῃ. χΥξὶϊ, 18), 

ΓΌ (ὅθι. χχυΐ}. 30), 37, Κὸ ἑαπάεια 

ΒΔ». Υ]. 

ἰῃ Ιδἰπ, ποτὲ ἐπ ατοεκ, δοὰ Ἰωϊλὼ 
ἔη Αγδϑὶο, [ὲ ͵ἰθ οὔυΐουῦα, [δὲ ΠΠ δὸ πδοὰ 

ἐπόύθδϑοβ τΐ6 ἴΌγ06 οὗ 6 αποδίΐου, ἴογ 

ἦξ ἐπ ρ}1608 δὴ δι ρῃαῖοαὶ 6]1}ρα6ὶ8, 6.8 ψ|ῷ[Π 

ΒΡΡΘΔΙ [ΓὍΠ) ΟἿΣ ΤΥΔΏΔΙ ΔΙ ἷπ [δ ΐ5 ἴη- 

ΒίΔΏςΘ, ὀοτηρδσοὰ πὴ: “ ἩΒΟΓοΙοΟΣΤΟ μι685ὲ 
του δοηὲξ 116," 828 (06 δοῃηΐθῃοθ τγουϊὰ 

ὍῸ τίου Π]. 
43. ἘὸῸΓ εδἰποθ { οαπιε, "ΠΝ ἘΝ. 

ἩΝῸ ἰδ ΠΟΙΘ πδοὰ δ8 ἃ οοῃη]υποίίζοη ἰῃ- 
εἰδδὰ οἵ ἽΝ ἹΝῸ (ἰκοὸ αοῃ. χχχίχ, 5. 
ἙἘχοά. ἰχ, 34), ὙἘ1δὲ ἴῃ οἶδοσ Ῥαϑβαροδ 

(Εχοά. ἱν. 10), ἷξε 8 εοπβίσαϑα πὴ δ6 

ἐπβηϊῶνο 1Κὸ ἃ Ῥσχοροβιοῃ.--- ΟἿ θη 

[8ὸ ΟὈΒΕΏΔΟΥ οὗ ῬΠδγδοῖι, δα [ἢ6 ΤΩ ΒΟΓῪ 

οὗἩ 6 Ρθορΐο οὔ ἰβγϑοὶ "δὰ σοδοιιϑὰ [86 
Ὠΐϊχμοδὲ ργταάδιίοη, αοὰ ριοοϑεάθὰ ἴὸ 
ομαδεῖδο (89 οὔθ, δηὰ ἰοὸ διϊουίδὶθ τὴ 

οἴδοῦ. 

1. ΤΏ οη (86 [μοΓὰ βαϊα ἰο Μοβϑϑ, Νοῦν Βα] 
πο 806 ψμαῦ ἴ 8881} ἀο ἰο ῬΆΔΓΘΟΝ ; ἴὸσ 'ΟΥ͂ ἃ βίγοηρ 
Βαπά “11 μα βοπά {8 ϑγὴ διΎΘΥ, δπα Ὁ ἃ βίσοβρ' μδπα ν}}} 
Πα ἄγῖνα ἐβοῖὰ οι οὗ δἰ8 ]αηά. 

᾿ Ἑποὶ, Ῥέγε. --- Ὑχιια, 

0 ἀοραγίπσο οὗ ἐπ Ιβγϑ 6} 1008. ΤῊΪ8 

οχρίδηδίου, οθογοὰ Ὁγ Βαδδὶ (ΟἽ Ὁ ΘΘ 
ΠΡΤΤ), δὰ δἀοριοα ὈῚ ΒΔΡΏΡατο, Βοβοη- 
τοῦ ]ογ, 9 Ὑοϊϊο, ζΖυος, ΑΤΏΒαΐ βοὰᾶ 
Οοείδοι, ἀπὰ ὀχργοδβθὰ α]80 ἘΥ [6 7υ]- 
ξαῖο, Το Υ δηὰ Ῥδίζογβοι, “ οοῃβίταϊ θᾶ 

ΒΥ δὴ ΟΥ̓ΘΙΤΩΔΕΙΟΥΩΩ ἔογοῦ," 8 ὈΥ ΖΔΓ 
ῬΓΘΙΟΓΆθΙ6 ἰοὸ [06 ἱπάϊϑποὶ το ουίηρς οὗἉ 
[12)06 ϑδοριυδρίηϊ, Αταῦδῖς, Μοηάδίβαοδη, 
δηὰ [86 ἘὨρῚ Βἢ ΨΟΥΒΊΟΏ : “ τοί 8 δβίτουρ; 
δαπὰ δ6 ὙΠ] δοηὰ τη ΔΥΤΑΥ," ἩΙΟἢ 
ὍΟΙ]ὰ ΘΟΠΥΟΥ͂ ἃ ῬοΓίροΥ ἱποοτιτοοί 
ποΐοῃ. ΠΡ Ἴ ἰθ, ἴ86 βοοοῃὰ ἔἶχηθ, 
κοηδοσοὰᾶ ὈῪ (16 βορίυδρίηϊς, δηὰ [6 

Αγδαδίο, 85 ἰδ ἰδὸ ἩΘΌΓΟΝ ἰαχὶ ΤΟΓΟ 

ΠΣ 9012 (80 ἔοσγτοοσ ἐγαπβἰδείης: ἐν 

βραχίονι ὑψηλῷ, ἐοἸαξίον ἃ.-ἀὐ, εἰ ...) 

ΑΒοαυὺὶ ὑδῖ5 ὀχργθϑβίοῃ 8660 ποῦθ οἱ ἐϊὶ, 19. 
, 8. ΤῈ6 ἀοπιαπὰβ πο Μοϑβοβ 

δὰ δά ἀγοβϑοὰ Ὁ ῬΏΒυβΟΝ, μδὰ ρτοάυοοά 
[}6 δἰδστηΐῃρ τοδὶ! οὐὗὁὨ 8 51}}} πηοσγὸ τίρο- 
ΤΟῦΒ δῃὰ οὐτιο] ἰγοδππθηὶ οὗ 186 Ιβυδοῖ το. 
Μοδοϑβ, πιδίυ σα γ ἀοδροηάϊηρ δὰ πίτποαυιϊ 
ΒοϊΪάπ 45 ΟΣ 56  ἴ- Αϑϑυσατοθ, νγὰ 8 8111] χυοτθ 

ἱπη τ ἀαθὰ ὉΓ (86 τσορσοδοδβδόβ ἘΠῈ 
ΨΒΙΘΝ ἢ6 ν' 85 δδδδ]οὰ Ὀοΐδὰ ὉῪ ἴδ Κίηρ 
ὯνοΣ. 4) δηὰ (89 Ρθ0}]6 (νοσ. 91}, ἀβὰ ἴῃ 

Ἡ 2 
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Ὁ Ὁ Ὁ 
δ Ἀἢ 8. 1 ΓΙ δχὲ ὙὮΝΣ ὌΝ Τρ στκς ὈΣΟΝ ἼΣΤῚ 9 
εἶν πῖτν ὌΡ ἡπθ ὅκὲρ πρυ» δ) ρηνῦς ἘΏΝ ἐσ 

118 οΟρργοββεᾶ δηὰ ἰβοϊδίε ἃ ροβι ἴοῃ, 
πῃ ΠΙΟΒ πδίϊομδὶ δῃηὰ Ῥδσβοῦδὶ ρτίοῦ 
ταϊηρ]οὰ ἴῃ ἢἷ8 ρΡαϊγϊοιίς δηὰ βϑῃδι Εἶν 

Βοδσί, [6 δδεκοὰ αοᾶ, ἱπ Βατα Υ, ΜἘΥ 
Ἠθ δὰ οτἀογοὰ Ηἶτη ἴὉ ΔΡΡΘΑΣ Ὀσίοσθ 
ῬΒΔσΔΟΙ, 17 ἰδ τνὰδ τοὶ Ηἰἴδ8 ἱπιθηίίοι ἰο 

Ὧ]1688 ΐ8 χηΐϊδδίου Ὑὶϊδ δύςοοθϑθ. ΝΟΥ, 

τιογοίοσο, Ὑμθη [86 ἐγγϑπηΐοδὶ ΟΡ ΠΘΟΥ͂ 
οὗ 16 Κίηρ τιδὰο ἴδ Ἰοπρ ἰπγοδίθηθα 
Ῥυμ δὨτηθη δηθὰ μΐδρυθβθ πηδυοὶ 80]6, 
ούϑῃ ἔογ ἐμ Ἰοηρ-βυδοτίηρ οὗ αοά, ἴῃ6 

ΔΡΡγοργίδιθ τηοσρθηξ δὰ οοπθ ἴο 8]] 

Μοδοδ ΔηΘῪ ἩΐΠῸ οοηβάθηοο δηὰ ἢστη- 
688 οὗ τοδοϊα!ὁη, ἩΒΙΟΝ ογο Βομοοίοσίι 

Ὀαξ ΓΑΙΟΙΥ ἴο ἔοσβακο ἰτὴ ἴῃ Οχίσδοζς 

ἀΐπδσγ {τ819; δπὰ ἴο γουϑδὶ ἴο δἷπὶ [δ 6 
Βἰτοσίο σοϊβαπαογβίοοα δηὰ ὑθδρρσοοῖ- 

δἰοὰ δνῆὶ αϊνίηο δἰἰγίραῖοδ, ὙΒΙΟᾺ 

ἀοβοσ θεὰ Ηΐπι 88. Ὀοΐδ την δη ἃ οοσα- 

Ῥοίδθῃς ἴῸ γϑδοῦθ ἴππ [δγβοὶθθ, ὙΤΉ1δὲ 

ἴὯ6 ρδίγίδιοδθ δὰ κηόσῃ Οοὰ ΟΠἹΪ]Υ͂ 

τπηᾶογ [6 πδιηθ οὗ (86 Οπιηϊροίοηϊ, [86 

411-ροτουίι Βοίης (Ἴ ὃς, Οοῃ, χΥΪ!. 1; 

χχυ!. 8, οἷς.); ἴδο Οτοδίοσ οὗ βοαυθῃ 

δυᾶ οασγίὰ (6 6η. χίν. 19); δηὰ [86 ΒΌ]ΟΡ 

οὗ παίιγε, δηᾶἃ ἴδ6 καίέμγαί ἀοδβιη68. οὗ 

τηδῃ, τ οι, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἀοε68 ποῖ ὀχοϊπὰθ 

ΤΑΔΏΥ τοἰγδουϊουβ οὐθηΐδ; δηὰ δ Βουρἢ 

86 βαοχεὰ πδῆθ οἵ αοὰ (1) νγῶϑ 

Δτοδαῦ πιεπίϊοπεα ἴο ἴμοπὶ (θη. χν. 7; 

χχὶϊΐ, 14; χχυΐἱ, 18, οἰς.); γοὶ ἴῃ6 ἴγιι9 

διὰ ἄθορ Ῥαυτροτὲ οὔ 118 ἀεοβὶηδοῃ 

(Όγ), ντᾶϑ ποῖ ωπάεγείοοά δηὰ σομρτο- 

μοηδοᾶ ὈΥ ἴδοπι (7112). Ὑΐδ ἱτωροσίδης 

τογοϊδιίου, πο Μοϑ568 τοοεϊνοὰ δγοδὰῦ 

ψβοη Οοἄ δρροδγοὰ ἰο δἰπι ἕοσ ἴδ βγεὶ 

ὕπο (ἰϊ. 14, 16, 866 ΟὔΓ ποῖθ68), ὩΔΙΊΟΪΥ, 

(δαὶ αοὰ ἱδ εἰεγπαὶ απὰ ἱπιπιμίαδίε, (πδὲ 

ἐπογοίοσο δἷ] Ηἰδ Ῥγοιιΐβοβ, 1 (ὮΘΥ ουθῃ 

οἴαῦτγδοο Ἄοδηξασίεβ δηὰᾶ τὰ] Ππἰ ΠΤΏΒ, δΓΘ 

ὩΠΙΔΠΙΠΡΙΥ τοαϊ χοᾶ ἴῃ ἀπθ δΕΆδΟΉ ; διὰ 

εἶδε (06 αδδιγδιιοοβ αίνυθῃ ἴὸ ΑΡγαθδπὶ 

οοποογηίηρ ἴδ6 αἱ εἰπιδίο σἰοτίουβ γοδθιηρ- 

εἰοῃ οἵ ἰὧθ ογργεβϑδοὰ [16γ86]1168 ἔγοπι 

Ἐφγρὶ (ἄπ. χυ. 14) δγὸ ᾿Πκουνϑθ οἱ 1Π6 

ροΐηι οἵ Ῥαϊηρ []86]16ἀ: [μῖ8 τονεἰαίίοι ἱβ 

ποῦν, [0 1|6 ἤτδὲ εἶπιο, ὑο Ὅ6 οοταπιθμῖ- 

οδίοὰ ἴο, δῃἃὰ πβργεδὰ διηοηρ, (6 15ς- 
ΤΟΙ 68; 1 18 ἴ0 διγοηρίμθη (Ποὶγ ΠΟΡΘδ, 

ἴο δζθοῖ {8ὸπὶ ἰπ ἰμογ ἀο᾽οοϊίου, δηὰ, 

ΒΏΔΙΙΥ ἴο οοπίτδυῖϊο ἴο [πὸ ροτγρείπαὶ 
εἰοτ βοδέοη οὗἩ αοά, νγῇο, Ὀγ ἐ8ὸ ἀοἰίνετ- 

ΔΩ οἵἉ 5γϑοὶ (γεγ. 6), δῃιὰ τμοῖγ οοπαποδὲ 
οἵ Οδῃδδὴ (γϑσ. 8), ν1}} Ὅθ0 τοοοχηΐθοὰ 
ποῖ ΟἿΪΥ 85 4]1- ρονυγίαϊ, θυϊ 4160 ἰσηηγυῦ- 

Δὶς ἱπ Ηἰε ἀθαίχηβ δηᾶἃ Ῥγοτηΐβεα, ΤὴΘ 
Κηον]οάχο οὔ [06 πδῆῖθ [ΠῚ 188, 

Βοποοίογδ, μοὶ (δ ἀχοϊαδῖνο ῥχίνι]ορο οἵὗὨ 
ἃ ἴοΥ ἑδυοιιγοὰ ἱπαϊνἀπιΔ]6, Ὀπὲ ἱξ Ὀδοδσθ 

[δὸ ἀεκίατιδιῖοι οὗ (800 πδίΐομαὶ αοὰἂ οὗ 
᾿ }5τδ6], [86 δρροϊ]δεου οὗ (80 αοἀἂ οὗἉ 1Π6 

οἴοσηδὶ οουοπδηὶ, Ἧιδὲὶ δὰ Ῥθθῃ 8 ἀΐτὰ 

ογδυΐηρ ἴοὸ 1ὴ6 ῥδίσίδιοῦβ, γ88 ΠΟῪ χαϊδοὰ 
ἴο ἃ οἷεδγ οσοηγϊοοι ἱπ ἴῃ τηϊηὰ οὗὨ τοι 
[8)0 ἰογοδὲ οὗὐ ἰδ0 Ῥϑορίο; ἔπι μδᾶὰ 
νοσκοὰ ἐΐ8 ΘΗ σοὶ ἱπθύσηοο, δηὰ 

ἴῃ [16 δοῦοοὶ οὐὗἁὨ χρΐβογυ, 16 χοὶρίουδ 

ἴθ ηρς 8 ὈΘΘη τοδιίτγθὰ ἰηΐο δὴ ἱπιοὶ- 
Ἰοοῖυαὶ Κπονϊοᾶχο. Τδμ8 δὰ [Τεγδοὶ 
δοαυϊγοὰ (6 ὅ'γδι δηᾶ ῬΧΙ Π ΘΙ οοπάϊἰοΩ 
οὗ ἐ18 δυψστιδὲ τη βδῖ ἢ 88 ἰηδίτπιοίοῦ οὗἁἨἩὨ 80 
νουϊὰ; δηὰ ἔγοῃ ἰδ οοδεοίΐουβ Κηον- 

Ἰοᾶχο οὗ ἴ0 ἘποΥΠΔ] δηὰ ΙτητηυίδΌϊο, ἴῸ 
186 Ῥτοοϊαιηδείοηυ οἵ ἴ80 Ἰοσδϊοχυθ να 
Βα ὁ86 δῖορ.--Το, ἀογϊ ναϊίοη οἵ "Ἵ ἰ8 
ἀοιδεῖι!; [080 ταθυηΐο8] οχρ]δηδίϊοι 
ΝἼ ἼΝ , βο]  διδ)οοηὶ, αὐτάρκης, ἱκανός, 
ἦβ 6 1ο88ὲ δοοδρίϑδ]θ. Ἐδη Ἐζτα (δπᾶ 
δἴνοσ δἰπη Σισαϊά, Οτ. ὃ 1565. ο. Τμοῖ, δὰ 

Οοη. χνὶϊ. 1, δηὰ οὐδ 78) δ ρροβοι "ἽΦ᾽ ἴο 
06 ἀοτγνοὰ ἤἔτοα ΠῚΦ᾽ -- ὙΦ, |᾿κὸ "1 
ἔγοια [ΠΠἼ. Βαὶ ἐμῖ8 Δηδίοσυ που]ὰ τθ" 
φυΐτο "Ἴ᾽, [80 δοοοῃὰ τονγοῖ δοίῃρ τὑη- 
ΟἸὨΔΩΡΘΔΌΪΝ ἰοὴς ἱπ (πὸ ἴοσταη 212}, 

οἱδ03. ἀοροπίαβ (ατ. 8 86, 1. δ.), Ν'κὸ 
Ὑἰεγίησψα, ἢο Ὀῖθα, δρᾶ οἰ ασβ, θ6] ον 8 

Ν᾽ (ο ὃ (80 »ίκγαϊἑ πιαὐεείαιἴε οἵ Φ᾽, 
Ροποσῖα!; Ὀαΐ [80 Ἰοστηϊηδύου "τ ἔοσ [86 

Ρίαταὶ ἰ8 ἴοο πηοεγίαίῃ 0 ὙΆστλΩΐ ΒΠ0}Β 

σου ̓ οοῖαγο (ἴοΥ ΖΦ ἱπ δυάγει νυ. 15, ἰδ 

ἀϊαραιοά). Ια Ἀρρϑδῖβ ἴδδὲ γἼ 18. 186 
Ῥἱαταὶ οἵ ἽΦ:, τί 180 φυδῆχ οὗ ἰῃ6 βγβὲ 
Ῥεϑο, ᾿ἴκὸ ΝΣ Ἴ82, δδ ἰδ νσὰϑ οὐ βἰ ΠΑΙ͂ 
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2, Απᾶ Θοἀ βροῖκο ἰο Μοββεβϑ, δῃὰ βαϊὰ ἰο Ὠΐπη, 1 απὸ ἰδ6 
Τοτᾶ, 8. Απᾷ 1 δρροαγϑὰ ἴο Αργβϑῃδπ), ίο 1888ο, δῃὰ ἴο 
δοοῦ, ὈΥ ἐφ6 παπιὸ ο[ ἀοα ΑἸπιρ ύν, θαῦ ὈΥ ΤΩ Ὠδτηθ 

πϑοὰ 1 ῬΓΆΥΟΙ ἀπ ἱπνοοσοδίίοηβ δα ἀγεβϑδοὰ 
ἴο 16 Ποῖῖγ. οπότοσ, ἴδ σίση οαΐξοη 
οὗ ΥἼΝΥ ἴ6 οοτίδίη δογοπὰ ἀϊδρυΐο; ἰὲ [8 
᾿δβἰαίθὰ ὉῪ [6 ϑορίυδρσίηϊ, ἱπ Φοῦ, 
παντοκράτωρ, 8}1-Ῥοπογία!; ὈΥ Αα4υ]]α, 
ἄλκιμος; ἴ6 Ψη]ρζαίθ, οπιηὶ ροΟίΘΏΒ, οἴα.; 

80 ὑπαὶ ἰδ ἷἰβ δἰπιοδβὲ δυῃοηγτηοῦβδ Ὑ1Ὲ 

ΡΝ 32, ΚΞ), Ὁ) (θ00 50Ὁ χχχνί!. 
28; Ῥδδὶτλ ᾿Ιχχχίχ, 9. οἱς.)--πὰ 1 δΡ- 
Ῥεδσοὰ ὧν ἐδ παπιὸ 9Γ Οοὰ Αἰ ηιϊσλίν, 
Φ κι. Το ῥγϑῆχ 3 ἀοποίοθϑ, βοιῃθ- 

εἰπηο5, [86 οἰγουτηδίδησο οὗ ποι ϑοπγθ- 

Κη ΘομβΙδῖβ; ἰδ οοστοϑρου 8 τὶ (ἢ 6 

Τδιῖη ἐάσπεχμαπι, πὰ ἴΠ6 ΕὙΘΏΘΝ ἐπ, δηᾶ 
Ὑγ88, ΌὉΥ 106 δηοίθηϊς ζτασητη δ δη8, οΔ]]ο ἃ 
Ὁ εδεεπίϊας. ΤῈ ἰβ ποὶ ᾿ΡΓΟΡΟΙΓ ἴο πῇ- 
ἀοτοιαπὰ τδ6 2 ἵπ ὉΝΔ Βαγε, ἰπ τμΐδ 
ΤΩΒΏΠΟΙ (ΠΟΙ ρα [88. χὶ. 10; ἘΟ]68. 
Υἱἱ. 14). ΗονΟΙ, ἰδ ΔΡΡΟΆΣΒ ΠΊΟΣΤΘ 8Ρ- 

ῬΓοΟΡτίδαίθ ἴο ϑῦρροθβθ ἤθτο ἴδο 6}]1ρεὶδ, 
Φἢ [0 πδηθ οὗ αοἀὐ ΑἸπ ΝΥ," ὉΥ 
ὝΔΥ οὗ ἃ Κἰπὰ οἵ διἰἰγαοϊϊου Ἵδυδβοὰ ὮΥ͂ 

Ν᾽ ἱπιπγοάϊ ἴον [ΟΠ] ον; }π8ῖὴ 85 Ἐ ἢ 
Ἑπτὰ, δεπὰ δος Ὠἰτη στηοδὲ οὗ 1π6 ἱπίογ- 

ῬΓΟΐογΒ, σοηβί ογ8, ὑπουσἢ ΘΥΓΟΠΘΟΠΒΙΥ, 

Ν᾽ υδοὰ ἰηδίοδὶ οὗ ὌὍΦ2, [86 ῥτγεοῆχ 3 
δαΐηρ ϑΒυρρ]16ἃ ἔγτοτῃ ἴδ6 ρῥγοοθάϊηρ 2 22. 
Βπΐ ἰδ ΒΟΟΠΒ ΙῃΟΓ6 Ὀἰδυδίδϊο, ἰδὲ 88 

4“ ΩΡ 18 106 τηοβί ἱπιροσγίδης ποξίϊοῃ οἵ 
186 δοηΐθῃςθ, οὐ ἩΔοὮ (86 ατοδίοβἑ βίγοβϑϑ 
Ταβίβ, ἰὺ 18 οἰ ΡΒ δι αν Ρῥ]δοθὰ δὲ δ 6 
ῬορΙ ΠΣ 88 ἃ Ὡοιϊηϊηδιίνυαθ δοϑοϊπία9 
(“θιυιὺ 88 ἴο ΣΩΥ Ὡδῖηο, ἴ[Π0 ἘΠΟΙΠΔ] ἢ) δπὰ 
1πδὲ 106 ἀοπηοπδίγδαιϊνο 13, τ] οἢ που] 

06 το τ ΑΥῚΥ τοψαϊγοα ατον ὨΠΡ, μαϑ Ὀδεα 
οἴηϊίοά, β'υὉἢ οοπβεγιοίίοηϑ δ΄οὸ πὸὲ 
πηΐγοαυθηϊ; φαΐ δηδίορουβ ἴο ΟἿΣ ΡΔ8- 
ΒΒΡῸ 18 Ῥτου. χχυὶϊ,. 7. Ὁ5 2.) 282) 
ΟΠ ἫὮ “88 ἴὸ ἃ ὨΌΉΡΤΥ 8ου]--ΘΥ017- 
της ὉΠΟΥ͂ Βθοπ8 βυγοοὶ ἕο ἐξ, ὙΠΟΓΟ Τῃ0 
ἀδιῖνε (2) ἰβ αἷϑο οζηϊἰθᾶ, Οοπιρατο 
Ῥβδ]τὰ σχυ. 17; 158. 11, 18. οἴο. Ηδφηςο ἱὲ 

8 οἷοαν τπῶὶ 156 ἰγβηδιαίίου οὗὨἩ ᾿Π})2 
Δ58 ἃ ἰταηείῆυο Ὑοσῦ “1 δα ζσηδᾶθ 
Κηοῖγη," κὸ 1 (48 6 ϑοριπαρίης 
οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς; Μυϊζαῖο ἱπάϊοαν!) 
ἷδ οἴτοπθοῦβ, βδδάϊδηῃ δφαρρ]θ8 γπὸὉ 

δίδογ Ὡπῦ, “Ῥ0ξ πηᾶδοῦ ΤΩΥ Ὥδσηθ, ἐδ 
ἘποττΔὶ αἷοπε (ἐχοϊυκῖνοὶγ) 1 βασὸ ποὲ 
θ6θῃ Κπονγῃ [0 ἔπος, Ὀὰϊ Ὀχοτϊϊδοπουκῖν, 

ΥῪ ΠῚ, δπὰ αοἂ ΑἸτΐρδιν," ὑϑΐοὴ 
ορίπίοῃ 888 δἰσοδὰυ Ὀθεῃ τείζαίδὰ ὉῚ ἘΡη 
ἙἘΣτα, ἯΒΟ πΒΕΥ το θοῖδ [86 ορὶπέοσι οὗ 
1Π080 4150, ὮΟ δδϑοσί, ἔδὶ 06 Ὡδτο 

ΠῚ ττα8, ἰη ἔδοϊ, πόνο υϑοὰ ἴῃ [π 6 εἶχα 

οὗἩ 06 Ῥδίγ σοι, Ὀαὶ πὲ Μοθοβ ἱπίτο- 

ἀυοοὰ ἰξ ἱῺ ΒΟΙΩ6 ὑῬδββαροβ οἵ Οθμθαὶβ δὲ 8 

ὯΒΠῚ6 Πηοϑὲ ζΆΤΙ ΑΥ ἴο Β1πι56 17; Ὀπὲ τῆϊς 

8 ᾿προββὶῦ]ο, ἱπ θη. χυ. 7; χχίῖϊ. 16, 
δηὰ χχυ]ϊ!. 18, Ὑμόγο αοα ΗΠπιθ61 δρθδκϑ9 
ΠΟΥ {πὶ ΠΟΙ πᾶπθ; δηὰ ἴῃ Οεω. 
ΧΧΙΪ, 14, τ θοτο ΑὈγΑΒδμ, 568 ἱξ. Απὰ 
γοῦ ᾽8 [818 ορ᾿πίοῃ τερϑδιθα Ὁγ ῬΆΠ ΡΡβου: 
“ΤΟ 086 οὗἩ [86 ἨΟΪΥ παηιο οὗ Θοά, ἰῃ 
ἀὐϑῃββὶβ, ἰβ ἴο Ὅ6 δδου δεὰ ἰο (6 δαῖΐδοι." 
ΤΏΘ ΟἿΪΥ Ῥοβϑίθὶ9 οχρ᾽απδίίοη 8 δαὶ 
ΔἰΙΤΟΔΟῪ διϊυαἀθὰ ἰο: “ΜΥ πὴ ἢ" 
885 ποῖ Ὀ6θη μπαάεγϑίοοα δηὰ οοπιργελεπάοα 
ΌΥ [Π6 ῬΔΙΣΙΑΥΟΙΒ ἴῃ [8 Θδβθῆοο δηὰ 

ἀοριδ, δι Βουρὴ ὁ τῶ8, ονθη ἰῇ {πεὶγ 

Εἶτ, δἰγοδυ οσοβδί ΑΙ τηοηοηοα. 
Ἐθη Ἑσγα, οοἰποίἀϊηρ αἰτηοεὶ [ΠΟ ΔΙ 
ὙΠῸ (10 δαΐθοσ οὗἨ Οπβασὶ (1ϊ. 3.), δδγϑ , 
ἴδδὲ σοΣίδ  ὨΪΥ 06 πδιηθ [7 γγδ8 δ τοβῦ 
Κυονῃ ἴο ἴδ6 Ῥδίγίδσοδ, Ὀπΐ ΟἿΪΥ 85 δὴ 
ὉΠΟΟΙΡτο πο ἀρὰ δηἃ ὉΠ ΟΔΏΪΠΡ᾽ ῬΤΌΡΕΣ 
ποῦ (ὈΥ̓3Π Ὁ), αὶ ποῖ 88 8 ἀεβοσίρ- 
εἶνο Δρροϊϊδέϊνο ποῦ ΟΝ ΠΠ Ὦ9)), ᾿πάϊ- 
οδενο οὗἩ ἴδπο διγϊ δα ϊοθ δηὰ σῃ δὶ θα οὗ 
αοἀ.---Ἴς 18 τηδηϊοβὲ Πδὲ Μοϑοδ, ἰῃ Ὀεΐησ 
ἰηϊεαῖοαὰ πῃ [86 ΠΟΙΥ δηἃ οοσοργοδοχδῖνο 
ὭΔΙη6 οὗἩ ἴΠ0 Τ6ΙΥ, οὐδ ἢ 8 ΒΌΡΕΓ ΟΥ̓ Υ 
ΟΥ̓ΟΣ [80 Ῥδίγίδγοιβ, το, δ Πουρἢ Ρετ- 

ἈΔΡ8 ἤγτοσα πο Ὀορ Ηρ τῆοτο θα] ονΐηρ 
ἴδ 106 Ἰοηρ- γϑυοσίος Μοθαβ, Ἰἱνοὰ 

ΤΏΟΙΟ ἰῃ [Π|6 βρθοσο οὗ ἱπηοσθηὶ ἙὨ  ἀἸ ἶκ 6 
ονοάΐξοηοο [Β8ῃ οἵ ΣΏΔΗΪΥ βρὶ γιζαὶ δ] ρο:- 
δῃηθηὶ. Τθο ᾿δτ ΣΙΥ ΟΣ γὁ8 ΟΟ Β᾽ ἀδγϑα 88 
(Ὧς στοδίοβὶ ργορδοῖ Ὀοίοσο ἀπ δῆδσ Ηΐσα 
(θοῦξ, χχὶν. 10; δορατο ααϊποκίαεε, 

Μον. ἰϊ. 35; Μίβῃῆπα, ϑ'δημποᾶσ. χὶ; ἨΠΟΝ, 

Φεβοᾷ, ΗΔ. δὅ---8; Μ|Ιάτ. δοῆοτα. Ἐδθῦ. 
ἴο]. 96. δὁ.). Μοηδοδβοΐη ὑγϑπβὶαίθβ, οὐ 
ΤΑΙ ΘΓ, ῬΑΣΘΔΡΏΓΑΒΟΒ, ΔΡΙΥ: “0: πἱὶῖ|7ιὲ 



δὲ ἽΝ 

ὉΠ ΓᾺΡ Ὀδὰὲ ΓΝ 
ΜΕ} ΒῊ ὅ 

ὈΣΊΞΌ 
ὧτ τ΄] τον" 

ἘΠ ΤΟ, α Ὀὐρτ) ἘΘΡΌΡΡΡΝ 
ΤΩ πδίυσο, ΒΊΟΝ ἴδ ἰηδηϊ6 δηὰ 4]1- 
Ῥονοτίαυ!, 1 ἤν ποῖ Ὀδ6ρη ππηάἀογβίοοῦ 

(ἐγλαπηί) ὉΥ ἴπθπ; βῆ: “1 ἢδνο 

ποῦ Ὀ6οη Κηονγῃ ἩΪΟΝ ΤΥ {γ6 δὐἰτ αϊο68;" 
δῃἃ 8111} τηοσα Ὄχρ] οι, ΑΑΥΌδη6]: ΚΙ 
Ὑ85 Ὠοΐ Κπονῃ δη πηὐἀογδίοοα ὈΥ͂ 16Πὶ 
τὴ τἴἪ86 πδπη6 ΠῚ Π", δἰ που ρἢ 1 δρροαγοὰ 
ἴο ἴδοι πηᾶον (πὶ Δρρο]]δείοη; Ὀδόδαδο 
ΠΟΥ τοοοϊγοα ΓΠΟΙΓ σονοϊαιοηβ οὶ ἴβοθ 
ἴο ἔβοθ, ναὶ (ὥγουρἢ ΟΥΠΟΥ πηραϊπη8.᾽ 
Δηᾷ οοΣίΔΙὨΪΥ ἃ πδλθ οὗ Οοά, ΔἸγοδάγ, 

ἴῃ ΒοΙ6 Γοϑροοίβ, τπουρἢ ἱπαἰβυΣ ΟΕ, 
ΚΑΤΑ τ ἴο [86 Ἰθγδθ ῦθ8, τηυβὲ δανο ἰῃ- 

δρ᾽γοὰ {πο πὶ τὶδ ἢ [ΔΓ τότ σοηϑδάθηοο ἴῃ 

ΗἱΪΐ8 ἸΔΟΠΟΥ τπδῃ 6 ἀρδί ηδίϊοη ἰΟΥ ΔΙ Υ 

βίσϑῃσο ἴο ἔβοῖ,. 
4. Τὸ σίυε ἰδεια ἰδὲ ἰακά οΥΓ (παι. 

ΤΠο860 ΡῥγΟσ 68 ψΟΥΘ Ιηδθ ἴ0 ὁδοὶ 
Ῥδίσγίασο δ ϑερδαγαίοῖγ, ο ΑὈγαθδλ ἴῃ 

6οη. χνυὶϊ. 7, 8; ἴο δδδο, ἰῃ χχνὶ. 8, δῃὰ 

ἴο ὕδοοῦν, ἰπ χχχυ. 12.---- 7ὴεο ἰαπα ς᾽ ἰλεὶν 
δοΐομγπε, ιολεγεία ἰδεν δογουγπεά. Οδμδδῃ 
γγ88, ἴο ἴδ ἈΓΒΟΓΒ, ΟὨΪΥ [6 Ἰδηὰ οὗὨ {86 
᾿ΟΙΡΟΓΑΣῪ δὺϑοίθ, ἴῃ ὙΒΙΟΝ {ΠΟῪ τοδί οὰ 
88 ΒΙΓΒΉΖΟΣΒ, Ὀυΐ τ ΒΟΣ γ88 Ῥτγοπιϊβοα ἴο 
ἐποὶς ἀοβοοηάδηίβ 88 ἃ ΒοΥΘ ΑΙ δπᾶ 
Ῥοηδηοης ροβϑοϑδίοη. ἀϑαγῦϑῃθὶ ὈΤρΘ8 

1186 δἀῳάϊείοη, εχρὶαἰπίπρ: “ἸΠΟΥ ΘΓ 
ναὶ σίγαπσεγτα ἴῃ (δηλ, δηὰ ἴδππ8 ἴΠ6 
Ῥτοπιίβοόυ οὐ αοᾶ νὰϑ ποῖ γεὶ ἢ] Η]]6ὰ, 
Δ πουρὴ ΠΟΥ Ἰουαηὰ {π6Γ, ἴῸΓ ἃ {ἰπ|6, 

8 ᾿οβρί δ] 6 τϑοθριίοη."---ὃ 2, θεΐης 

ἀοτίνοά ἴοῃ 12, ἴἰο βο᾽ουῦσγῃ, τ 106 

Ὃ Ἰοοδὶο, 18 δοίῖον ἴο Ὁ6 ἰγδηβὶ θα ἴῃ σοῦ- 

ζουτα υ τυῖοδ [818 Θεγτλ ον, ἔπδη, 88 (89 

Ἐπ] ἰ8ῃ  δγβίοῃ οβϑσβ, “ ἐμοὶγ οἱ] στίτηδρθ 

ἩΠοΡοΐη ΤΠΘΥ ἬΤΟΓΟ ΒΙΓΛΏΡΘΓΒ,ἢ 
δ. 1 δπὶ πη μβηφοα 9 δηᾶ ΤΩΥ ἢ ΪΔΠ8 

ΔΙῸ ΠΠΑΙΡΟΥΔΌΪΟ (τόν, 3); 1 δᾶνο ῥγοϊηϊβοα 

190 ΥγΟΌΣ διῃοθϑίοσβ [20 Ῥοββοβδίουῃ οὗ 
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ΟΣ ἢ 4. ὁ ὉΠ υτὴΣ 
: Πϑ ΤΌΝ ὈΠῸΝ ΚΣ ΠεΣ 10}9 ὙΠ ΤΝ 

ὉΠ ὈΠΔ ὈπὉ ὙΝ ἈΠ ἢΞ ΤΕΣ ΤῊΣ 

ξήσν Ὲ ὈρῈρ τς 8 
ΝΣ ΠΡΟ 

ἐ ΘΓ ὌΠ) 
ἜΣΤΙ; ἘΠῚ ὈΣΝὉ Γῃ πδρ ὈΩΤΣ ἘΝῚ 

τθο) 55. ἔργα ἘΦαῸ 
Οδπδδῃ δον ἃ οοσχίαξῃ ὑἰτηθ οὗὨ ἐγίαὶ δηᾶ 
ΤΩΐΪΒΟΥῪ (νοσ. 4, δπὰ θη. χν. 16); 1} 
Ῥοσίοα οὗ ΟΡ ργβββίοῃ 8 ΠΟῪ ἀσαυν ηρ ΠΟΑΓ 
118 οἴοϑο (Υοσ. 5); δῃᾶ 1 βἢ.4]}, (ποσοίοσο, 

ΤᾺ]Π] ΤΥ Ῥτοπιῖβο ὉΥ τοδουΐηρ γοῦ, ἢ 
ἔτεδὶ Ἰυάρτηοπίβθ, ἤοτη ὙΟΙΤ ΟΡΡΓΟββΟΓβ 
(σοσ. 6, εἰ 29... ΤΤΠῚΒ 16. 16 οοηΐοχὶ οἴ 

ΟἿὟΓ ῬΑΒΒΑρῈ.--- (πα 7 λαῦε γεηπιδηιδενεα τὴν 
οουοπαπί, ἩΒΙΉΘΙΥ, τὰ πὴ ΑὈΥΔΉδηι, 

ΘΟΠΟΟΓΏΪΠΣ 1.6 ΒἰΔΎΥΘΙΎ δηἃ υ]ετηδίο ἀ6- 
Ἰνοσδηοο οὗ δἰβ ρΡσόοζϑηγ (θη. χν. 18---16). 

Ἐδη ΕΖτα ἤηαβ πῃ ἴἢ6 νγοτάβ: “κα 7 δλαυα 
λεαγάὰ ἰδ σγοαπίπο (ΠΛ 32) 9 ἰλε ολίϊάνἐη 
4 ]ογαοῖ, ἀῃ ΔΙΙαδβίοη, ἴπδὲ [86 157 861}165 
ὩΟῪ τοροηϊοα, δρδηἀδοηοά τποῖν 1Δο]δίσουβ 

ΟΣ ΒΡ, διὰ δἀ ἀτοαβοὰ {Π6]γ Ρίουβ Ῥγδυ ΘΒ 

ἴο (80 αοάἀ οὗὨ {ΠΕΙ͂Σ ἔδίμβοῖβ. ΤῊΪΒ ἰηἰ6Γς 
Ῥγοίδιίοη 18 88 11:16 πδι186ἃ ὉΥ τἢ6 σοὩ- 
ἰοχὺ 88 ἴδδὶ οὔ Αϑαγθϑηθὶ, το Ὀα]ΐονοθ 

δαὶ ἴ86 ρῆσγαβθ: 7 λαυδ γεηεπιδεγεά πιν 
οουεπαπί, ἀοο8 ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο [ἢ 6 Ῥγοϊηΐδθ 
ταδάοίο ΤΠ οἷν δποδϑίουβ, Ὀυὲ ἀοϑοτίδεβ αοᾷ 

88 ἴπο πάρε οὗ τηδηκίη, ψἘο 18 τοϑοϊνϑὰ 
ἴο Ῥοζβοουῖο 106 ἀοοροῖίο Κὶπρ 1} ἡπιδὲ 
Δ ΠἸςτίοη5. 

6. Ῥρλενγεζονε ΤῈ) ἱπισοδασίηρ [86 
ΘΟΠΟΪ βοὴ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ πὰ ΠΑΙΌΓΔΥ 
ἀογίνδ Ὁ] ἴτοηθ [86 δηίδοθάθης ἔδοίβ, 

Υο6γ8. 8, 4, ὅ; [86 τεδάϊηρ οὗ [Πο ϑ'ορῖ. 

), βάδιζον, 1ἰ6 ᾿ΒΘΥΘΙΌΓΘ ΘΙΓΓΟΏΘΟΙΒ), δαν 

ἐο ἐλε οὐίϊάγοη Ὁ ]ογαεῖ, απὸ ἰδὲ ΕἸἰενκαὶ, 
{πᾶῦ ἷβ, 1 δὰ ὈΠΒΒΔΚΟΙ ἴῃ ΤΩ ἀοείρηβ; 

1 Ῥγοιχίβο δπὰ ἔι8] (τσ. 3), δῃηὰ 1 βἢ4}} 

τοάοφοιῃ γοὰ ἔγοτη γόῦγ Ὀοπᾶάδρο Μὶ ἃ 
βἰτοϊοβοὰ οὖἱ αὐτὰ (ΠῺΣ 912), διὰ 
εοἱ στοαί 7μάσηιεπία (δ ῬΙΌΣα] οὗ 
εν ἡπάρηασϑηις, τί  1[Π6 τιοάϊ!εοὰ εἰρηὶ- 

δεκιίου οἵ Ῥαπἰβῃμηθηῦ, 866 ὈΒ.Ὶ ἰῃ 
τ. 21; Βερί. κρίσεε μεγάλῳ, δηὰ ἰπ νἱΐ, 4: 
ἐκδικήσει μεγάλφ).---Π6 ἔοστωδ ΜΠ) 



ἐν ΤΣ 

108 ἘΧΟΡΥΞΘ Υ͂Ἱ. 

ἽΠ6 ἘΟΥΏΔ] τταβ 1 ποὺ Κποῦσῃ ἰο ὑμολ. 4. Απᾶ 1 μδανς 
ἶ8βο οβϑίδὈ]Π]]Βη6α τὴν σονγοπαηῦ σις ὑΠπόῖι, ἰο σῖνο (Ποῖα ἐπα 
Ἰαπὰ οὗ ὕδπδδη, ὑπθ ἰδαπα οὗ ἐμεὶν ᾿βο)]ου στη ψμοτοῖη ἘΠ οῪ 
ΒΟ]Ϊου 66, ὅ. Απα 1 Βᾶνθ αἷβο ἢδαγὰ {π6 ρτοδηΐηρ' οΚΓ 188 
ΟΠ] άσθη οὗἨ βγ86ὶ, σβοῖὰ ὑΠ6 Εργρύϊδῃβ Κϑαρ ἴῃ θοηάδαρο, 
Δα 1 Πᾶνα ΤΟΙΘΙΏΟΓΘα ΤΥ οονθηδηύ. 6. ΒΟ οσο Βα 
ἴἰο {86 οὨΙ]άτοη οὗὨἨ βγδϑὶ, 1 απὶ πα Εἰογηβὶ, δπα 1 5}4]] 
Ὀτηρ γοῦ οαὖ ἔοτὰ πάθον {π6 Ὀυγάρηβ οὗ ἰῃ6 Εργρίλβηβ, 
δηᾶ 1 58}8}}] τϑβδοὰβ γοὰ ουὖῦ οὗἨ ὑπ6Ὶὶ} Ὀοπάδρο, δῃηᾶ 1 5841] 
τοάθοιῃ στοὰ ψἱν ἃ βἰγοίομβοα-ουῦ ἅττὴ, δηὰ σι στοαί 
ἡυαρτηρηίϑ : 7. Απᾶ 1 5841] ἕακα γοὺ ἰο 1η6 Ὁ" ἃ Ῥθορὶο, 
δηα 1 5881} Ὀ6 ἰο γοι ἃ 6οα: δπὰ σοὺ 8881} Κπον (δαὶ 1 

: Ἐπ σὶ, Ῥέενε.--- Το 1,οτά, 

ΠΡΥΠῚ , θῖς., ᾶτο [86 εἰρηἰδοοίίοη οὗἁ 
ξαΐιτο ἰθηβο8, Οὐ δοςουῃῖ οὗ [Π6 Ἷ οοῃ- 
γογβίνυμι ῥγοῆχοᾶ ἴο ἴἤθαι, Τηθ Ορ᾿ πο 
οὗ ὕδῆοη, {πογοίοσο, ἐμᾶὺ ΠΟΥ 8.Ὸ ΡΓθ- 
ΤΟΥδ, υϑοὰ 848 ἤπΐυγοθ δοζογάϊηρ ἴὸ 

ῬτγορΒοῖοδ] ῬὨΤΔΒΟΟΪΟΡΎ, 18 πη θη 80]6.--- 
ΤῊΘ {ΠΓῸ6 Ραγίβ οὐἨ ΟἿ συϑῦβο, Ὀορσί πίη 

σὰ ΝΣ, ΠΟΥΠῚ ἀπά ΠΟΙ), 
ΠΟΠΥΘΥ͂ ΠΡΑΣΙΥ οααίγ] οὐ ἰάο85; Μὸ το )θοΐ 
τπογοίουο 116 το  ἔςῖα] ἀἰδιληοιοη 8 ἰηῖτο- 

ἀπορά ὈΥ δΒογηθ ἰῃ το ΓΡΓΟΙο ΓΒ. 

1. Απὰ 1 υἱΞϊῖ ἰαλε ψοι ἰο πιὰ ζὸ᾽ α 
»εορίε, πδιηογ, ὈΥ ἴπ6 Ἰορίβἰαιοπ οὗ 
Μουηὶ δπαϊὶ, ΕΥ͂ τ οἢ Ιβγθ6] Ὀθοδτηθ [6 
ολοβεπ ρεορίε (Δ ὮΡ, χίχ. 5), οὐ ἐδε 
“γεί-δοτὴ δον 97 Οοὐ (33 18 ἐν. 29); δπὰ 

1018 γγ88 ἴ6 πίΟΓ βρὶ τα 8] θη α οὗὨ 1βγϑο} 8 
ἀο]νογβηοο ἤγοτὰ (Ποῦ ΡΠ γβὶςα] Ῥοπάδρο; 

δηὰ {πογοίοσγο {π6 σοἀδοτηρίοη δοτ Ἐσγρὶ 

ἦ9 Ααἰπιοδὲ σΟΠΒΙΔΠΟΪΥ ὈτγουρηΣ ἱπῖο σοη- 

ποοίίου ὙΠ [ἢ}6 τηοβὲ ἱπρογίδηϊ δ ῖγΒ οὗ 

[Π60 Ῥοηιαΐθαοι, οὐθη ἴῃ ἰμ6 Πορδιοζασ. 
Τθοβο τοσγὰβ Ὑ0}}} ὈΥ ΠῸ ΠΏ ̓ 8886 ἃ οὐ εἰς 

Ὅο6 οοηβίογοὰ 88 ΟΧΡΓοββίηρ ἩδΔυρὮΓΠ688, 
ΔΕΒΌΣΩΡ ΪΟΏ, ΟΥἩ ὍΧοΪπδῖνο βρὶ γὶξ οἡ [86 ραγὶ 
οὔ) 1βγ 61 1068, Ὀὰϊ ΤΟΓΟΙΥ οοη δαί πίη τΠ6 
πἀηἀοηΐθῦ]6 ἰδίου δ] ἔβος, [δὲ (ΠΟΥ ὙΤΟΓΘ 
[86 ἢτβὲ δηὰ θδυ] θϑὲ ΟΣ ΡΡΟΓΒ οὗ 86 

ἴττπιο αοἂ, βοδβο δογαίίοη ΠΟΥ͂ ΘΓῈ 80 
ἔασ ἴγοπηυ συστάϊηρς τ 768] οι Ῥατγίοα- 
Ἰατίϑιη, (πὶ ἐΐϊϑ Ῥτορασδοῃ διηοηρ 41] 
ἴι6 πδίοῃϑ οὗ 6 δῦ δοϊοηροᾶ ἴο [89 
Ἰηοδὲ Θηϊπυβίαβιίο ἤοροδ δηὰ {86 χηοδὶ 

3 ῬΙΠΟτσδρο ἩΒοσοΐη [ΠΟΥ͂ ὙΤΕΣῸ ΒίσΚΟΓΒ. 

ἴομγ ἙΠογβοὰ τῖϑηο8 οὗὁἨ [86 ΗἩΘΌσχον 
ῬΓΟΡοῖΒ (866 Ιβαΐδῃ χὶχ. 324,25; Ζϑοδασ. 
χὶν. 10). ἜὯἍοὁ. ἀθεῖασθ Ὦθτθ οὔοθ ἴῸσ 4]]} 
Ῥοδιιίνογ, ἴἢδὲ Θχρσγοβϑϑίοπβ κὸ Οοά ο7 
ἐδλε Ἡδεῦτεισε, ἀο ἴῃ τῸ ὙᾺΥ ᾿π5 0} 7 τ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΘ, ἰπδὲ δοοοσάϊηρ ἴο ΒΙὉ]1041 πο- 
(ἰοηβ, [6 ἀοπικϊπίοη οὗ αοὰἂ νγδβ ᾿ἰτηϊ δὰ 

ἴο ἴμδὲ ρϑόρῖο, νῈ 115. (86 οΟΥΠΟΥ ΘΟ ΕΓΙΟ8 
δὰ τΠογ οντ, διιπουρσῃ 1688 Ῥονγογίαϊ 
ἀοἰτῖο8, ἘΤὨΐθ ορίπίοη, πρῖϊοδ που]ὰ 
“ ροηγοῦξ [᾽ὴ6 τηοηοιδοῖδπι ἱπίο ἸΏΟΠῸ- 
Ἰδίτυ," Βὲ8 ούϑθῃ Ὀθθὴ γορϑδίθαὰ ὈΥ ΒΟ] η, 
ὙΠῸ δββοσίβ, ἴῃ ΠῚ" ἸΙοοκοᾶ ἀροῦ δ 
ΟἴΟΥ ροάβ 88 [ιἷ8 ΘΑ. 88 πῃ Θβ56Π0α, 
Δ Πουκχὰ Β6 οοπιθαίοὰ ᾿Ποσὰ 8δ8 ἢΪ8 δ8ῃ- 

ἱδροηΐδβίδβ, δηὰ οοῃοίἀοτοὰ {ποτ 655 
Ρονγοσ τπδη ἈΠ 5617, 88. ἱπάθοα ΘΥΟΤΥ 

παίϊοῃ Ὀοϊΐονοβ ἰ8 οὐ ἀν  ἴο Ὀ6 [06 

τοὶρ οδ, Τὸ τοδιῖο (δὶ5. ορίηΐου, ἷὲ ἴ5 
ΒιΠ οἰθπὶ ἴο Ροϊηϊ ἴο ἴ.:6 ἀδδη δῖον ΠῚ 
ϑ οἢ τ6 ΟΥΠΕΥ σοάβ ΓΘ τηϑηοποα ἴῃ 
ἔνθ ΒΙΌ]6; ἘΠ607 δῖ οδ]]ϑὰ ὨΥ̓ δες (Τῶν. 
Χῖχ. 4) ποίλίπρε, ποπ-οηςο8; ὮΝ ΦΔΝ, 

(Ῥους, χχχιϊ. 21), ἐάϊε ρῥγοσμοίίοπα οΥ (δα 
ἐπιασίπαίΐίοπ; Θυθὴ ὙΠ 80 ΒΟΥΕΓΘ ἃ ΠΔΙῚΘ 
ΔΒ ΔΝ (εν. χχνὶ. 80; θεῖ. χχίχ, 16), 

αδοπιϊπαζίοπα, οἴθῃ οουρϊοὰ πὶ 19 

ΒΥΠΟΒΥΙΩΟΌΒ ἴοττη8: Ὁ Ρ (Ποαϊ. χχῖχ, 
16)» διὰ ΠῚ Ὦ (Εσοκίοὶ χνυὶ, 86). Ατὸ 

Βοἢ ποπερεϊξϊο5 “ ΘΑ 0418 ἐπ Θθβο θ᾽ (0 

πο ““αοὐ οἔϊεγδοὶ," [Π6 Ογεαίον Ὁ λξανει 
απά εατίλ (θη. ἷ.), ἐλε ζμάρε 9 (λὲ υλοῖα 
εατίλ (θη. χΥἹ . 35), ἐλα Οοά ς (ὧς 
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Γὴγν ἊΝ 3. ΕΜ) ΤΟΝ Ὠρ ΤΡῚ οὐ Ὦ Ὀρπα 
ΝΠ 8. ὁ Ὁ γ30 ἉΠΙΠ ὈΞΤΙΝ ΧΡᾺ ΞΡ ΤΗΝ 
ΡΤ μεν πρὸς Πρ ἧσττς πμδ) ὙΝ γηκστον ὅγην 
ἼΒ2) 9. 1 ὑᾺ: ΠΡῚΘ ὩΝ πρὸς ἸΉΣΩῚ ὩΒΟΣᾺ ΡΠῈΝ 
τὴ ΡΟ Τιφοτοι, Ἰνο δἰ) ὈΚΕῚ ὩΞΓ ΡῈ 15. ΠΡΟ 

Β ἘΠΕ ΠΠΒΣΟΣ 
πθ ΑΣ ὩΣ Ν5 τι τ ὐν τηρο τοις ΠὴπΡ ἼΣΤῚ 10 
9ρί γί οἱ αἱ Πεεῖλ (Ναπι. χΥὶ. 22), ἰο βοτὰ 

δείοηφ ἰδὲ ἀεαυεπδ απά ἰδὲ ῥεαυέηα τ 
λεαυεηϑ, ἰδὲ εαγίὰᾳ απὰ αἷϊ ἰλαὲ ἐξ μροῊ ἐξέ 
(θδευϊ. χ. 1422 Ηθ ΗἸ18 186 πηΐνογδο; 

δηοὰ Ηἰδ8. φρἰγίς ρογνυδᾶθβθ 80 ΘΠΠΓΕΙΥ Δ]] 
δραᾶςα δηὰ Ἂἰπιο, (αὶ ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ 8 ΒρΡἢ ΘΟ 

οὗ οχίβέθηοθ, πιο 1688 ἃ ΒρθΘΓΟ οὗἉ δοίίοῃ, 

ἐβ ἰοῦ ἴο [16 ρασδὴ ζοάβ. ΟΟΙΏΡΑΓΟ 4180 
ΟἿ Ὠοΐδ5 Οἢ ΧΙχ. 8---ὅ. 

8. “3) ΝΣ Ὑὔν, Εθογαθγ: 1 Βδνθ 
Ἰποὰ ἊΡ ΤΩ δαπᾶὰ ἴἤοὸ ρίνο ἰἴὲ ([Πο Ἰδηά), 

ὦ. 6., 1 δδνο βίνοσζῃ; [Ὁ Ὁ ἰ8 8 δηοίθῃς 

δηὰ ἔδν δργοδὰ ουδβίοπι--- 6 ΓῸ δἷ8δῸ δηίῆγο- 

Ῥοτμογρ ἰδεῖ !] δἰγ αϊοά ἴο (4 ---ἰο 
ΒΌΓΘΑΓ ὈΥ ταἰδίηρ [ἢ6 Πδῃᾷ, 88 1 ἴο ἱπυοκθ 
Ὠθᾶνθῇ 88 ἃ νἱΐπ688 οὗ 86 γα οὗ [6 
αιϑϑογίίοηβ (Οορασο Νασι. χίν. 80; Ὠουΐ, 

χχχὶϊ. 40). Ταΐβ οὐἷι οὗ αοἂ δβοουγίηρ 
116 Ἰαπὰ οὗ Οδηδδη ἴο ἴὸ ἀθβοοῃδηΐδ οὗ 
ΑΡυδῆδῃ 18 γοϊδίοθα ἱπ θη, χχὶϊ. 16--- 18, 

δοχίπηΐης ψῖἢ: 17 Φισοαν ὃν τιν εεἶ, καἰ 

ἐδ Σονά, Το δορίαδρίηι,  αἰχαίο, δηὰ 
ὨΘΑΓΙΥ 411 [0 τπηοάοτη ἱπίουργοίογθ, [γΔΠ8- 

ἰδῖδ ΟἿΓ Ῥαββδρθ 11 Ό6ΓΑΙῪ (ἐφ᾽ ἣν ἐξέτεινα 
τὴν χεῖρά μου, ΒΌΡΓΔ ΄ύδτια ᾿ονανὶ ΤΏΔΠ πὶ 
τηθϑ). Ταγραπλ ΟἸΚΟΙοΒ δηᾶ Φοηδίμδη 
ΙΏΟΤΘ Οἰβοϊ ο]Υ: “1 δγθ δύγοστι ὈΥ͂ ΤΩΥ͂ 
6586: ς6."---(π6 7 ελαϊΐ σίσε ἴὲ νοι 70᾽ απ 
λεγίίασε (ΠΩ ΡῬτοροσῖν, ἔτοτῃ ζ7,, ἴὸ 
ῬΟΙδ8685), ὨΟΐ ΤΩΘΓΟΙΥ 88 ἃ ἰδῃὰ οὗἉ δοὐουτῃ- 

ἴῃ, 88 ὃ 8 ἴ0 ΥΟῸΓ δποθδβίοσβ, ἯΠῸ 
ΜΟΙΘ ΒΊΓΔΉΡΟΓΒ ΤΠογΘΪ (866 ΥΟΥ. 4), ΟΥ̓ 

Ἰ|κ6 γοὺῦ δὺοᾶθβ ἴῃ Εργρί, [86 80γ6- 

τοὶ ΠΥ οὗ νος Ὀοϊοηρδ 0 8 ῥγίῃοο οὗ 

ΔΏΟΙΒΟΥ πδοη, ΤῈΘ 1016 80] δἀ- 
ἀγε88 οὗ αοά, ἰῃ ταῖς τ.6 ρϑδὲ Ῥσουηΐβοθ 
810 πιοδὲ [υοἱαΪγ οοτηθηοὰ πιὰ [86 

Ῥτοδοηΐ τ ΒΟΥ πὰ ἐδθ ἕαΐατο ρἸοΥΎ, δαὰ 

ὙΙΘΟῊ ἰοστῃβ, ἐμογοίοσο, 6 ἐὐδῃβιτοη ἰο 

8 ὩΘῪ ΘΡΟΟΙ ἴῃ ἴδο ΠἰΒίοΥΥ οὐ 1βγβεὶ, 
ςοῃοϊυ 68 Θτηρμδις 8 }}γ γε [ηὴ6 ταροδίοά 

ΘΧοϊαπιδίίοη: “17 ἀπὶ δε ΕἸἰεγηαῖ" (δὲ 
1), το ἢ ἱποϊυ 68 [656 ἴὮγΘΘ Θροοδϑ 

ἴη 1ϊ8 ἀθορ δπὰ δἰρτιιβοδηςξ ἱτηροτί. 
Θ. Βιῖ λὲν δεαγλεπεὰ ποὲ ἰο Ἀζοϑεε. 

Αἱ δὶβ ἤγβὶ ταθϑδαρα (ἰν. 81), (867 τεοοὶνεα 
Μόοϑβεβ ἸΟΥΓΆΥ ἀπὰ βονοϑὰ οομδάθσηςο ἴῃ 

18 Ὀσοϊηΐδεϑ; Ὀπὶ πον, θη ΠΟΥ δ8ΐ- 
ἔογϑαὰ 31.111 βουθσοσ Βαγάβῃ!ρβ [8ῃ ὈΘσίοτο, 

ΠΟΥ͂ ἰσηθα ΑὙΤΑΥ ἔγοτα ὖσ; [ΒΟΥ ΠΟΙ ΓΠΟΣ 
Ἠβίδῃδα ἴο Ὠΐπι, ΠΟΥ δοοοριδὰ 6 ΘΟΙΔΟΪΑ- 

ου οδετοᾶ ἴο {8611.--- Τγομσὴ τλογίποθα 
9 δγεαίὰ (ΠῚ ἼΥΡΌ). ΤῊΐ8 Ἰἰύογαὶ ἸΣΔἢ8- 
Ἰδέίοῃ (ὙΔΙΟΝ 18 αἷδο αίνϑῃ ὈΥ Ἐδδῆηὶ, 
ἴ6 Ψυϊχαῖο, Μοπάθἰβδομη, Ἐοδϑηση 116 Σ, 

ϑδίοσρου, δῃηὰ οὐ 6 γ8), ΔΡῬΘδΥΒ ἴ0 Ὀ6 ὈαΙΟΣ 
δάδρίοι ἤοΓ6 ἰΠδΏ [Π6 τογ6 χυγδινθ Τοη- 
ἀοιίηρ οὗ [86 δορίπαρίὶπὸ Ὁ ρμεὶϊαπίπϊν 

(ὀλιγοψυχία; 80 Ζυητ: Κ]οἰηπια1}), ΟΥ̓ 
θο Ὑοεῖα, ῬὮΣΡΡδου, Ασπμοῖπι, δηᾶ 

οΟΥμοῚΒ ὉΥ ἐπιραίίεποε (Τηχοά] 4); ΘΟ ρΡΑτΘ 
Νασα. χχὶ. 4; δυάρ. χ. 16; Φοῦ χχὶ. 4; οἵ 

οὗ 186 Ἐπρ]δἢ Ὑ ὁταίοη ὈΥ͂ “ Απραυΐδῃ οὗ 
Βρὶ σ᾽" (δἰ πα] Σ]Ὺ Τα μογ, “ νοῦ θυ σοι 
πηὰ Απρδι). Αδγθαποὶ αἷδο δπᾶβ ἴα 
1Π680 Ὑογὰδβ (00 δΒαϊβοτίηρβ δηὰ ρτίο οὗ 
[(ὴ6 5Βο}, 848 ἰη ἴδ6 ΤὉ]] ΟΣ ῬὮΓΑΒΘ: 

“γουχῇ δαγτὰ Ὀοηάαχο" (Ὧ6 τοττηθη!8 οὗ 
ἴ)0 Ὀοάγ, (ΤῈ δβᾶπιθ δοϊισηθηΐδίου ἱπ- 
οηϊοΌ ΒΥ οὔϑογνοβ, ἰμαὶ 106 ΠΟΙΥ ἰοχὲ 
ἄἀοο8 ποῖ 5880 2 ὯΝ Π ; (866 ἱν. 81), θα 

ΟΥ̓ ἸΣΟΝ δὲ 1ΔῸ 7 ἀϊά ποῖ [ἰβίθπι; 80 
8,180 ἴῃ τοσ. 123). Ὑδὸ ποτάβ, απά ἑλγοιφρὴ 
λαγὰ δοπάαφε ᾶἂτὸ δὰ ἀοὰ ἴο ΠῚ  ΥΡΌ 48 
δὴ οχρ δηδίίοη, δοοογάϊης ἴο 1:6 Ηδθῦτα- 
ἰδῖα αἰγοδὰν ποοθὰ οἱ ἰγ. 123, (ὁ 111π8- 



10ὅ ΕΧΟΡΌΣΝ ΥἹ. 

δὰ ᾿ἴΠ6 Εἴοσηδὶ σοὺν αοα, το Ὀγϊηροίῃ γοὰ ουὖ ἔτγοτῃ 
ὉΠ6Ἃ6ν ὑμ6 Ὀυγάδηβ οὗ ἰδ6 Εργρίίδῃ8. 8. ἀπὰ 1 858}8]} 
Ὀγΐηρ γοῦ ἰηΐο {86 184η4, σοῃοοΡηϊηρ ΒΙΟΝ 1 Βογα ἴο ρῖνα 
10 ἴο ΑΡγϑΒδπι, ἰο 1880, 8πα ἴο δοοῦ; δηὰ 1 8}4]} σῖνϑ 10 
γοι [ῸΓ δὴ δουϊϊαρα:  αηὶ ᾿μ6 Εὐθσηαὶ. 9. Απά δίοβεβ 
ΒΡΟΚΟ 80 ἴο {μ6 Ομ] άσθὴ οὗἁ ἰ8γ86]: θα ὑπ6 ὺ ΒϑαγΚαποᾶ ποί 
ἴο Μοβεβ, ᾿Ἰπγουρἢ βμογίηθβϑϑ οὗ Ὀσθαΐῃ δηα ἱβτουρῃ Βαγα 
Ῥοπάαρθ.---10. Αηὰ {86 ]μοτὰ βροκ ἰο Μοβεθβ, βαυϊηρ, 
11. ὅο, βρθαὰῖκ ἰο Ῥβδγβοῖ, Κίπρ' οὗ Ἐργρί, παὺ Βα [οΐὲ 

1 Σηρὶ, Ῥέενε.--- Το Ιωοτά, 

ἰταῖθ αἰ ἼσυΣ ΟΥ δπιρίσιιουβ ψογάβ ΟῪ 

Θαβίοῦ δηὰ σῇοτο Ὀπιλίβίδ κα  Ὁ]6 ΟΧΡΊΘδ- 

βίουια οοπποοίδὰ πῖτἢ [ἢ ρτοοοάϊηρ ρΡἤγαβα 

ὉΥ Ἷ σορυϊδίίναπι. Αὐπμοῖπι τα Κ68 ὈΟΙᾺ 
Ρῆγαβθοθ 88 ἃ Ἠρηάδίδάγα ἱπειοδὰ οἵ 

“ΠτΟΌρΡΒ ἱτηραίίθηοο δὲ ἴ16 Ββαγὰ Ὀοῦ- 

ἄαρο." --- ΤΒ6 τυϊπὰβ οὔ 186 [1δβγδε]ϊϊοβ 

ὝΘΙΟ ἴῃ ΒΓ ἢ 8 βίδίο οὗ 58 ἀθβρο ΘΠ ΟΥ͂, 

80 ὀχῃδυβίοά δπὰ σόγὰ οὐ, ἰδὲ ΠΟΥ͂ 

μδὰ γίοϊἀθὰ ἰο 8 ἰογρίὰἃ τεεϊσζηδίϊοη, δπὰ 
ΔῊ οδΐυδο ἱἰηάϊογοησα ἴὸ (δαὶ (δῖα, 

80 ἴδ ουϑὴ ἰἰάΐησβ οὐὗὁἨ Βορο δα ποῖ [9 
ῬονΟΓ ἴο δὲν δῃηὰ δηϊτηδίθ ἰμοὶσ δρ8- 
ἐμοιὶς ἱπάοϊοποθ. 8500 ρουΐοοι Υ δὰ τῃ0 
Ἐργρέδη ἀδϑροῖ σαϊμοὰ πἷ8 οπὰΐ (Υ. 4, 

ὅδ, 8). 
80. [ζ σδηποὶ ὃ ἀεηϊοὰ (δαὶ {{6 ἴοϊ- 

Ἰονίης ρμαᾶαγτὶ οὗ (8 σμδρίοσ, δηὰ [ἢ 
Ὀερίπηΐηρ οὗἉ 186 [0] νης ἴο νοῦ. 7, ἷβ δὸ 
ΟὈδουγο ἰῃ ἰϊδ ᾿πίουηδὶ οοπηθοϊίΐου δηὰ 
δβιτιοίυτγο, ἔπαὶ [Π6 οἴδη Τορθαῖθα 8.35367- 

ὕἴοη, [δὲ γὸ ἢαγο ἤοζὸ ἱποοδογθηΐ ἵἔγαρ- 
ΧΩΘΏΓ5 ὉΠΒΚΙ ΠΥ ἰηβογιοὰ ἴῃ [Π6 οοηϊοχί, 

ἜΡΡΘΆΓΒ, δὲ ἴη6 ἢγβὶ γσίδηςθ, ποῖ τυῖϊδμουι 

Γουῃάδίζίου, ΕῸΣ ποῖῖθοῦ δοπίδὶη τοῦ. 

11----18, δηὰ γνϑσ. 26 ἴο νἱϊ. 7, ΔΏΥ ΠΟῪ ἰῃ- 

ζοστωδίίοῃ, ΠΟΥ ἀοθϑ {π6 σΘΠΘΔΙΟΡῪ (ν6Γ. 

14--25) δοοῖλ ἴῃ ἰΐϊδ ῬΓΟΡΟΥ οΪἷδοθ Βεγο; 

ἐμ ἷ8 τ Ο]6 Ἰοπρ Ῥδββαῦθ ρρϑδσβ, οὔ [Π6 
ΘΟΠΙΓΒΣΥ, ΟΠΪΥ ἴο ἱπίοτσυριὶ [86 ἴοποῦ οὗ 

δος παγταϊῖνο, τ] οἢ πγουῦἹὰ, τοδὶ ἀρρτο- 
ῬΓΙΔΙΟΙΥ, ἔγοσῃ [ἢ6 δι ρ δυο] ἀθοϊαγδίίοι 

οὗ αοἂ (νον. 3---8) ΠᾶΥΘ Ῥϑββϑθὰ ΟΥ̓Ὸσ ἴο 

Ὧ8ι6 Ταΐγδο}]68 δηά ῥα βητηθη 5 Ἰοδάϊηρ ἴο 
[86 Εχοδιυ οὗὨ [6 [βγ86}1068. --- ΗΟΎΤΟΥΟΓ, 
88 ἴ0 [06 ΘΠΘΘΙΟΘΎΥ, ἰδ 8 οὈνίουβ {πδῖ 85 
Μοϑβοβ δῃὰ Αδτοῃ 6 ΓῸ ΠΟῪ ΟἹ ἴῆ6 ροϊπηὶ 
οὗ ὁχϑοιυτίης ὑμοὶν ἱπηροτίδης σαϊβδίοη ἴὸ 

3. Ἐὸγ δηρυ βῃ οὗἉ δβρ᾽ γἰῖ, πὰ ἴον Ἴγποὶ θοημᾶαρα. 

ῬὨδγδοῖ, δῃ ἃ 88 ἤοτῸ 1Π6 ΤΏΟΤΘ ΙΠΟΙΠΟΓΒΌΪΟ 

ΘΓ ἴῃ {πεῖν ᾿ἰνθδ θα ρῖῃ8, ᾿ς 88 ὀχροαϊεηξ 

ἴο ἀοἰἰποδῖθ ἐμοῖνῦ ἀοδοοηΐ, δηὰ ἴὼ βῇον 

πῃ Ὑἢδὶ ἯΔΥ δηὰ ἀοστοθ (ΠΕ ἃγὸ οοῃ- 
ποοϊθα ἩΠῚΕ [Ὧ0 ἰλτηΐγ οὐ Φαοοῦ. Μοοσγο- 
ΟΥ̓́ΟΣ, ζοποδ]ορίοδὶ δοοου δ ΤῸ ἔΠμ6 Θδείοσξ 
δηὰ πιοδὲ πείαγαὶϊ ἰπγοδὰ ἴοσ 1Π6 ᾿σοῃ- 

Ὡθοῖοη οἵ ιἰδίοσίοα! δυθηῖδ ϑερασγαῖθα ΌΥ 
οοηςαΓ68, ἃπὰ ἀγὸ, Θδρϑοὶδ!]γ ἱπ Οτίθοϊδὶ 

Βἰβιου  ΟσΤΑΡὮΥ, οοη δὶ ἀδγοὰ 88 δὴ δββϑοηῖδὶ 
Ῥᾶτὶ (866 ποῖθ ΟΥ γαῦ, 16). Νοῦ οδὴ ἢξ, 

ἴτοτα {πὶ8 Ῥοίΐῃςξ οὗ υἱϑυν, βυγργίβο ἰἢδὲ τὴ 9 

ΚΟΏΘΔΙΟΩΥ ἱποϊυ θα ΟἿ 106 ἰἄγοο ἐσίθεδ 
οὗ Βουροη, δίτηθοη, δηὰ 1ονΐ, δὰ ἔδδς 

110 ΦΌΓΙΏΟΥ ΕἾΤΟ ΔΙῸ Ὀπὶ ὈΓΙΕΗ͂Υ ἱτοδίεα; 

δἷἶποθ ἴξ ἯᾺ8 ΟἾΪΥ ὨΘΟΟΒΒΩΣΥ ἰ0 δβἤον, 
[δὰὲ Ιϑυὶ νὰβ (86 ἐλίγα δβοῃ οἵ “8.οῦ.--- 

Το σοπίθη!δ οὗὨ γυογ. 1] ---18 δῖα τορεοδιεὰ 

ἴῃ νοῦ. 398-80, ἰπ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴο τοδύσηθ (πα 

ΠΑΙΤΑΙτΘ, Ἡ Ἰ ἢ ἢδὰ Ὀαδ ἱηἰοτττιριδα ὉΥ͂ 
1860 ἱπβεγοῃ οὗ (16 ζϑηθδὶ συ. Οὐμρασο 

6θῃ. χχχυὶϊϊ. 86, ἀπὰ χχχῖχ 1. [1 τηόσὸ- 

ΟΥ̓́ΘΡ, [6 Το ογδιίοη οὗ ἴδ βαηθ ἰάθϑς ἰ5 

πγροᾶ, ἀπ τοραγὰ οὐρμδ ἴὸ ὃῦ6 ρεαϊὰ ἴο 

16 ᾳεοηίαβ οἵ (6 δῃοίθηξ, οϑρϑοῖδ!}γ 186 
Οτοηϊαὶ ἰδηχιδρζοδ. ἐπ μϊοἢ {Π6 ῥγίποὶ- 
ῬΑ] δηὰ ᾿οδάϊηρ ἰάθαδβ δύο τορεδιοαϊγ 'ἱπ- 
ἰτοδυςοά, ἀπὰ οἴδη ννἱτἢ ΠΟΥ͂ ἐδ6 δδπθ 

ὙγΟγὰβ. 866 Ὡοΐδ ΟἿ ΥΕΣ. 12. 

8Ὲ. Οὐ, πιδυιοῖγ, ἱπῖο [6 ναΐδοθ οὗ [ἢ6 
Κὶπρ. ΟὐὈτηρδγε, ΒΟΉΎΘΥΟΣ, τοί ἴοὸ ἰὶ. 1, 
ΡΥ “Ὁ 0». 

14. Μοδεβ ᾿δὰ γοροτίοᾶ ἴο ἴδ6 ζεγδοὶ- 
ϊο5 [Π6 σοτητηδηἋ8 οἵὗἩ (οα; πὶ ΠΟΥ ἀϊάὰ 

ποὶ ᾿ἰδίθῃ ἴο Ηὶπι (γογ. 9); ἐδοτοίοσαε αοὰ 
ογάἄογοα Μοϑοβ ἴο δ ἄγοβδ ἰδ στρα δδὲ ΟΝ 

ἀἰγθοι γ ἴὸ ῬΒΑΓΥΔΟΝ, 88 100 [ἀγϑο 88 
ὙΠ] ΟΟΥΔΙῺΪΥ δοῖχο {ῃ6 ΟΡΡΟΣΕΠΩΠΥ ἴῸ 
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ΣΙ ἜΤΙ 19. ΕΟ ὈΡΎΥΤ ΤΩ; ΠΡΟΣ ὈνὉ ἼΡ 
Ὑοϑ Ὑ ἀε φοτρ ἈΡΡΣ 5. [ΠῚ ὃν 

Ρ ἐ ΘΠ ΕΣ Ὁ ὉΝῚ ΓΟ 
σὐρ Ὡλτχε ἘΝῚ ἔπ) προτοι, ἔτι ἼΘΙ 18 
γε ΡΨ τ δοτρ κε Ἴ) ΤΕ χη 
γδλδ) ΠΡῸΣ 14 : ὈΟΝΌ 

8) ΠῊΠ Ἀδδδὴ ὙΠ ΠΆΡΊΦΣ. ἼΣ. Ἰθνθε Ἵ. ὈΠΞΝ ΤΡ 
Ὑσδ γ0ὴ) θιθδ᾽ ΠΕ Φ 35) 16: [28 ΓΟ ΠΝ 

: ἤηο ΓΠΡθ ΠῸΝ ΓΡΡΟΔΝΤ9 νὴ ὙΝῚ Γὴ 
ὌΝ πῦον ΓΈΡΑ Πδ ὈΠυΣ» ἀστὴς ΤῊ Τίρλἢ τὸ 
2 ΠῚ Τὸ Ὁ ΠΝ ΓμῸῸ πριν γηρ Ὦ 5 

Σ Ὁ 

Ἰοασ Ἐσγρι ἰἢ τὸ Κίης γνογαϊοὰ ἰξ 
(νασ. 11) ΒΒ Μοβοβ οδ]οοῖϊθά --- δῖ, 

[μδὲ τ06 [6γ86]11768 ἀϊὰ ποῖ Βοδγκθη ἴ0 ἢΐ8 
Ταργοβοηίδβιίίοη; ΠΟῪ σῇυο θὲ ψοῦ]Ἱὰ 
ῬΒΔΓΔΟΙ οοηδβοηΐ, ὙΠῸ τοῦ] δυο ν στοαὶ 

ἀἰβδανταπίαροβ ΌΥ̓ [8 σοσρ) ποθ: δηὰ 

ηὰ, ἴμδὲ Βὸ τ ηἠοΐ γίδοα ἢ 106 πο- 

ΘΕΒΒΑΓΥ͂ ΡΟΥΘ δηὰ ρτδοὸ οὗ δβρϑϑοὶ 
(νεσ. 12). Νονογῖιεῖε85 Οοά οδαγροὰ 
πὶ ΔΘ ἴ0 ΔΡΡΟΘδὶ αραΐη, δοοοιηρδηϊθὰ 
ΒΥ Αδγζοῃ, ὃοιίδ ἴο 186 [βγϑ 195 δῃἃ ἴὸ 

ῬΒδσδοῖ, δηὰ ἴὼ σϑρϑϑὶ δὶβ Θοτηπιβδί οι, 

Δ ΤΩΪΥ Ρτοτηϊδίηρ ἰδδὲ ἢ6 πουϊὰ, δὲ 1δδί, 
Ῥτονδὶ! (τοῦ. 138). Ὑπὶβ 8 [86 παδίαγαὶ 
δηὰ πηίοτοοσα σοπηθείίοη οὗὨ ἰμθ8θ τϑῦβθδ. 

-- ΟΥ πποϊγομποὶεοά ἰδρε (Ὁ ΤΙΣ 21}) ἰδ 
ΕΥΠΟηγοῦΒ ὙΠῈ ὉΔῚ ΦΧ Ν2 ἴῃ 
ἦν. 10, οἡ ὙΥΠΟὮ 800 ΟἿΓ γοῖηασ8, ΤΑγρατη 
Οηκοὶοα διὰ Φοηδίῃδη ὀχρ]δίη, οοσγθοῦν, 

λεαὺν ο τρεεοῖ; ϑοριυαλχίηῖ, ἄλογος; 
Ἐδϑῃὶ, φτῃμέ, οἱοοεά; Ἐὶπιο ἢ ἴδ κο ΠῚ ἢ" 

88 Βαρογβυουδ πιδιῖοσ, τ] οἢ ἱξ του] Ὁ6 
δἀνδηίϊδροουῦϑ ἰο σϑίῆοῦθ. Τὸ αχδοὶ 

τοοδηΐηρς οὗὨ τ} 18 Ῥῆγαδο ἀθῃοῖθδ ἃ τϑῃ 

“8086 1108 81 οἰοδοά, 85 ἰξ οΓο, ἩΪῸ τ. 6 

[οτοβικῖη, δῃ ἃ δχγο, [μϑγοΐογθ, ἴοο ἰοηρ δῃὰ 
τιϊοῖς το αὐτου βρόθοὶ 10} (40 1} γ᾿" (θθθη.) 

ΤΏΘ δδιὴ0 ΓΘΙΔΡΙΟΥ 5 πδοὰ οὗ [Π6 δοασὶ 
([2νυ. χχυΐ. 41; Ἐς. χὶϊνυ. 9), δῃὰ οἵ (89 

δῶ (Τα. νἱ, 10) Ιε ἰδ, ἐπογοΐογο, τ }0-" 

ΟΟΒΒΘΤΎ, ἱἢ ποῖ δὐυδυγὰ, ἰο ξιρροθβο, ψ ἢ 
ΟἸοτίοαθ δηὰ οἴδοῖβ, ἰμδὺ 1Π6 δκίη ὉΥ͂ 
ὙΠ] ἢ [Π6 τοηρτια οὗἉ [6 ποτν- οτη οἢ]άγοη 
8 οοπηροίεα ὙΥῖἢ [Π6 ἴπποσ ραγί οὗ τ}6 
ΟΠ, δὰ ποὸὶ ὕθθὴ ῬΥΟΡΕΡΙΥ ἐμέ οὔ 
δηἀ [Πδὲ [8 Μοδθ68 88 “ ὑυποϊγουπηοίκοά 

οὗ 11 ρ8. ΣΝ}, ὁ 1 ἀπὶ, οΥ δεῖπς. ΤῊΘ 
ΘΟΠἾ ΠΟΙ͂ΟΝ ἿὮ ΟΧΡΓΘΒΒῸ5 (γοα ΘΠΕΪΥ [ἢ6 
ΤΟΒΒΟΏ, δίποδ, Ἀπ ἱπ}0}168, ἴθγο, 8 8ι1}} 

τοδίου ἴογοθ: “ ἐδρεοϊαϊίν βἰηςα,᾽» 
138. ἘΆΒΠῚ οὐβοῦνοθ, τμδὲ 85 Μφδβοθ 

μδὰ οδ᾽]θοιθοα (δὲ 6 ψδδ ΠῸ σϑϑῃ οὗ 

οἰοφθοποο, ΟαΟοἂ δάἀάἀγοββοά πο Μοϑοδ 
απά Αδοῃ, δδβοοίδιίησ ἰὸ ἷἶπι (6 Ἰαΐίοῦ 
83 ἃ ΒροΟΚοδίηδη, ΟἿΓ ὙΈΓθ6 ΒΘΘΙῺΒ ΤΔΙΠΟΥ 
ἴο οοπίδίη ἃ ΟΠ Οἶβ6 ΒΌΤΩΤΩΔΣΥ οὗ ἔπο ἢΪ8- 
ἸΟΙΥ οὗἁὨ [δτϑ6} 8 τε ἀθῃ Π ΟΠ, 88 ΓᾺΓ 8.8 ἰΐ ἰ5 
ΕΓΒ οσῖο γοϊδιθα ἴῃ 186 ἰοχῖ.----«(πα Ης σαυε 
ἐλεπι α οἦαγσε (ὮΔλ»}) ἐο ἰδ οἠιϊάγοη ο 
]εγαρῖ; 8ὸ ἴπδὲ πὸ δἰ ρβὶ8, 88 “Δ οΟΓ 

ΠΟ (45 Πβυβθῆση ὕ116 Ὁ δββατη68) ἰ8 ὨΘΟ68- 

ΒΔΙΥ. Ηον [0 οχργοδβίοη Ὠ᾽ νὴ “" σαὶ βθβ 
[86 ρΡοδίοη οὗ Μοβοβ ἱπίο ἃ εἰχζηϊβοδηξ 
ΒΌὈ] τίν, δηὰ ὈδδσΒ [6 οὨδσβοίοσ οὗ 

Ῥοϊηρουβ θοδβοηρ "ἢ 85 ῬὮΙΠΙΡΡΘΟΏ δβδβογίδ, 

ἧς 156 Ἔσο ἴἰο Θοταρυοθη ἃ. 

14. Τὴε ἐεαάε οΥ ἰλεὶγ ζαἰλενε᾽ δοιιϑε8, 
ΤῊο ΗρῦτΟΝν ἐσίδος (Ὁ ΣΦ᾽ οὐ ΠῚΘ2) 
Μογ0 αἰνίἀοὰ ἱπίο ,απείεε (ἸΠΕΦΌ, 
ῬΣΟΡΔΟΙΥ ἰάθηίοαὶ πῖμι ὈΒΟΝ,; Φαᾶροι 
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ἐμ οὨ] ἄτθη οὗ 151786] ρὸ ουὐΥ οὗ δῖ8 Ἰαηᾶᾷ. 12. Απάᾶ Μοβοϑα 
ΒΡΟΚΟ Ὀοΐογο {π6 ἴμογά, βαγίηρ, Βεβο]α, {π6 Ομ] άσθη οὗ 
[8γ86] ἤδνβα ποὺ βοϑαγκοηθά ἴο τη6: ον {Π6ῃ 5841] ῬΏΑΥΘΟΝ 
ἤΘΆΡ τὴθ, ῃηο αἀπὶ οὗ ᾿ποϊγουτηοϊβοα 1|ρ8ἢ 18. ΤὭυδ {86 
Ιιονὰ βροκα ἰο Μοβθβ δῃὰ ἴο Αδοπ, δῃὰ ρσᾷυβ βθῃὶ ἃ 
Οἤδτρα ἴο {86 οἰ] άγθὴ οὗ 15Γ86], δῃὰ ἴο ῬΒαγδοῦ Κίπρ οὗ 
Ἐσγρί, ἴο Ὀτγηρ [π6 οὨΠ]άσθῃ οὗὨ 8.86] ουὖ οὗ ὑπ6 Ἰαηὰ οὗ 
Ἐργρί.---14. Τοδα αγόὸ (6 ἢ6848 οὗὨ {Π61} Δύο γβ᾽ Ὠοιι868 : 
ΤῊ 80η8 οὗ Βδϑυῦθη {Π6 βυβίροτσῃ οὗ [8γϑρ]: ΗἩδπῃοοῖ, δηά 
ῬΑΆ]]ὰ, Ηδζγομ, δηα Οδγηὶ. Τθθβθθ αγό ἴμ6 8 π1}}165 οὗ 
Πθυροη. 15. Απὰ ἐἰδ6 ϑ8οὴβ οὗ ϑίπιθοῃ : Φοηποὶ, δηὰ 
ϑαμιΐῃ, δηὰ Ομδά, δηὰ “δομίη, δπα Ζομδῦ, δηα ὅμδαυϊ [68 
ΒΟ. ΟὗὨ ἃ Οδπδδηϊ 8 οδῃ. ΤΉθβ6 αγὸ ἴΠ6 ἔδη!]165 οὗ 
δίθθοη, 16. Αμπᾶ {8686 αγό [86 ὨΒΙΊ6Β οὗ (Π8 808 οὗ [Ἔν] 
ΘΟΟΟΙαΪηρ; ἴο ὑπ 6} βΘ ΠΟΥ ΟΏ8: (οΥΒΠοη, δπαὰ Κοθδίῃ, δηά 
Μογατῖ ; δηά {86 γ6ΑΓ8 οὗ 88 118 οὗἨ Ι,ον] τοθγ 6 οη6 Ὠυπάτοά 
ΔηἋ {μ᾽ τ γ- 86 ῃ γοαγ8. 17. 

Υἱ. 15; 1 ὅδαι. χ, 19; χοηῖοθ, δῆμοι); ἀπὰ 

180 ἔκρπλ 98 δραίη ἱπίο ,αἰλεγε᾽ ἀοιδεῖ 
(ΠΊΩΝ ΓΔ οὐ ὉΠ ; δορίπδρίηϊ, οἶκοι 
πατριῶν; σΟΙΡδΓΟ Φοδβῆυδ υΥἱΐ. 14---18). 
ὙΠο86 ,αΐλεγεῖ ἀοιδεα δἰοοὰ υηάον [16 
ΔΌΪΠΟΥΥ οὗὨ οὐίφ δ, οὐ ἀδαάβ οΥΓ 7αἰδονε᾽ 
λομδοα, ἭΒΟ᾽ ὝΘΙΘ, ὈΓΟΌΔΟΌΙΪΙΥ, |ἴκὸ 186 
οἰδεῖ οὗ 186 ἐσ 68, οἰοοϊίνο, ποὲ Βοτγοὰϊ- 

ἸΔΙῪ αἰρχηϊίοα. (ΠῚ δὲ ΠΡ ὉΣΝῚ, 150 
οα]Ἰοὰ ΠΊΝΠ ὦ οὐ ΓΝ ἡ); 
πατριάρχαι, Ῥαίτίατοῖθ, 848 ἴ06 ϑβορίιι8- 
δἰηϊ δοιῃ θυ 08 ΔΡΡΓΟΡ τ δίοΥ ἰγϑ8]4[68., 
ον νον, ποῖ πηΐγοιοηί ΤΊΣ ΓΔ ἰ8 
τὡ):οδσοὰ [:ηβἰοδαὰ οὗ ΠΊΠΘΦΏΌ; ἴον ἰπβίδηοο, 

ἧῃ Ναπι. ἰἰ], 24, 90, 8δ; 8δηὰ 118 19 186 

6880 ἱπ ΟἿΌΣ Ρδ886 09 4180 (866 πο ἢγοϊ διὰ 
Ἰδὲ ψογὰβ οἵ τϑσ, 14); ϑοηθεϊπηθδ θυθῃ 
ΒοΙδ ἜΧργοϑδίοῃϑ δῇὸ Ῥ]θοῃδϑεὶ δ] Υ ΘΟΣΩ- 
διποᾶὰ, 86. Νυι. ἱ, 2. 18, οἷς; ἰΐ, 84: 
ΠΝ Π25 ὈΠΠΕΦΨΌΣ.---Νον οἵ Βευ- 
Ὀθη δηὰ δϑδίπιθοη, ἐπ γαπεὶϊος (ΠἸΠΕΦΨΌ, 
συγγένειαι ΟΥὙ πατριαί) ἃτὸ Ὀπὲὶ ὈΓΙΘΗ͂Υ 
Το οηοα, ὙΓὨ1δὲ (δ6 ἰτῖῦα οὗ ΙΥἹἱ 18 

ἸΩΟΥΘ ΟΟΙΏΡΙ οἰ ΟἿ δροοίϊβοα, ν [ἢ 119 ἔδαιῖ- 
119 δῃὰ τρϑθοσβ, ἔτοτ [16 ΤΕΔΒΟΏ 8]- 
ΣΟΔΑΥ διἰδιθὰ οἡ γοσ.10, Οοσρασο Οαἰθηραὶβ 
χΙνὶ, 8--- 11}. 

1α. Το ἔλα οὗὐ Οἰιδὰ τουδὲ ἤδνο 

ΤῊ 80}8 οὗ ἀϑγύββοῃ : [218η], 

ἀϊοᾶ ουἱ δἰγοδῦ ἱῃπ Ἐμςγρὶ, οσ ἴῃ (Π6 

ἀοδογί, Ὀθοδυϑ ἰδ 8 οὶ τηοπϊοποα ἱπ ἐδ 6 
ΘΏΘΔΙΟΣΥ οοπαϊποὰ ἴῃ Νιιπιῦ. χχανὶΐ, 13 
(Ενδη Ἐζτα). ἱπϑιορδὰ οὗ ἽΠν" πὸ δηὰ 

ἴδοῖο (τόσ. 183) ΓΙ; ὈοῺὰ τογάβ, μόνγανοσ, 
Αγ ἴΠ6 βδ:η6 πηοδηΐην, δρίεπάουγ. 

16. «οοογάϊπο ἰο ἐλεὶ; φεπεγαίϊονε; ἰλαὶ 
δ, τ ταὶς ἴδῃ οθ, ΟΓΥὍἨΎ Ἀἀοβοοηάδηιϊδ 

(8606 γοσ. 17, 19)» ἴθ ὅΔ0Υ, ΘΟΥΙΤΟΣΙΥ: 

“ρὲ ἴα διϊϊδ ἀθ ἸοΌΣ ἔδιἹ]]68." Α58 6 
οσίχίη δῃὰ ἀδθδοθηὶ οὗ Μοβοβ δηὰ Αδοη 
δ [06 ΟὨἱοΥ δηὰ δἰπηοδὶ ὀχοϊυϑῖνο ΡΌτΤΡοϑΟ 
οὗ 180 ζοηΘΔΙΟΩΥ Βογο ἰηδεγίοα, ἴῃ 6 ἀφες 
οὗ ἰς ἀἰγροῖ δῃοοδίουβ δΓὸ ᾿ἰ κουσβα ΤΏ 6 - 

οποά, παιοῖγ, ἰμαἰ οὗ 1ονυἱ (137 γεδγα), 

Κοδδι (188 γοαγβ), ἀπὰ Απασγαὶ (187 
γ 818). Β]0]16 4] οἸγο ΟΪ ΟΩΥ, ἃ βοίθποθ 
88 ἱπηροχγίδηϊ 848 ἴξ ἷἰ8 ἀἰ ΒΠ υ]ν, ἢ48 Δ εδίδ 
δηἃ ὙΌΣ. 08.518 ἴῃ 1Π6 δἰτηοδὲ σοριϊασ, 
δηὰ φΘΏΘΓΑΙΙΥ οχβοῖ, ϑἰδιθηθηΐδ οὗ (86 
068 οἵ ἰδ τοργοβοπίδεῖνοβ οὗ ἴ86 στὸ- 
Βροοιϊνο φοπογαίίοιβ; διὰ [686 οομπηι- 

Οὔ, δἰ πηοδβῖ πηϊηοσγαρίοα βἰδίο πη οῃ 8, Τὰ 

ΔΠΟΙΒΟΓ ὑνοΙΣΠΓ Ργοοῦ οὗ ἴῃ υπΐγ οὔ ἐπ9 
ΟΙὰ Ἰοδιδυγοηϊ 88 ἃ Ὑ 8016. Τθῦ5 πὸ πὰ 
τηοηΠοηθα [86 γεοδσβ οὗ {16 ζοπογδι οῺ 
ἔγοια Αἄδιη ἴο Νόδῆ; ἔἴζοῃθ ΝΌΔΙ ἴὸ 
Αὐγδδδῖι; ἰμθ βαοορβδίνοιυ ἐδὸ 1ἴτοβ οὗ 
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ποῦ ΓΒ) ἼῚ ὈΠῸΝ ΠΗ Ὧ3) 18. ὈΠΠΟΡΒ ἩΘΝ 
ΠΡ Ὧ9} 19. ΠῈν ΓᾺΘΝ ΡΣ οὐχ τὴ ὅτι ΟΡ 
Βήον ΠῚ 30. 1 ὈΠΗΡ ΓΟ ἦρα Γερο πρσε ὙΡθν ὍΠΟ 
προτα ἔπεσ; Ὁ ΤΕ πν ἡ ὙΥΤῚ ἼλΡΡ ΤΣ 
Ἔ Ὧ5) 81. « ΣΡ ΓΝ ὈἸΟΟΝ ΡᾺΡ ὈἿΌΝ ἘΠ ὉΦ 
ἘΠ) Ἰδϑγ ὈΜΘῸ ὈΚΦΡῸ Ὧ5) 28. 1 Τἢ 8) ΠῚ; 
ἵ ἤρτ) της ἘΣ Τῷ ἈΠ: ΤΩΝ πὴ 88 
ἐσθ Π ΓΤΑἢ Ἔχρετας ΚύΡϑΓΓῸ ΔΊΓΤας Ὁ Ὑὴ πρίν 
ΠΥΡῚ ΠΠΡΘὉ ΤΡ ἘΡΙ ΒΝ ΤΌ ὝΡΕ ΠῚ 35) 84 
ἜΡῚ πα ἐν σοι Πϑρ ἔστ ΤΠ ἜΝ 96 
δΗΣῚ 26. 1 ἘΠΕ ΡΩΡ ΠΥΡῚ ΤΊΣΙ: Ἰν ΠΡ ὈΠΡ ΒΓΑ; ὦ 
ΓᾺΡ ἩΡῚ Ἔρτὰ πρἕη τὴν δῆτ ὋΝ ἜΝ Προ ΓΝ 
16880, ὅὕβοον, ἵϑνΐ, Κοδαίδ, Αἰήγαση, 

Μοδβεβ, Φοβιιθδ, [896 Φυάροβ, δηὰ ἐἢθ 
Κίηρβ; ἴμϑὴ [106 οχὶϊθ οὐὗὁἨ δου} Υ Ὑ6 88, 
δηᾶ, ᾿αϑι}γ, [Π6 ἔΣΊ ΠΟΥ ΠΤ ΟΠΘΓΔΕΟΙΒ ἀυτηρ 
ἴδο δοοοπὰ ἰθωρὶα, ἱπ ἴ006 ὍΟΟΚ οὗ 
1) Δ η16]. 

40. Ἅνάὰ Απιγατε ἰοοΐ ἰο λόπεεῖ «οολε- 
δεὰ ἠΐε αὐπὶ (ὙΠ) ἰο ιοῦϊε. Ταγραπι 
Οπΐκο]οβ ἐγδηβὶαῖθβ οΟ τ  ἶγ: “8 [8- 

{πο γ᾽ 8 β͵ 8:6; 1[1ὉΓ Φοοδιονοα νγ88 ἐδε ἀαυσὴ- 
ἐὲν οΥΓ᾽ Ζιευὲ, δογη ἰο ἀδπ ἱπ Ἐσυρί (Ναῃ,. 
Χχυὶ. 59), δηὰ, (ἰπογοίοσγο, [86 βἰβίον οἵ Κο- 

Βαίῃ, (6 ἔδέμοῦ οὗἩ Ατωγδπι; 566, ΒΟΧΘΥΘΥ͂, 

ΟἿΣ ποίδ οἡ ἱϊ. 1, δηὰ Ζηιγοαἀμοξίοη, ὃ 2.--- 
ϑ, τοβοοῖῦνθ ρχοποῦῃ, ἰο λέπιβεῖ, 800 ΟἿΤ 

ποῖθ ΟἿ ΥΥ΄ὔ 19.--- ξ:ϑόοιηθ τοδηπβοσρί8 ΠΑΥ͂Θ 

ὌΠΠΝ ὈΣΠΟ ΓΝῚ δῆοσ ἸΠΝΣ, ποι 
δ ἀϊείοη 8 8180 ὀχργοβεοὰ ΕΥ̓͂ [89 ϑδιηδ- 
τἰίδη, ἴδ6 ϑοριπαρίηῖ, δηὰ [ἢ0 ϑβ'γτίδῃ 

γογβίοηϑ. ΑἸδουχὰ ΜΙτίασα ἴαῖκοα ποὶ δη 

πηϊηροχίδηϊ ρασὶ ἰῃ [86 ΤΟ] ον ὶηρ ΒΙΒίΟΣΥ, 
ὍῸ ΤῸ ποῖ ἱπδβοά ἱπ ἰηϑουηρ ᾿οτ 
(μ680 ΜΟΓΩΒ, 845 18:0 ἔδι) 410 ὈΓΟΖΘΗΥ͂ ἰϑ 
ΠΟΏΘΓΑΙΥ ποῖ Θπαπηογαίθὰ ἰῇ φϑηθΆ- 
ἰοχίθϑ8. 

41, 428. Τῇ δ0η8 οἵ ΚοΟΙΔΙΝ ἀγθ: 18. 

Απισϑ, 2π4, [ζῆδαγ, διὰ. ΗἩδῦσγοη, 418. 

{7 2:16]. Νον, ἰδὼ0 ΟΠ] άτοη οὗ Ατγϑια 

ΔΙῸ τηθη(οη6ἃ οὐ δοοοῦθηὶ οὗ Μοβοδ δηὰ 

Αδοῃ; [8:6 ῬγΓΟΩΘΩΥ οὗ Ισῆδν οἡ δοοουηὶ 

οὗ Κογβῆ, ψῆο τϑρο] ἃ ἀραϊηϑὲ Μόοβοϑ 
(Νυπ:. χνὶ, χυἱ.) δηὰ (δαὶ οὗ Τ]Σσῖθὶ, οα 
δοοουηὶ οὗ Πἷβ δ008 Μίβῃδοὶ δηὰ ΕΣα- 
Ῥδδη, πηοηϊοηθᾶ ἴῃ 1,οΥἱῖ. χ. 4,5. Βαὲ 
ἴδ οἰ ]άτεη οὗ ἩρθΌτοΩ, δ βου σἢ ἢς Παᾷ 

Β0η8 (ΝΌΩ). 111, 27), δτὸ ποὲὶ ἰηἰτοάδυςοά 

θοοδῦδο ΠΟΥ͂ δοῖ ΠΟ σοπβρίσπουϑβ ῥδγίβ ἴῃ 

186 Ῥοηίϊδίθθοι ; ἴον [πϊ8 ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο μανθ 
θδθη ἴ86 γαϊάϊηρ ῥχίποίρὶο 'π (ἢ 6 οοταρὶ- 
ἰδίίου οὔ 16 ΒΙ]1ς 41] χοποδιορῖθδ. 

43. Τὴε ιοἷἱΐε οΓ ΔΑαγοη, Ἐἰίδλεδα 
(ϑεριπαρίπε, ᾿Ελισαβέτ, ἴον ΠΡ: Φ Ὅν), 
᾽8, δεοογάΐης ἴἰο ΕΡη ΕΖγδ, τηοποηοα 85 
ἐδὲ πιοίλεν Ὁ ρτίεείλοοά (ΠΣ δὲ; 
806 ΝΌΠΩΡ. χχ. 95ὅ; χχυ. 13), ὙἈ1]1δὲ 

Φοοβουρεὰ 8 ἐδὲ "ποίλεγρ 0 ργορῆλεον 
(ΠΡ 227 ὮΝ). 

2ὅ. Αὐουνϊν Ῥίποἢδ8 806 Νηρ. χχγ. 
11-.19,. 

Φ6. Τλεθε αγε ἰλαὶ Ααγον απὰ Ἀἤοδε8 
ἰο ἦοκ Οοὐ, οἷο. ὙὙΠῈ τὔο680 τγογὰ8 

[86 ΠΑΙΥΔΟΙ ΤΟΤΠΒ ΘΑΒΙΪΥ ἴο ὙΟΥΒΟ 18, 
ὙΠΟ ἰξ γγ88 ἱπιοττιιρίοα ἔον [Π6 ἸΠΒΟΓΟπ 

οΥ̓ 109 ζοΠΟΔΙΟΩΥ οὗ (δ6 Ἰορίδἰαῦον, δηὰ 
ἷ8. Ὁγοῖδοσ, ἐμὸ γβι ροπιῆοιὶ ἀϊηὶίΐασγ. 

ὙΗΪ8 18 ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ ἄοπο τὶ ἃ οοτίαίη 



109 ἘΧΟΌΥΌΡ ΥἹἱ. 

ϑῃα Βιίτηὶϊ, δοοογάϊηρ; ἰο ὑμι6ῖν ἔδγ.111.656. 18. Απᾷ ὑμ6 ΒΟ 8 

οὗ Κοβαίῃ: Ατώσδμ, δπὰ 1[Ζῃδν, δῃᾷ Ηθῦτγομ, δηὰ ἴ72Ζ]6]; 

δῃἃ {86 γϑᾶγβ οὗ {86 16 οὗ Κοβιδίῃ τσϑγθ ὁπ 6 υπάγεα ἀπ 
{πἰτύγ- γα γϑασβ. 19. Απά {δ 80ῃ8 οἵ Μογδῦῖ: ΜδθΑ 
δὰ Μυβηῖ. Τοθα αἀγὸ ὑπ ζδια}168 οὗ [μον] δοοοσαϊηρ ἴο 
{μοῖρ ραοηογϑίΐοηβ. 230. Απᾶ Αὐγϑαια ἰοοὸκ ἰο ιἰπηβοὶῇ 

Φοοβοθοά δῖθ δυμὲ ἰο ψῖΐδ, δηὰ 886 Ῥᾶγα δἷπι Αδγο δπᾶ 

Μοβεβ; δηά {μ6 Ὑϑδγβ οὗ {μ6 116 οὗ Ατησϑπὶ 1067 6 ΟἿ 6 
Βυπάτγοα δηᾶ ἐπ γίγ-βαυθῃ υϑασϑ. 21. Απά {μ8 80η8 οὗ 
128ὰῦ: Κογαῖ, δηὰ Νϑρβερ, δῃᾷ Ζίομσι. 22. ἀπὰ {π6 
ΒΟη8 οὗ ὕ2216]: ΜΊβηδθὶ, δῃὰ ΕἸΖαρμδη, δῃὰ ΟΊ ΓὨτΊ. 
93. Απά Αδγοῃ ἰοοῖὶς ἰο μιἰτηβοὶ Ἐ]ΠΙΒΠΘΡα, ἀδυρ ον οὗ 
Αὐητηϊηδάδ, βἰβίο οὗ Νδθβμοι, ἰο ψ1ΐα; δηά 8ῆ6 ὈᾶγῸ Βΐτα 
Ναᾶδρ, δπὰ ΑΡίμυ, Ε]αΖαρ, δηα Τὐβαηαρ. 24. Απὰ {88 
ΒΟΏ8Β οὗ Κοτδῇ: Αβϑίγ, δῃᾶ ΕἸ Κδηδῆ, δῃα ΑΡιάβαρῃ. ΤὮΏδβα 
86 {ῃ6 ἔδτη11165 οὗ {86 Κογμϊθ. 258. ἀπά ΕἾΑΖαῦ ΑΔΡΟ 5 
800. ἰοοῖκ ἰο ὨϊτηΒ61} ὁη6 οὗ {μ6 ἀδυρηίοῦβ οὗ Ραΐε] ἰο τῖΐα; 
8η4 8886 Ὀᾶγα ἰαὰ Ῥίποθαθ. Τθβα αγὸ (6 δεδαβ οὗ {8 
ἔα 6 Υ8 οὗ (86 1,ον165 Θοοογαϊηρ' ἴο ὑπο ὶγ ἔΆ111165. 26. ΤΉ 686 
αν δαί ΑΔΥΟῊ δμα Μοβοβ, ο ποτὰ {μ6 Τιοτὰ 8614, Βυίηρ' 
ουἱΐ ἐμ6 σὨΙ]άτθη οὐὗὨ 18γ86] ἔγοτα {μ6 ἰδῃα οὗ Εργρύ δοοογά- 

ΘΙΏΡ 8816 --- ((Π086 δΔ΄Ὸ [δαὶ Αδοη δηὰ 
Μόοβοδ; 080 δῖθ ΠΟΥ ἴπδὲ Βροκθ ἴο 

ῬΒΔΙΘΔΟΝ; [π686 ὃῖοὸ ἰδὲ Μοβοβ δηὰ 

δγου, γοσβ. 236, 27), θυ πίῖδοῦς “ ρτδη- 
ἀϊΠοαυγ,᾽ οὐ ὑχίάθ. [Ιὺ 18 βίσβῃρο ἴο οὔ- 
δοῖνο δαὶ {18 Ῥαββᾶρθ, δηὰ θϑρθοΐδ]]} 
ἔἶδι6 βίτω ρ᾽θ Ῥοσβοῦδὶ ὑχσοβόῦπ δὲ} δὰ ὯΠ 
δυὸ Ὀθθῃ τηϑὰθ ἴὸ δεοῖγθ 835 ὑζοοίβ 

αραϊηδὲ {πΠ6 δυϊ θη  οΥ οὗ (16 Ῥοηϊδ- 
θύοι; ἴογ, βαὺβ ΟἸογίουβ, “ΠΟΥ οου]ὰ 

ποῖ παν ὕδθη πϑοὰ ὮΥ͂ Μοβοβ, ἢ μ6 δδᾶ 

βροΐκϑῃ οὗ ᾿ἱπηβοὶ ἢ," δηὰ Ὑ δίοσ γοιηδυ ΚΒ: 
“Τῆι δῇ ΔΌΓΠΟΓ Ἰσίῦ68 ΟὨΪΥ οἵ τηθ τὯΟ 
Ἰἱνοὰ Ἰοῃς Ὀοίογο μὶβ τηο." Βαϊ τὸ ποοὰ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ττοπιϊῃἃ ΟἿΡ Τοδοσβ ἴῃδὲ ΟἿΓ 
Ἰοχὺ ὩΔΙΌΓΔΙΙΥ ροϊῃὶδ τΪΓΐ δοπὶθ 3|7668 ἴ0 
Μοδοβ δηὰ Αδίοῃ, οὐ ΜὮο86 δϑοςζοῦῃξ 

ΔΙοῃμθ 110 ζΟΏΘΔΙΟΟΥ δα Ὅδαι ἰηδβογίοα; 

δὰ ἰἢο086 ὙΟΣὰΒ ΠΙΘΔῺ ΒΙΠΡΙΥ: [119 19 
[Π6 ἀοδοθηὶ οὗὐ Μοθοβ δῃὰ Αδζοῃ, ῆὸ 

ὝΕΙΘ ΠΟῪ δϑὴξ ἰο ῬΒΔΤΔΟΝ; δηὰ ΠΟΥ 
ΟΟΥΤΟΒροη ἃ ῬγθΟίβο Υ ἩΠΠΠῚ σοσβοβ 18, 14, 
ἐδὺδ τοξυχηΐηρ ἴο 1.8 ΘΟΣΩΙΘποσ)δηὶ οὗ 

-»“" 6“ 

1π6 Ῥδιο οἶς 4] 118, δὰ ἱπάϊοδίρ 115 
ΘΟμο]υδίοΏ.---Ἰπ Οὐὖγ γόσϑο, τὶ ἢ ἤηϊδῆ δ 

[16 φεπεαίοσν, ΑΔτοι 8 παιηθὰ Βεΐοσζο 

Μόοδοβ, θοΐῃρ ἴ6 οἷάορ Ὁγοίδογ: Ὀπὶ ἰπ 
ὙΟΓ86 397, ΒΊΟΣ ΤΌΣΙΏΒ [Π6 ἰΣΑΠδΙ οη ἰ0 
186 λέδέογν, ΟΒ6Β δ8 Ῥγοοθάθηοθ Ὀδίοσθ 
Ἀδζοῦ, Ὀοὶηρ ΒΌΡΟΤΙΙΟΥ ἰῃ ἀἱρπείν δη ἃ ἰσὰ- 
Ῥογίδησο; δηὰ {ππ8 [16 ΦΌΣΙΟΣ ΟΓΟΣ ἐδ 

ΟὈϑοεσυοὰ ἴῃ 411 φοποδιορῖοδὶ δοοουῃῖδ 
(ΝΣ. 11, 1; χχυΐ. 59); {πὸ Ἰδίξεσ, Ἔν Γγ- 

ὙΠΟ οἾ86, ἬΠΟΓΟ (ΠΟΥ͂ δῖὸ δΒοηοδίοστα 
τηθηπ!οησᾶ ἰοχεῖμασ. Εδη ἘδΓδ᾿Β Τοσηδτκ, 

“Αδιοῦ 8 ΒοτΘ σηοθηςοηοθὰ γβέ, Ὀδοδῦδο 

ἣθ Ῥιορμοβιοὰ ἰο (6 1Ἂβγδε] θα Ὀδίογο 
Μοδοβ," ἱβ, (πογοίοσο, υπίουπῃαοά..---“46- 

οοταϊπο ἰο ἰδεῖν λοείε, ΓΝ 290), αϑοσ 
(6 ΔΙΗΔΙΟΡΥ οὗ ἸΠΣΠῸ ὃν δνδδ, “ ἜΥΟΙ 
006 δοοογάϊηρ ἴο ἰδ σδιρ "ἢ (ΝΌπι. ἱ. 62}. 
δ δἰ σε ῆοβ ἤογα, ΟὈΥου ΒΥ, ἐ86 τὶ θ68 
διὰ τΠαἱν ἔβῃ]168, το ἢ, ΟἹ 186 Ἰουτ- 
ΠΟΥ͂Β, ΣΔΔΙΌΝΘα ἰπ δορασγωῖο Ὀοΐάΐοα, ΤΉΟ 
Μυϊμκαῖθ ἐγ 8160 68 ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ͂ : “ ΡΟΣ ἕαστηδδ 

δ..." 1.388 ΔΡΌΤΟΙΓΙΑίο 18 (6 τομοίος 
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ὈΣἈΘΡ ΤΠ ΝΣ ὉΡΊΡΙΘΣ ὉΠ ΕΥ ἐν Ὁ ἘΘτΝς 
Ὁ} ΤΠ 28. : ἩΣΙΝῚ ΠΡΌ ΜΟΠῚ ὈΣΘὉ ΟΝ Σ ΤΙΝ ΣΎ: 

γὴν ὙΠ) 89. τὴν δ᾽ ὁ ὈΤΝΌ Υ9 πιδσῦας Πῖπὶ τ 
τρὲ οὐῃ Ὁ ἥσθη, τὸν 
Ἰχὲ Ἰσ ΤῊ 7 ΠΡΌ ἼΩΝΩ 80 

γὴγ ἡᾺ: πον προτὸς 
: Ἶρις ἼΩΝ ἋΣ ἼΝ Ὁ 

Ρ ΓΤ] ὑὴς ΣΆ 8) ὈΔΡΡ σον 
οὔ (μοϑο τγῆο ἰδκα ὉΝ Ποτο ἴῃ ἐδ 86:86 οὗ 

 (οοπρασο θη, χχυϊϊ. 40), δῃηὰ ἴσγβῃ9- 

1αἴδ: ιοὐἐλ ἰλεὶγ αγηιΐεα,; ἴῃ ἴδ6 ὅ6Ὁ- 

τυηχίης (σὺν δυνάμει αὐτῶν), ἘΔρδὶ, 

Ταὐϊθοτ, δηὰ οἴ ογ. 

48--30. Τῆο 281} υεσϑο ἷ8 [0 Ὅδ 605" 
Ὡοοῖϊοὰ πίϊιὶ τ[Π0 ΤΌΠΟ; δὴὰ δαὶ 
ΔΙγοδὰν οὐὐθοῖδ ἴο 186 τρβδοσθῦολὶ 86 ρ8- 
σδϊΐΐοῃ οὔ Ὀοΐι συϑσβϑοϑ, ἰηἀϊοαίοὰ ὮΥῚ 9 

ΟἸΘῚΠΟ ΠΟῚΒ δοοῖίο οἶδμα). ἘἘδθῃ 

ἘΖτὰ ἤπαᾶβ ἱξ 1ΠΠἸκουνῖβθ δατρσιδίης, τὶ ουῖ, 
Βοτουοῦ, νοητυτίηρ ἃ ἀδοίεῖνο ορ πίοῃ οἵ 
[6 δι ]οσς, ὙὉΤθο οχρ᾽δηδιίίοη οἵ Ἐοϑϑῃ- 

ΤΑ ΪοΣ, τ ἢο ἰ8 ἀοβίσουδ (0 δοσοϊητηοάαϊο 
ἘΪΠπη56 1 το ἴδ6 τγοάϊἰοη 4] αἰν βίου : “ Απὰ 
1816 ὀνϑῃῦ--- ΠΑΙΉΟἾΥ, [δὲ Μοθε8 δη ἃ Αδγου 
δροΚο ἰὸ ῬδΑΓΑΟΣ (γον. 237}--οοἱκ ὑ]δοθ 

ΟὨ ἴδ6 ἀδΥ θη αοἀ ἐχβογιοὰ Μοβοβ ἴο 

ὑπ ΓΒ» Ὀτρι, ὙΒΓ. ΠῚ πϑστος ἦνν Ἴνα 1 
ἼΝ ὙῈτ 9 ΓῈ Ἴθι ΠΡ 8. τ ἪΡ3) ΠΣ ὙῸὲ 
ἐγ με ἈΡΎΡΣΣ ΤΣ Τρνὴ τυ ἦς Ὄ} ΤῊΝ ΠῚ 
ἘΡσΤλ ἈΠέσΤΑΣ ἸΡΞ ΓΒ 37 ΤῊ ΠΩΣ "ἢ 9 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΒ ὙΠ. 

Ἁ,Φ. ὙΠοθο τόγβο8 ὁοοπίδίπ [86 αἰγθεῖ 

ΔΏΞΥΟΙ ἴὸ (6 οὐὈ͵οοίίοη ταῖβοὰ ὉΥ͂ Μίοβοϑ 

ἴῃ τπ6 1Δϑὲ γ γϑὸ οὗ 186 ργοοϑάϊηρ ομδρίογ: 
δὲ δ Β.}41}} ποὶ Ηἰτηβοῖ ἢ βρϑὰκ Ὀοίοσθ 
ῬΏΑΓΔΟΝ, αὶ πἷ8 οἰοχιθηῖ ὈΓΟΙΠΟΣ ΑΔΣΟῚ, 
ἴο τβοιι δ6 8}}4}} βυργοδὲ [πΠ0 ἰάδδ8 ἰτη- 

Ρατοᾶ το δὲπι ὉΥ͂ αοὰ Η προ], Δηὰ Ὑ80 

Μ}}1 τ πιϑ Β6 δἷ8 βροκοβίηδῃ, Ὑΐ|}δὲ πὸ Ὑ11] 
διδῃὰ ἴο Αδσοῃ 88 {6}} 65. ἴο ῬΏΔγδοΣς ἴῃ 

486 τοϊδείοῃ οὗ α Θοἀ---ΟΧΔΟΙΙΥ 85 1᾽ ν᾿ 88 

ἐχργουθοὰ ἰῃ ἰν. 16: “ δηὰ ἢο δ58.4}} ἱπά δὰ 

86 ἴο 1866 ἐηδίοδὰ οἵ α τιοαῖι (Π9), δηᾶ 
ἴδοι εἴ]: 6 ἰο δὶπὶ ἰηϑίοδὰ οἵ αοὐ᾽ 
(609 οἂγ ποῖ ποτ); Ὀπὶ [20 Ῥονγασ δηὰ 
ἰηβυδηοα οὗ Μοβεβ ψγόσο ποὶ [ἰἰτϊ θὰ ἴο 
Αδζοῦ δίοῃθ, θαῖ οχσίοπάϑα οὐὸσ ῬΏΔΤΩΔΟΝ 

αἷθοο. [Ιὲ ἰβ, ᾿βοσγαίοτο, ουὐἱάοηϊ: 1. Τρδὲ 
ἘΝ 32 ἴῺ ΟἿΣ γαῦϑα 18 ἰἀ θη οδὶ ἴῃ τηοδηϊηρ, 
σὰ ΤΠ ἴῃ 106 ΡῬδδεαρο πεῖ αποϊοὰ; δηὰ 

Ταγχι ΟὨΚοῖοβ, ἰὼ ἔδοὶ, ἰγδηδἰδίθδ νοι 

πογὰβ τὶ [92 ΠΏ, ἱπιοιργοίοσ, --- διὰ 
2. Τδδὶ ἰὲ ἰδ ἴ0 6 ἱδκϑὴ ἴῃ 118 οτἱρίηδὶ 
δἰ] ρος] τπηϑδηΐηρ οὗἉ φρολεέσπαν (ἔτοτὰ 

8452): ἴο ΡΟΣ οὔὖὲ ποζάδ; ποὶ ἤοπὶ 
“2, 88 Ἐδδῃϊ οὔβογνοβ, δ πουρὴ 31} δηὰ 
Μὴ) ὅῖὸ κἰηἀγοὰ γοοῖβδ), Οοὰ τουϑδὶ Ηἱβ 
ὙΠ ἴ0 τηδηκίηἀ {πγουρἢ 186 ταουϊῃ οὗ 
ἃ Ῥγορῆοί ὙὮΟ βρδαῖκδ ουὖὲ ἐδθ ἐδοιγῆι 

ἀϊβοϊοβοὰ ἴο Ηΐπι; ἡπδὲ δο ββουϊὰᾶ Μοδβδϑδ 

Ὧ88 ΑΔΙῸΣ 48 [6 ὀχρουηάᾶογ οὗ ἰδ ἰάθδβ. 

Οομρασο Φογοιίδη χυ. 19. ΡΠ 9; 
Ῥίγσι, Ασϑτ. ἱν, 8378; ῬΈΐο ἰν. ῥ. 116: 
“ἜΈἘῸΓ ἃ Ῥτορῆοὶ δροαῖδ πὸ τπουὮ 8 οὗ 

εἶθ οὐγῃ, ὕὉτιῖ [8086 οἵὗἨ δποίδοῦ, ΠΟ διιρ- 

6515 Ἰθοτα ἴο Εἶτα." ΝΡ οδ, δῸπι ΤΠ 8 
Ῥοίπε οἵ τίουν, ἰ8ο δἰρτιίβοδείου οἵ ὨΛΤΙΟΝΝ 
ῬὈ6 ἀουδεῆι]: Μοβο8 5}}8}} δεὶ ἢ τοχαγὰ 
ἴο Ῥμασδοῖ, δηὰ ἀϊοϊδῖο ὙΠῸ τοραγὰ τὸ 
Ἀδγοῦ, δὲ ἴθ αἀἷγοοῖ τοργεϑοηϊδεῖνο δηὰ 

Σραοσδοῦροῖ οὗ οά, δηὰ ἱῃ Ηΐ πϑσὴθ δηὰ 



111 ΕΧΟΌΌΡ ΥἹ]. 

ἵηρ ἴο ἐποῖν ᾿μοβίβ, 27. ΤΏθβθ αγϑὸ Ποὺ ψΏῸ ΒΡΟΚα ἰο 
ῬΒΔΓΔΟΣ Κίηρ οὗ Εργρύ, ἰο Ὀτίηρ' ουὖ ὑμ6 Ομ] άτθη οὗ [5γϑεὶ 
ἔγοιῃ Ερυρῦ: μ686 αγὸ ἰλαΐ Μοβο8 δῃὰ Αδγοῃ.---28. Απὰ 1 
ΟΆΠ16 [0 ΡΆ88 ΟἹ ὑμ8 ἀᾶγν τσλθη τ86 Τιογα Βροῖζα ἰο Μοβϑβ ἴῃ 
[86 Ἰαπὰ οὗ Εργρί, 29. Τβαῦ 186 Τιοτὰ βροῖε ἰο Μοβϑβ, 
ΒαυΪηρ, 1 δὰ {86 ΕἴΟΥΠ ΑΙ : Βρο8Κ ἔμοῦ ἰο ῬΠΑΓΔΟΙ Κῖηρ; οὗ 
Ἐργρὺ 411 ὑπαῦ 1 βὰὺ ἰο {π66δ. 80. Απά Μοβεβ βαϊα Ῥεξοσβ 
{86 Ιιοτὰ, Βεμοὶα, 1 ἂπὶ οὗ τ᾿ποϊγουμηοϊβοα 1108, Δπα ΒΟΥ 
888}] ῬΏΔΓΔΟΙ Βοαγ ΚΘ ἴο Τὴ6 ὃ 

1 Ἑποῖ. Ῥεγε.--- Ασταῖοθα. 

τογδίίοηβ, ἰἀθηεῖοαὶ πὶ ἰδοϑο οὗἨ γϑσ. 12: 

διὰ [18 τεροι 9 θοσν 8. ΤΩΘΓΟΙΥ ἰο ἴδ 6 
18 τηϊβδίοῃ (τσ. 98); 20. [86 1. οτὰ δροῖζὸ 
(νεγ. 29)"; 118 οχρδηδίοῃ 8 πηρτδτα- 
ἸΩΔΙΪ081 δηᾶ ἱΠ]ορίοδὶ, --- ὙἸΠ0 (ΟΣ 
δάάτοβα οὐ αοἂ 8 {πΠ6 δϑσπηθ 88 ἰδδὲ 

οοπῃϊαϊηοὰ ἰῃ γογ. 11, δὲ 10:6 οδ] οι οῺ8 
οἵ Μοβοδ ἱπ νοσ. 80 δσο, ὙΠῈ δ σῆς 4]- 

ΒΑΣΤΩΟΠΥ͂ οὗὁὨ {10 5:}}6. --- ΓΛ ἸδδΣ δίδηᾶδ 
Βοσθ πΠῸ [ῃ6 δδιὴθ οιηρἠιδεῖβ: “1 δῖ. 

[Π6 οἰδγηδὶ δῃὰ ἱπητηυ δ] δοσοτῃρ ἰσΠος 

οὗ ΓΩΥ͂ ΡΓΟΙἶ868,᾽) 88 ἴῃ γ γα. 2 δὰ 8. 

Οπηαρ. Υ11. 1. ἀμπὰ {6 ]Ἰιογσγά βαϊᾷ ἰο Νοβοβ, 566,1 
Παγθ πιδῆβ 1Π66 ἃ ροα ἰο ῬΒΔΥΔΟΝ ; δηᾶ Αδγοῃ (ΠΥ ὈγοῦῈΡ 
888}} 06 ΤΥ ρῥγορμθί. 2. Τοῦ 8}ι410 ϑρϑδκ 411 ἐῃδ 1 οοσὴ- 
τηδηα (866; δηα ΑΔΥΟῺ {ΠΥ ὈΓΟΙΒΘΙ Β}.4}} Βρβδῖκ ἰο ῬΒΘΓΘΟΒ, 
ὑμαὺ πα βοηᾶὰ 6 ομι]άγθη οὐ [8786] οαἱ οὐ [ιἷ8 Ἰδῃά. 
8. Απά 1 5841} βαγάθπ ῬΒδγδΟ 8 μθαγί, μα στη] ΡΥ ΤΥ 

ΔΌΪΒΟΣΙΙΥ.-- ΜΑΗΥ͂ ἱπιλοσργοίοσβ θα ονίης 
80 ἀοείσπδάοῃ “48 ἃ ἀοἀ" ἴοο Βυ] πιὸ 
ἴον ἃ Βυαχηδηὴ δοίης οὗ ὀγθ ἴδ οχαϊοὰ 

ΤΩΟΓΘΙΝΥ οἵ Μοροδ, βαῦο τΘΌΟΙΥ Ῥᾶσα- 

Ῥδγαβοὰ τδὸ ποσγὰ ὉπΌΝ; 8Βο ΤΑΥΌΙΩ 

Οημΐκοῖοβ δηὰ ϑαδάϊδ σοῦ “' τη Αβίοσ"; 

Φοπείμδδη, “ Ἐοσταϊἀδὺϊθ ἴο ῬΒΑγΔΟΝ δ8 

1 του νοῦ ἰδ αοὐ; Βδβῃὶ, “Ηἱδ 

᾿ ΒΌΡΟΙΙΟΥ δηὰ σηδϑίοσ, δυιμοτίζοα το Ῥυῃθἢ 
δμὲπι το ρΡίδσυοβ δηὰ δου 5"; ΕθΩ 
Εξιδ, “ Αὔροὶ." 

ἃ. Τλου ελαϊί ἐροαΐ, Ἰδτροῖγ, ἴο Αὐσοι; 
διὰ 86 ϑδοραιαρσίηι δἀ δ ΔΙΣοδαγ αὐτῴῷ.--- 

Δκὰ Ααγον, ἰὧν ὀνοίλεν, δλαϊΐ Ἔροαλ (ο 
Ῥρδλαγαοῖ : “ Απὰ τὴγ Ὀγοῖδοσ Αδγοῦ βὲ8]} 
ΘΟΏΥΟΥ ἰο ῬδΔΓΔΟΝ ἰὮῪ ἰά688 ἰῃ δὰἀογποὰ 
δηὰ οδριϊναξίη ας δρϑϑοδ" ( αολὺ.---“ ΑἹ- 

του Αδγοῦ 186 ποῖ δἰ γαυθ τηθηςοηθὰ 
ψΠθη Μοθοδ τοδὶ ἰο ῬὨΔΓΔΟΙ, ἰδ 8 ἀπο γ- 

δβἰοοᾶ, τδὲ ΒοΙἢ τοραϊγοὰ ἴο τὰ αἰ ΤΥΒ 
τοροίδον" (Σὸν Ἐστγα).--Τλαῖ ἦε τεπα. 

σῦνῃυ ΤῈο αν οομγογείνυτη ὑγείαν 
ἐπ ξαϊαττιπι Ὧ828 ἤθῖα, 85 ἔγοαῦυθηγ, 186 
συ! βορείου οὐ ἃ οοη)υαποξλίοη οὗ οπὰ δηὰ 
ΡΌΓΡΟΒΟ, 80 ἴδδι Γ᾿ 18 οσγὸ ἰάθη δὶ 

«τὰ ΓΟ (σἱ. 11). Βαϊ επῖβ ἰδ ποῖ (δ 
0886 ἰῃ ΥΟΥ, ὃ, ἰῃ ᾿ ἼΠ, τὶς ἢ ΓαΙΠοΣ 

ἐδ δἰδίοβς κἰδαῖ 1 ΤΩΔΥ τη] ΠΡΙΥ ΤΩ 

δβῖρστδ δηὰ τγοηοσβ; ΟΣ ἰῃ τοῦ. 4, ᾿Π Π2) 

Ὁ ΠΝ ΥΒ Οἢ [86 Ἐπ ρ ἢ ἰὴ Ὑ ὁχαίου σοηάογα, 
δαὶ 1 ΤΩΔΥ͂ ᾿ΔΥ͂ ΤΥ δηᾷ ὑροῦ Ἐφγριὶ," 
ΒΟ πουἹὰ ἱἰτπαρὶγ [06 ὙΟΣΥ ἱΠΡΓΟΡΟΣ 

ἰάοδα, Ὄχργοδδοὰ δἷ8δὸ ΟΥ̓ δούεσδὶ οὐδοσ ἰῃ- 
ΚΟΓΡγούοσα, [παν τ26 ΟὈδΠΔΟΥ οὗ ῬΠΑΣΔΟΝ 
ὙΔ8 ΘΠ ἸΟΏΔΙ}Ὺ δΔϑὰ βίυ ἀϊ ΟΌΒΙΥ ργονυοϊοὰ 
ὉΥ Οοά, ἴῃ ογάδγ ἰο θδὺϊο Ηἰπὶ ἴο δῇον 
ἮΪϊδ τοϊσῆὶ δηὰ ρίοσγ. 

8. «κά 1 ελαίΐ λαγάει Ῥλαγαολ᾽ε λεαχί, 
ὅδο ΟΌΓ Ὡοΐο ου ἷν. 3]. 

4. (πὰ 1 εδαὶϊ ἰαν '᾿ν Ἀαπά, ἰ. α., 85 

Ταγσυπὶ ΟὨἾΚΟΪΟ8 σϑηάοσδ: “ΤῈ Ὀΐαστθ 
οὗ ΤΟΥ͂ ΡΟΥΤΟΥ, ΟΣ ΤῊΥ ΒΘΥΘΙῸ ΡΪαρτιοα.--- 
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πΡΟΧΔ.Σ 
γα δ στο Ῥυσ ἐδονττας ἩΝΌΣῚ ἘοσμῶΝ 
ΤΟ)Β ΤΠ 5. δὴν ὙΓῸῚ ὃ : ΒΗ} Ὀνοοϑς ὈΣ ΝΟ 

ῬΏΣ 6. : Ὀϑΐπρ ὈΡΊ ΤΣ ΓΝ ῬΝΟΩΤῚ ἘΣ ηρσ τ», Ἢν 
ὈΡΘΨΡ3 ΠΡΌΣ Ἰ 
ΜῈ 5 

ΟΝ 

ΘΙ Ν ἐπὴν 

ΝΥ ἰ6 ἸΔΚοη ΠΟΤῸ ἴῃ 186 δἰρη βοδίίοη, 
ἴῃ Ἡ Ὡς ἰδ 8 υϑοᾶὰ ἴῃ νἱ. 36, ἱποϊυάϊηνς 

[86 πτιβοΐο Ῥοορῖίθ χῖῖ 118 ἐγ 68, 8ὸ {πὶ 
[0 τογάᾶβ, “ΤΩΥ͂ Ῥϑορίο ἴδ6 Ομ] άγοη οὗ 

Ἰοτγδοὶ," δια ὰβ ἴῃ δρροδκίϊοηυ ἴο δ 
--ΑΟΑνουῖ Ὁ ΌΒΩ, Ἰυἀκτηιοηῖε, 1. 6. ῬΡαΠἾΒἢ- 
χη θὨἴ8, 866 ΟἹ Υἱ, 6. 

ὅ. Ετοπὶ ἴἢ6 παίυσο οὐὗὁἨ ἴδ ῥ]δριθδ 
ἩΠΙΟΝ 1 8881} Ὀτίηρ ον Εγρί, ΓΠ6Υ 
Ψ}}} Κυον ἰπδὶ ΟἿΪΥ ἃ Ὀαοΐηρ οὗἨ δυςὶ 
αἰἰγίδυϊοβ 85 δΐὸ ἱπηρ θὰ ἴῺ ΤῊΥ ΠΟΪΥ 
πᾶπιΘ, ἷ. 6.0 ἴδαὶ ΟὨΪ ἴ6 αοὐ οἵ 186 
᾿βγϑεὶϊοϑ, ἢ88 ἱπβίοειϊθα τθπὶ ἀροι ἘΠοὶγ 
Ἰαπὰ, Τδυβ [86 ἘΥΡ ΔΗΒ Ὑ{1}} Ρογοοῖνθ 
δηὰ δοκηονίθάχο (δοὶγ ᾿πέδιίπδιίίοη, τὶ ἢ 
τ ΒΙΘΝ ΠΟΥ Πδὰ (ὈΥΤΩΟΥΪΥ ἀοηϊοὰ (86 αοὰ 
οἵ 1δτϑοὶ, τ6 Τωοσγὰ οὔ τπ6 υπίνογβο, μον - 

ονοῦ ἀϊβοτγοπὶ βυςἢ Κηον]οάχο οὗ Οαοά, 
ζοτοθὰ Ὡροῦ τὶ ὈΥ̓͂ (ΘΓ δηὰ ραῃΐβ- 
τηϑηΐ, ταὶ 6 ΠΌΤ ἴΠ6 τοδαγ θ6]1οΓ οὗ 
Ῥίουδ τοϊπᾶδ. 70 πᾶνθ ἐβοσγοῖοτο ἐγ8η8- 
Ἰαϊοὰ ΠῚ" Ποτο αἷδο ἐδθ δ εγηαΐὶ, ποῖ 186 
Τωοτὰ; Ὀραὶάθβ (᾿6 δοοίϊΐοῃ ἔτοσῃ υἱ. 2 ἴοὸ 

υἱὶ, 7, ὈΘΙοη 8 ΤοχοῖθοΣ (806 Οοἢ Υἱ. 10)..-- 

ΤῊο ἱπδηΐϊίνο ΠΩ 18 πῃ 186 [Ὁ]]ον - 

ἰωρς ρματὶ οὗ (π6 βοῃίθῃοο Ἵομδηροὰ σὴ 

(86 ἡπἴατο "ΠΣ ΠῚ. 
8. Απκὰ ἴοεος απ Ααγοκ ἀϊά αἐς ἰΐε 

Ζωοτά οοπιπακπαάεα δε. Ἡδησοίοτἢ 4] 

μιοδίἐδιίοη δηὰ ἀἰδῆήάοηοθ οὐ ἐδ μαζὶ οὗ 

Μοβεβ δῃὰ ἄδζοῃ οδϑδβοᾶ, δηὰ (ΠΟΥ ΠΟῪ 

ΔΡΡ δὰ ἐμοτηδοῖγοθ οοπῆ ΠΥ ἰο [δ 

ἐχοουϊίου οὗ ἰδοὶς χγοαῦ ομαῦρο.--ΕὈπ 

Ἑστὰ οοπηθοῖθ ἴΠ686 πογὰβ εἰ ἢ τ86 [0]- 

Ἰονίης Ὑγομ εχ Ῥεσίοσιηθα ὈΥ Μοβθδ διὰ 

ΕἾΝ 13 ΠΝ ΤΠ’ τὴ; ἼΦΕΘ [ΠῚ ΠΕ 
: ἘΣ Χο ἈΛ55 ΠΣ’ ὈΣΟΣΝ 

ὃν ΕἾ 9 εὐϑνὸ ἐπΝ ὈΝῚ τρις πὸ πὴΠὴ ἽΝ 8 

ΒΝΣ ΓΕ τῷ γον “ὅκῷ ἐφ 

ΡΨ ΤὐπνῚ τὸ 

ἈΔΙῸΙ ΟἿ ἴπο Ὀοδοδὶ οὗ αοᾶ. 8.60, ον- 

ΟΥ̓ΘΓ, ΟἹ Υἱ. 10.---ϑὃὸ ἐΐεν αἱά, δὴ διρῆδ- 

εἰοσαὶ γοροϊ οη, Ἔχργοβδίηρ ἐποῖγ Σοὶ δηὰ 
ΤΟΔ 658 ἵπ ΖΔ] Β]ΠἘἸσ ἐδ6 αἰνίηθ οοϊῃ- 
τη δη 68, 

2. Μοδ68 ῬΔ8 οἰ ΕΓ, δη ἃ ΑὍσοῦ οἰ μίγ- 
ἴδγοθ γϑᾶσβ οἷά, ποθὴ ΠΟΥ͂ δρροδγοᾶ 

Ὀοΐίογτο Ῥμαγαοῦῆ. ὙὙΤθ80 δῖθ ταϊυδὺϊο 
ἀδίοϑ οὗ (86 Ηἰρμοδὶ ἱτηρογίδηοο ἔοσ 106 
οΒτοποϊορίοδὶ δετδηροιηθηΐ οὗἉ (5 τ 80]9 
Ῥεγίοὰ οὗ ἴ0 Ηδοῦτον Βἰδίογ. ἊΑῃ 
ΟοἰοΟβοΠΑσίδῃ ταΐρϊ ΔΡΡΟΑΥ ἴοο [ΔΓ δᾶὰ- 

ὙΔησΘὰ ἴῃ ΥΘΔΙΒ ἴο Ροβδβοδδ δβιϊδοίοης 

ῬἈγδίοδὶ βγη ΟΥ̓ΆΤΩΘΏΪΔ] ΘΠΟΓΩΥ͂ [ῸΣ 
[π0 διάποιδ αι 68 ̓ 6 τθ (ο ρεζίοττῃ, 

δηὰ (6 πηῦδυδὶ Ὀχίνδιϊοηβ Ἦθ6 τὯὧϑ ἴὸ 

θηάσγο. Βυΐ Μοδοδ 88 ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ Σοβροοὶ 
οὗ βυο δ δὴ ΟΧίγδογ ἱΠΑΙΎ δηὰ αἰπιοβὶ ἐΧ - 
ςορίΐομδὶ ογρδηϊζαίίοη, ἢ νγᾶϑ οὗ ἃ "δίῃ σθ 
50 ἱπῆπ ᾽ν 6} Υ δα Ροσΐοσ [0 18}6 ΘΟΙΩΙΏΟΏ ΤΏ Δ38, 
ἴδδι ἢ6 οδηηοὶ 6 τηθδϑιχθὰ δ (ἢ6 

514] δἰδηδατὰ, Α σηϑὴ ὙΠΟ Τγϑιηθὰ, ἴῃ 
ἃ ἀδτκ αρο, ἰανγα ἀθειϊποὰ (0 ρυΐὰθ τηδη- 
Κιηά ἴο [Π6 τοτηοίθαδὶ ροπογδιίοηδ, τηυδὲ 
οὐ ΘΟΠΒΗ ΕΟ ΟΏΔΙΪΥ ἤδνθ ροκϑοϑϑθὰ ἃ 
τοδίοῦ Υἱβοῦγοισηοδθ [ἤδη ἴ8 ογάϊη δ 
ΔΙΙοιίοἁ [0 τπιδῆΊ, ἘἙγοσῃ ἐπ8 Ῥοϊηπὶ οὗ 
Υἱονν, δ 18 ΟΥ̓́Θ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ἴ0 
ὌΓΡΟ, ἐμαὶ (σὰ τηϊ βου ]ΟὈΒΙΥ͂ δἰγθηρσιῃοηοα 
᾿ΐπηὶ 85 Ηἰβ Ἵσβοθδῆ ἱπβίσυηθηὶς δὰ Ηΐβ 
τοαίοδιὶ Ῥγορηθῖ, οΥὁἩ ἰδδὲ πο μδὰ ]οὰ ἃ 118 
“δ ςυ]αὶοὰ ἴ0 ῥγϑβοσυο (86 ἱπΡΟΤῈ δίσθη σις, 
ἢγδὶ ἴῃ [0 δρ᾿ομουν οὔδη Ἐργριίδη οουτί, 
δηὰ δἤογσνασὰβ ἴπ (ἢ δἰ μρ] οὐ ΕΥ̓ οὔ Ρδ5- 
ΦΟΓΔΙ ΡΌΣΒΏ 8 



118 ἘΧΟΌΌΞΡ ΥἹΙ. 

Βίρτιβ 8η4 Τὴῦ ΟΠ οΙΒ ἴῃ {μ6 ἰαπᾶ οὗ Εργρί. 4. Βαυὶ 
ῬΒΆΓΘΟΙ 71} ποῦ Ἀθαυΐκθη ἰοὸ γου, δπα 1 8}48}} ἰδ ΤΩ 
μαῃὰ ἀροη Ἐργρὺ, ἀπ Ὀγΐηρ ἕο τὴν ᾿μοβίβ, "ΤΥ Ῥθορὶβθ 
{η6 σὨΠ] άτθη οὗ βτδοὶ], οαΐ οὗἩ {μ6 Ἰαηὰ οὗ Εἰσγρί, ὈΥ στοδὶ 
Ἰυάριαοπίβ. ὅ. Απὰ {μ6 Εργρίϊδηβ 8.8}} Κπονν (πα 1 απὶ 
16 ΕἴΘΡΏΔΙ, τ ΒΘη 1 5}8}} βύγοΐοῃ! ἔου ἢ ̓ὯΥ δδπὰ ἀροη 
Ἐργρί, δῃὰ Ὀτίηρ οαὖ (86 Ομ] άτθη οὗ ἰβϑγϑθὶ ἔγοτα δον 
{μ6πι.---ὅ. Απᾶ Μοβοθ δπὰ ἄδγοῃ ἀϊὰ 88 {με΄ 1ορα οοση- 
Τδηἀρα {ποα; 80 {πον ἀϊά. 7. Απὰ Μοβεβ ψχὰ8 εἰ βῃ 
γ 878 ο0]4, δῃὰ Αδγοι οἰριγ- ἤγθα γϑαῦβ οἱ], ἤθη {ἘΠ 6 Ὺ 
ΒΡΟΚΟ ἰο ῬὨΔΓΘΟΝ. 

8. Απά [86 Ιογα Βροκα ἰο Νίοβεϑ δῃηα ἴο Δδιοῃ, βδυϊηρ, 
9. ποῃ ῬΠάσγδΟῖ .ν}}} βρθὰκ ἴο γου, βαυΐηρ, ΒΟΥ ἃ 
ΤΑΊΤΒΟΪ6 ῸΓ γοὰ: ὑμθὴ μου 8Π8]Ὁ βαὺ ἴο Αδτοῃ, Τακθ 18γῪ 
ὁβ δῇ απα οὐδὲ ἐξ Ὀοΐοσα ῬΒατγδοῖ, απα 1 8β8411 Ὀθοοϊηβ ἃ 

1 Σηοὶ. Ῥέγε.---- ΘΠ 1}. 3 Ὑπδὶ 1 ΤΩΔῪ ΔγΥ. 8 Αὐτηΐοδ. 
4. ᾿Απα ΤῊΥ ῬΘΟρΪα6. δ ΤΒΟΙογά. Ἑοὰ, 

ΟΗΑΡΤΈΗ ΥἹΙ. 8 τὸ ΥΠΙ|. 11. 

ΒΌΜΜΔΕΣ.--ΤῊΘ 6 ὈΪαρτιοα δσὸ Ὀγϑοοδοὰ Ὁ ἐπα εἰχη, ἰῃαὲ ἔα δὲδῦ οὗ Αδζοι νγῶϑ 
οοηγοσίοα ᾿ἰηΐο ἃ βερϑηξ, ἀδθυοισίηρ [6 βογρϑῃϊβ οὗ 16 ΕσΥρδη τηδριοΐδηδ, 
ὙΙΟΣ (ΠΟΥ Ῥγοάπορᾶ ἩΪῺ ΚΒοἱγ διδιϊβ ὉΥ οὶ οἵ 1πεῖγ ϑοοσγοὶ αγίϑ (Υἱὶ. 8ὃ---- 19). 
Βαυΐ ῬὭαγδο Ῥοσβίβιθὰ ἴῃ 818 ΟὈΒΌΣΠΔΟΥ; δηὰ (οὰἂ ἰηῆῇῆ᾽οϊοα (ποτοίοσο προ Εργρε 
0 ἢγβὶ ὈΪαρσιιθ: 811 186 Ῥδίοῦ οὗὁἨὨἁ {6 Ἄοουπίγγ, οὐθῃ [πὲ ργϑϑοσυϑὰ ἴῃ σϑδδβεῖε, 
Ἧ845 τὔσηθα ᾿ηἰο ὀίοοα, ἴῃ6 68ἢ ἰπ 16 ΝῚ]6 αἀἰοὰ, 106 Ὑγαῖοσ οὐ 10 σἴνοσ 1196} 
ΒΟΟΔΙΩΘ ὉΠ τ ΚΔΌΪο, δηὰ τ6 ἐπ Δ Ὀ ἐδ η8 γοσὸ σοι ρο]]οὰ ἴο ἀκ ἔοσ τὶ 118, γἱοϊ ἀϊην, 
ἰπ Ἐφγρί, βΘΏΘΓΑΙΙΥ ὙΕΙΥ ἀϊδίαϑίϑία! δηὰ ἀπνβοϊθδοηθ τγαῖοσ. Βαϊ θα 86 
ΤῊΔΡ ΟἾΔ 8 ᾿ΙΚονσίθ6 σοηγογίθα, ὈΥ ΤΠΟΙ͂Σ ΔΙΙ͂Β, ΒΟ Ὑγδίοσ ἰῃίο Ὀϊοοά, Ῥδασδοῖ 
ἀοεβρίβοα (π6 τοχποβὶ οὐὁἨ Μοθββ (νοσ. 18--395). ϑουθὴ ἀδὺβ δῆου [16 ὅτοϊ ρμίδρυςο, 
τιογοίογο, αοα οογογοὰ ἴδ6 ὙΠοΪ6 Ἰδηὰ οὗ ὙΠῸ 7γοσε, ὙΠ ΟΝ, ἑοσβακίηρ ποῖ 
ὨΔΙΌΓΑΙ οἰοτηθηΐ, {Π6 νγϑῖοσ, ροηθίγαϊθα ἰηΐο “ [06 Βοιδθ8, (6 Ὀ6ἀ-ἙΠαΙΏ ΓΒ, ουὐϑῆβ, 
δὰ Κηθδ ἴῃς Σουρ Ὦβ," Τοτιηθητίης 1ῃ6 (88 ὙΠ (Ποὶγ ποῖϑο δηὰ τεῦ 
ζοιϊὰ 6611. Απὰ 88 1Π6 τηδρίοδηβ, δ που ἢ ΠΟΥ οοπίτίνοα ἴο ῥγοάυοο ἔσυρ, 
ἜΓΟΙΟ ὉΠΔ0]6 ἴο Γοουο ὑπο, ῬΏΔγΔΟΣΝ, ὙΠ πχοσχίὶ Ῥυγάὰς, τοᾳποβίθὰ Μίοβοδα ἴὸ 
ῬΓΔΥ͂ ἰο ἴ!0 Ἰωοτὰ ἴογ ἀοἰϊνεβηοθ ἤῸμπι (6 ρῥΐαζτθ, ῥγοπιηϊβίηρς; ὅὉὼ ὁ φαύρρες ἐν 
ἀοραγίυγο οὗ (6 [δγϑ0]1168.΄ἢ Οπ [860 ἔδγνεπε ὑγαγοσ οἵ Μοθβϑοβ ἰζθ μίδρυο 
οοδβϑϑᾶ οἱ 1} [Ο]ονίηρ ἀΔΥ (Υἱὶ. 26 ἰο τἱϊῖ. 11). 

8. ΕΥΟΤα {18 τ Γ86 [16 Ὠδχταίίνο, το ἢ 
διδὰ ὈΘΘ6Π δὲ ἃ δίδῃ 8111} ἔγοτῃ νἱ. 10, δίθδ "γ 
δηἃ ἱπιογαβε ΡΥ ῥγοοοθάϑβ Ὑγὴ ἢ ἔδοὶδ δηὰ 
ονθηΐβ, ἀΐγθοι υ Ἰοδάΐπρ ἴο ἴδ αἷπὶ οὗ 
Μοβοδ᾽ τηϊβδίοῃ, ἴ9 σοι οαιρίίοι οὗ [80 
15γϑ6}168 ἔτοῦλ ἘΘΥΡίῖ. 

Θ. Εγνϑη ἱἢ ῬΒΑΣΔΟΝ δοιὰ ὯὈΘ6 ΤΏΟΓΘ 
ἱποϊϊποᾶὰ ἴο Ἰἰδίθῃ ἴοὸ ὙΟΌΣ σοαυοδὲ, ποῖ 
βαγίηρ, “ ἼἼἘ)ο ἰ8 106 Ιοτὰ, [πδὲ 1 ΒΒουϊὰ 
Βροασκοη ἴο ἰδ γοΐοϑὔ (Υ. 3), ΟΥ “60 ἴο 
ΟΡ Ὀυγάθη8᾽ (νγ. 4), δ6 Μ|1 παίιυτα 

ἀϑιηδηὰ δἰχτϑ [ὉΓ ὙΟΌΓΒΟΙΥΘΒ (855), ἴο 

Ι 

δοοϑᾶϊὶ γοῦγθεϊνοθ ἃ8 ΘΟ Β ΤΩ ΘΒΒΟΏΡΌΓΣ, 
85 ἃ ῥσοοῦ ἰδὲ γοὺῦ δῖῸ ταῖν ἀδραιοὰ ὮΥ 
ἃ ῬονΓΣ] δηὰ οἴογηδὶ Ὀοΐηρ; [86 τωογὸ 

80, 88 ΟΥ̓́Θ ἴΠ6 ἴδγδοὶ 5 τοαυϊγοὰ δοςοὰ 

ονἹάθῃοο οὗ ἐποῖν Ὀοΐηρ [Π6 ἵστιο ἀεἴεραξοβ 
οὔ Θοἁ, Ιξ ἰ5, ἐδογοίογα, οὐνίουιβ τδδὲ 

ΤΠΙΒῚΘ ἰδ ἃ πιϊγδοιυϊοῦβ, δι ροσηδίοσγαὶ εἰσι, 
διὰ ἀϊδιϊηρσυϊεποά ἴσοι Τὸ, τ ΏΣΟΝ ἰδ 
ΒΙΣΆΡΙΥ 8 Ῥτοοῖ οσ οτοσίου; διιδμοιρΒ 
[δὸ δαῖὴθ Ῥοσίοσσωδῃοθθ, ἩΟἢ ἀγὸ Βοτο 
οδ]]Ἱοὰ ὈΛΤΒΊΏΩ, δὼ οἱ ἔοστηθσ ΟΟΟ ΣΙ Οἢ9 

τηοηϊδοηθοαἃ 65 ΠΣ (ἐν. 8, 17, 850), δηὰ 
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Β ὙΠΟ ΤΣ ΤῆσιΣ ὭΔΡῊ ΠὴπΡ ΤῊΣ ὙῈΘ 15 ἜΘ ΓΒ 
ἘΌΘΠ ΠΡ ΝΎΡῚ αι ἐλ ΣΡ ὙΠ 30. ΒΒΡῚ ΠΡῚΒ 
Ἰ. 18. 118 ὈΠΙΘΠΣΒ ΠΣΨὉ ἩΘΟΎΙ ὈΓΓῸΣ δ} Ὀ᾿ΒΞΩΡῚ 
ὩΠΝ πὰ Ὁ ΠΟῚΘ διὸ γοαυ θη} οουρ]οᾶ 
(σαι. ἰν. 84; νυἱὶ. 19; χχνὶ. 8, οίο.; ἐδο 

ϑοριίυλσίης ἰγαη 3] ΐοϑ ἱἢ ΟἿΣ γψϑσδὸ [{1ὸ- 
δα δότε σημεῖον ἣ τέρας): ἴογ ἴΠ6 οτὶ- 
τοῖο ΟΥἩ Ῥτοοῦ αχίνυϑῃ σαΐχίξ, 88 ἴῃ οἵ 
Ῥδββαζθ, Ὀ6 οὗ ἃ ὑτγοάϊχίουδ, Βα ρου ατδη 

Οδδτγαοίογ; δηά ἴδ (06 ΠΠ δὲ ἀτὸ ἰη δορὰ 

ς8]1ο ὈΛΠΒΌ ἰη ἱν.21.--- Τὸ διδῆν, τ] ἢ 
Αδγοῦ ἰβ ογάογοά ἴὸ ἰβῖκθ, 'ἱβ φασί γ (Π|6 
δβιδ οἵ Μοβϑβ, νυ ἢ6 ροβϑδοβϑϑὰ δἰ γοδυ 

ἦῃ ἴῃ6 ἀοκοτί οὗἁὨ δἰηδὶ (ἷν. 3), δηᾷ νι ϊςοἢ Πὸ 

ἴοοῖ Ὑῖεἢ πἰπὶ θα 6 γαϊαγηθα ἴο ΕΩΥΡΕ ΄ 
(ἶν. 20).---Ἴ2:.09] 8.11}. ἸΠηδδ, (δ δοοσυξδιῖνο 
οὗ [ἢὯ0 ῬΟΙΒΟΠΔΙ Ῥχγοῃοῦι δεϊηρ οπχ θὰ; 
806 ποίθ ἴο ἰΐ, 8, ἢῚω2 ὈΦ]. --- Ἰ , 
δεγρεπέ, Ἀθγὸ ἰάθη αὶ τ ἢ 9.2 (νοσ. 15, 
αηὰ ἱν. 8), 16. οΥ̓ ΣΙ ΠΔΙΙΥ ΔῊΥ ἤαζο, πιοη- 

βίγουϑ δ ΐπ)8] (ἥγομι 1), ἴο οχίϑη, ἰο Ὀ6 
ΘΏΪΑγοα), Ἰδογοΐοσγθ ἀσγδροη, ογοοοάϊ]ο, 
868-10 βῖοΓ (κῆτος) ΟΥ ΒΟΓΡΘΏΪ. 

11. ΠΌΞΖΌ (Ραγὶ. Ρίιεἱ οὗ ἢ 2, ογὶ αὶ- 
ἨΔΠ1Υ ἴο ΟΥ̓͂Σ ΠΡ δα ρΡ] 1] ΟΘ ΟΏΒ ΟΥ ῬΓΔΎΟΣΒ, 

1ποὴ [ἰπτιοὰ ἴο ἰΔοΟἸΔίΤΟΙΙΒ ἸτουδΒΐρ  ἴο τι80 

ταλχίοδὶ ΒΟ Χ8 ΟΥ ἔοστ 45), 8 τ λρΊ οἰδῃ 
ΟΥΓ ἐπολακίεγ. ὙΠῸ ϑοριιαρσίηῦ ΓΟΠᾶΟΣΒ 
φαρμακός ; ἴ!ο6 Μαϊραῖο, τηδ]οβουθ, ΟΥ 

ΤΩΔΙοἤοΐα αὐ ἰΏβοσυη8; Εθη ΕΖΓΑ, 

“[ἢο086 ὙΠῸ δ΄Ὸ δχροσϊθησδὰ ἰὸ δἴΐοσ [ἢ9 

ΘΧΊΙΘΓΏΔΙ ΔρΡροδγδηοο οὗ ᾿πΐηχβ ὈΥ ᾿δοὶγ 
αὐ; ΜΙοδλ6115, “ἃ θη ὙὮΝῸ ῥγοΐδβδβοϑ 
ἴο 6 ΔϊΪ6 ἴο ὑτοάιοο δὴ 60]1}}086 οἵ [6 
δ} ΌΥ τιλρὶοδὶ δοηρβ;" (ἔτοτα ἴπ6 Αταδθὶς 

τοοὶ ὠμός Ῥα]ὰυ5 ζαἰξ, οὐ δος] ἱρβίη 

Ῥδϑβῦδ οδὶ 8οὶ, οὕ, οὐϑοῦσαυϊι [6118 80] 61), 
Ὑγ 1.ἢ Ἰδιῖοῦ δ χη βοδεξοι ἰ8, ΠΟύγΘΥΟΓ, ο6Σ- 

ταί η]γ ἰοο ἔαγ- ἰοἰο θὰ.---Τ8ὸ ὉΥ̓Ό ᾿ΘΌ ΤΊ 
ΔΙῸ Πογο οὐ θην ἰἀθηξοαὶ τὴ [Π0 Ὁ Ὧ9Π 
διὰ Ὀ᾿ΟΌ. Αδοαυὶ τοῖν πδίουσο δὰ 1η6 
Κηον]οάρμο ΠΟΥ ροπϑοββοὰ, 806 ΒΌΡ"ὈΪο- 
ΤΩΘΏΙΘΥΥ ὩοΙῖΘ 0 ἱΐ. 10, ᾿. 40.--ΑἸτοδΥ 

Τασιλ Φοηδίδδη τηθηϊοηβ ἴ[ἢ6 ὩΔΙη68 
οὗ [86 ἔτνο οἱεῦ Ομασίυτηῖπι), ΠΑΙΔΘΙΥ͂, 
52.» (οΥ Φοοδιδῃα, ᾿Ιαννῆς), πὰ 52) 

(οὐ δαπιθοσοβ, Μδτηγο, ᾿Ιαμβρῆς, 3 Τί, 
1, 8), 800 ΤΑἸπι. Μοηδοῖ, 85, α; ϑολαγοι 

Νυμρ. χχὶϊ. 22; δασίονΊ, 1οχ. ΤαΪ μι. 

Ῥ. 946, εἰ δεᾳ.; 800 4150 [ἑν ε Ἠΐδι. Ναὶ. 
Χχχ, 1, σοῖο δοποβ δηὰ Φοίδροξ, 
τπο ταδί οἰ 8, Δ΄Θ (8116 ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΥΑΥΙΘΒ οὗ 
Μοβοδ; σορατο δἰ μϑεδέμα, ῬΥδορ. Ενδῃρ. 
ἷχ. 8, 237. Φεαϊηῆοβ δηὰ «αι γόβ ὝΟΓΘ 

οΔ]16ἃ ὮὈΥ ἴ0 Μοβδιιτοδηβ ϑδαάμ" δηἃ 
Οσαάὰν (Κοτδη, νἱ]. 116).--Ὡ ΠΡ ΟΥ̓ 
Ὁ Ὧ2 νοῦ. 22 (ἔτοιῃ [9 τοοῖ Ὁπῦ, ςοἱῃ- 

οἰάϊης σίμι 9 δοὰ ΝΡ, δὺ Ηἰάο, δαὶ 
ποῖ τί ΓΘ το ἥδταο, α8 Βαβεΐ, Μαίΐπιο- 
πἰάοθ διὰ Εδη Εσγα, ορίπο; ἱβοζοίοσο, ἴο 

36 ΟΟΟΌΪ] Τηδρῖς8] δγίβ, πη Κηονγῃ ἴοὸ [ἢ6 
Ὀυ11Κ οἴστθο ῥϑορὶθ), ἱποαπίαξίοπδ, διὰ 80 
ΚΓ Ή5]δίε8 Ταῦρυση ΟὨΚ6]08, Ἰτῦα, 
“ π1ἢ [Π6ῚΓ δ806}15,᾽᾽ Ὑϊοῖι ΟΙῸ χοοϊοὰ ἰῃ 
ἃ ἰονν, ταῦ ογίηρ νοΐοο (σοτρασο Αααϊΐδ: 

ἐν ἠρεμαίαις αὑτῶν; ϑορίπερίηι, ταῖς 
φαρμακίαις αὐτῶν; ϑαδάϊαι, “ὉΥ τΠοὲγ 
δ άθῃ αγί8,,).-- Τὸ νοσὰβ “ ΠΟ δηΐοΓα,ἢ 
δηὰ “ π| ἢ τΠοὶσ ἐποδηϊδιίοη δ," ἴσο πδοὰ 

τὶ ΤΟΐδΙΘΏΟΟ (0 ἴδ6 ΟἸατυμἾπ), δτὸ 

ΟΥ ΔΘ ἱπιοηἀϑἃὰ ἴο οδαγδοίδσίζο (ἢ 
ΙΒ οὗ (ὴ6 Ἰδοῦ 85 σοῃ ο Ρ. 0] δοῖδ οὗ 
ο]ασίοδὶ ἱπιροδίεϊοι, Ὑ115ὲ ἐδθ ορὶτποὶ 
εσίδε πιέη, ἀ0608 ποῖ ΘΏΛΔΙΗΘΟ ὑμεῖς ἃ ΧΉΣΥ, 

88 ἴ86 τογάδ ὶχηϊἐγίπα Κηον]οᾶρσο, οΣ 
ὙΠΔομ, ὅ.ο, ἰπ ἰδ6 ϑειλϊεῖς ᾿Ιδηρύλζοα, 

πιϑδοὰ ἱῃ οοππθϑοίϊίου οὐδη ὙΠ ῬΟΪΒΟΠΟΓΒ, 
ἡασοίοτα, δηὰ 411] ἱπάϊνϊ ἀπ 4]}8 το 
ὙΓΟΙῸ οοπδίἀογοὰ ἴο Ῥοββοδθ ΙΏΟΤΘ ΚΠΟΥ- 
Ἰοάχο ἐδδὴ (6 ΘΟΙΏΠΙΟΣ ΣηΔ68 οὗ [0 
Ῥόορῖα, Ἡλδίονοσ (Π6 πδίογο οὗ ἱμδὲ Κπον- 

Ἰοᾶρσο ταϊρης Ὅ6 (ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἡ}, Βατί- 

οἶπϑ, ἔγοτλ «᾽,» δον). ΤῈ 86186 

κα, Ἰπογοίογο: δμοῦσὰ 180 Ἐκγρίίδη τλδ- 

αἰείδηδ δά, 1 κονῖθο, [π6 Ῥόνγοῦ οὗὨ Ἵοοῃ- 
γοσηρ βἰδῆβ ἰηΐο δογροηῖδ, [ΠΟΥ οὐοὰ ἱξ 
ἴο ἀοιηοηΐας δηὰ Ῥοσηϊοίουβ δζίβ, ἩΔ11δὲ 
Μοϑθ8 δηὰ Αδζοῃ ροβδοδβεὰ ἴΐ 88 ἃ κσἱὃ 



11ὅ 

ΒΟΙῬΘηΐ. 

ΕΧΟΌΌΣΝ ΥἹΙ. 

10. Απᾶαὰ Μίοβοβ δῃὰ ἀδγοὴ σψοηῦ ἰο ῬΒαδγδοῆ, 
δα ὑπ 6Υ αἰὰ 80 8δϑ ὑπ 1ιογὰ [δα σομημηδηαθα : πα Αδγοῃ 
οαϑβὺ ἄοτγῃ 18 βίϑ θεΐοσα ῬΒδγδοῆ, δπα Ὀθίοσα ἢ158 βαευνϑδηίβ, 
Διηα 10 ὈδοδΙη6 ἃ 86: ῬΘηΐ. 11. ΤΏροη ῬΒδγδοῦ 4180 οδ]]οά 

{6 τῦῖβθ τθθη δῃα {ῃ6 ΒΟΓΙΌΘΡΟΙΒ: ΠΟῪ ὑπ6 Εργρίϊδη ᾿Ἰηΐοῦ- 
ῬΓΟίουΒ οὗ βϑθογοὺ 8᾽ 5:8, ἰΠ6 0 4180 αἱὰ ἰῃ {886 {1κ6 Τῇ ΠΡ 
ὙΠῺῈ (μοὶν "ΙΔ ἄθη αγίβ. 12. ΕῸΡ {Π60 οαβϑὺ ον ΟΥΘΟΥΥ 
ΙΏ8η ἷ8 ᾿βϑίδιξ, δπαὰ ὑπο Ὀθοδιὴθ βερθηΐβ: Ὀθυῦ ΑδγοΒ 

" Ἑκοῖ, Ῥετε.---Μαρίεϊαιε. 

οὔ ἴο Μοβὶ ΗϊρὮ, δηὰ, ὑἐδογοίογο, ΘΙ 

ςοηᾳπογοᾶ τμοὶρ ἰἀοϊδίτουβ δηὰ δυροτβά- 

ἤουβ τἶναϊβ. ὅ60 υδσ, 12, δῃηἃὰ οεερῪμ, 
Απίΐᾳ. 11. χὶϊ!, 8. 

12. Τὴο τηδρίοἰαπδ ἐγονν ἀονσῃ (δοἷγ 

Βίδβ (πἩϊοῖ ἸΠΟΥ͂ ΟΔΙΤΙ Θὰ ΑἸΤΑΥ͂Β 88 ἃ 

δίχτι οὗὨἨ ἁ ἐμοὶγ οἱοσίοδι ἀϊρσηῖ, 88 186 

Ἐοτῆδῃ δυχζυῦβ Ὀογο ἴδ6 ἐϊέμι, ἃ ογοοκοὰ 

δβἰδῆ πἰτποῦὶ Κηοίδ: ἦν. 1, 18; ΘΟΙΏΡΑΓΘ 

Οἴοετο Ὧδ Τλνυὶῃ, ἱ. 17); ΠΟΥ τσοτο 80 
οοητεσίοα ἱπίο δοῦρϑῃῖδ---Ὀα [686 ὙΟΓΘ 

ΒΓΔ] οὐγοὰ ὈΥ [86 Βογρϑηῖδ οὗ Αδγοῃ (ποῖ 
“ {Ποἱγ 5.Δ6ῈΕ8 οσὸ ἀονυουγοὰ ὮὉΥ 186 εἰδῇ 
οὗ Αδζοῃ," δὲ8 Ἐδβῃὶ δπὰ οἵδβοσβ Ὀδ]ϊουθ). 
ΤΙ ἃ οογίδίη ἄορτοθ οὗἨ ρόνγοῦ δῃὰ 68..}}} 
8 ΒοΙα δεϊσ θυϊοὰ ἴο 1π6 Εσγρείδη ὑχίθβίδ, 
Δ Βουρσ ἀροίϊάοα] ἱπίουϊοσ ἰο ἰμαΐ θ6- 

διονγοὰ ὉῪ αοὰ οὐ Μοεοβ δὰ Αδγοῃ. 
ΤοΔπηοῦ 6 ἀοηϊοα [δι 06 ῬΘΩ ΑΙΘΌΟΘΒ ὁ0.- 

δἰ ΓΒ τηΐγ8 0168 ῬΟΥΪΟΤΙΩΘα, ΔΡΡΑΓΘΏΪΥ ποῖ 

ἴῃ [86 παῖηθ οὔτδ6 αοὰ οὔ Ιδγαοὶ, Ὀπΐ ὑπο Γ 

ἐδο (δηςοα ἰπῆποηοο οὗ οἴμοσ ἀοἰ 168, 85 ποὶ 

ἐπ ροβδίθϊο, δηὰ (Πδὴ 1ὲ δάπηλιβ ουθη Ῥσθ- 
ἀϊςιίοηδ, τιΐο ἢ ταὶ ὍῸ τοδὶ δϑὰ, δὰ 
Ὑ ΟΣ ἀγὸ οα θὰ “),αἰθὲ δ ζτι8," ΟἿΪΥ Β6- 
οϑῦ86 ΠΟΥ͂ ΔΙῸ αἰγ ἢ ἴῃ ἃ ὈΔαὰ οδυδο, δηὰ 
ἔονῦ 8 ΟὈ᾽ οἰ οΠ Δ Ὁ]6 ῬΌΓΡΟΒΘΟ; 866 Θδροϑοΐ- 

Αγ, οϑυΐῖ, χὶ. 2---ὺ οορδτο Μαίϊ. 
ἷχ. 84; χὶ!, 24; χχὶν. 34. πῃ ἃ. δἰ συ ον 
Ἰἰσαν 1.6 Ῥογίοστωδῃοθβ οἵ τ9 Ἐδγρίίδη 
ΤΩ ρ᾽ΟἰΔΏΒ, πῃ ΟἿΣ Ρδ58Δ06, δηὰ οὔ δς- 

οοοαϊηρ Οὐσδβίοῃδ, Δγὸ ὉΠ ἀουίοαΪΥ τὸ 6 
γἱονγοά; {ΠΟΥ͂ ΔΙῸ, ἱπ ἃ οογίδί ἢ ΤΉΔΠΏΘΓ, 

ἸΠκονν186 ἴο Ὀ6 οοπδίογθα 88 τηΐγϑοἑϊθβ; 19 

ΤΩΔρ οἰδὴΒ ΔΙῸ ποῖ ὈΔΙΘ ἱπηροϑίοσθ, ὩΟΣ 
ΔΙῸ τΠοῖΣ ῬῪΟΓΙΟΙΤΩΔΏΟΟΒ ΤΏΘΤΘ ἀφοσιεξι] 
ἔπ οΚα, Ὀὰξ [686 ΤΩΤΑ 6168 ὝΤΟΙΟ ΟΥ̓ 8 ἸΟΥΤΟΣ 
ΟΥ̓ΔΟΣ; (ὉΣ δον οουἹδὰ Μοδοβ δορθ ἴο 
ΤΑΙ 6 Δ ᾿τηργοδδίου ὍΡΟΣ [86 Κίηρ ὉΥ [86 

5. Ἐποδιδίπιθηίδ. 5 Ἐοὰ. 

δάπιε δεἰσπβῦ ἩΗονότεσ, 1 ψγ͵ὸ δάσηϊ ἃ 
οογίδί ἢ ῬΡΟΥΟΓ οὗ [86 τηδρίοϊΔη 5, τγθ τε)εςῖ, 
τηοδῦ ὉΠΟΟΠαΙ ΠΟΠΔΙΥ, ἔτοπι ἰδ ποῖΐομα 

Οὗ τ06 Ῥροηϊδίοιςοϊ, 411 ἱπιοσγέεγοποθ οὗ 

“6ΥἹ]] δρὶ τ 5, πο πουἹὰ τἢ5 Ὀ6 εἢ- 

ἀοποὰ νὴ ἃ ΡΟΥΤΟΣ ἰηδοροηάσῃϊ οὗἩ πδὶ 
οὔ ἀοἄ. ΑἹ] πίβάοτῃ δπὰ τοϊρεῖ οχηΑ- 

Ὠδίο8 ἔτομῃη Ηΐτὰ; ποις, 18 Ιοτο ὑτγὸ- 
Ῥοδίθσουβ, πὰ τόσο δὲ τϑῦδηοα ὙΠ] [86 

πδίυσο οὗ [806 ΟΧΕ αοὐ ὙΠὸ 8118 πὸ 
ὈΠΪΎΘΓΒΟ, [δὴ (δ ἰάθα οὗ 8 βββδσηςς οὗ 
ΗΪΐβ ῬΟΥΤΘΣ ἩΣΙΒ ΟἸΠΟΥ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ δυροχάϊ- 
δῖα, Βρί σι; δὰ ἴἢ, ἐποσοίοσγο, :ἀοϊδίοσα 

ΟΥ̓ 4180 Ῥσορῃοῖβ ἃγὸ βοπηθισηθβ δηἀονοᾶ 

ὙΠῚ Βαροσηδίῃγαὶ ρ᾽ῆϑ, ἰς ἰΒ (86 αοἀἂ οὗ 
5186] δἴομο Ὑὸ ὈοϑίονΒ ποτὰ ἔγοσα ἰῃ- 
ΒΟΓΌΓΑΌΪΘ ΤΘΆΒΟΏΒ, δηἃ Ὡ0 ΟΥΟΓ βαρετίος 
Ὀοΐης; ῸὉΣ ἴδογὸ οχὶβίδ Ὡ0η6 Ὀδδιὰ 68 Ηΐτη, 

Απὰ γοῖ, ὀγθῃ σεοθηΐ σοσησοθηϊαίοσθ δδτὸ 
τορθδίθα βις ἢ} ΤΩ ΟΠ ΒΙΓΟΌΒ ΟΡ᾿ηΐοθα. ὝΟεοε- 
Ἰδοῦ τορασκβε “7ὸ βηὰ Δ ΠΊΟΣΡ ΤΩΘΩΥ 
ΠΟΔΊ θη ΠδιϊοΏ8, ἱπ [16 Ββεγυΐςα οὗ τδοὶγ 

ἴα186 το ίοπδ, ἃ οοτίδίπ σὲ οὔ Ἵοῃ)α- 
ταϊοι, ἰῃ ἩἘΙΘΒ, οοσίδίηγ, 6 ΔΡΡΙϊεδιίοσι 

ΟΥ̓ δοστοῖ ῬΟΎΤΕΙΒ οὗ δέυτο, απὰ σπππίην, 
Βαγθ ἃ ἴαγρο βῆδσο, δαϊ  Β]οἢ, πὸ ἄουθι, 

δίδῃᾶᾷὰ πηᾶορ Π6 ἱἰηῆμπθηοο οὗἩ ενἱ 
βρὶ σὶ ἰ8." (1) Απὰ ϑοοῖξ νετῖξεβ: “ ΤΟΥ, 
ὙΠΟ ΤΟΎΘΓΘΏΟ6 [86 ϑοῦρίαταβ, Μ11] Βασάν 
ΑΘΩΥ͂, [πὶ ΤΩΔῺΥ οὗ [6 τηλρίοἶδηβ μδᾶ ὦ 
γεαὶ ἱπίεγοοιγϑε ιοἱἱλ ευϊϊ φρίγί ἐς (εὶς), 
δηᾶ, ὃν ἐλεὶγ λεῖρ, δοίυ!γ τρδὰθ ἀϊθ6- 
οογοσῖοβ, ἀηὰ ὑσχοὰποοᾶ εἴεοία θεγοηὰ 86 
ΤΌΔΟΝ ΟΥ ΡοΟοΓ οὗ Βυμηδῃ ξαρδοῖ .. .. 
Ἧ͵7ο οδπηοί, ἱπάφοὰ, ἴῃ ρεμοτγαὶ δϑδῖστι ἐσ δοὲ 
Ὀοππὰβ ἰο [ἢ6 ῬοῦΤοσ οὗ ουΥἱ! βρίσίιβ, το, 
ὙΠΘη Ρογταϊδ ἃ, δοοῖὰ σαραῦϊθ οὗ δῃγ- 
(ης προ οτοδίοἃ δαῖπρβ ὁ ἀο," 
ϑ πα ΠΑυ]γ, ονυθὴ ΟἿασῖο.--- Οὐ (δ6 οἵἴδος 

12 



ΚΝ 7 ΠῚ 116 

προσ ΓΟ ΣΌΣ Ἐρϑηρ γη τῶν δ κ 
Ῥ ἐ ΤΠ ἼΡ5 ὝΦΕΣ ὈΠΙΝ 

Βαπᾶ, γ δύο δίσοδαγ οὐδοσυοὰ οἱ ἷν. 4, 
18αὐ [Π6 δτὶ οἵ ἰδζχηΐηρ βογροηίθ ἴὸ δυο ἢ ἃ 
Ῥοϊηϊ, (δαὶ ΠΟΥ, δὲ {86 σοτητηδηὰ οἵ 1δοῖγ 

ΤΩΆΛΒΊΟΓΒ, ΘΙ ΟΓΠΔΙΘΙΥ Ὀθοῦτμθ ΒΕ ΕΠ ΙἰΚ9 
διϊοϊκο, δηὰ τοβαπιθ ἐμοῖσ πδίογαὶ (ΌΤΤΩ8, 

ΨΆΒ8 ΤἸΩΌΟΣ ρῥγδοιίδοὰ ἱπ ΕρΥρὲ δηὰ [ἢ 
ψγ οΐο Οτϑηῖ; δηὰ ἰβ α1}}} οαγγίϑαἂ ο ἰῇ 

ΟἿΣ πι6. Ἧ7ἴο τοδὰ ἴῃ 16 “Τόβοσίρεΐοη 
ἀθ ᾿Ἐργρίο" (ἰ. Ρ. 159): “ΤΏ βογρϑηὶϊ 
Ηδ]ο, ἰ8 ἰδδὲ βοχί οἵ τορϊο πο (ἢ6 
ὁΌρΙοΓΒ οὗ σδῖτο Κῆονν Ὀοδϑὲ μοῦν ἴο τυ τη 
ἴο δοσουηῦ; ΓΠΘΥ ἸΔΤΏ6 ἱξ, δηὰ ἰοδοῦ ἱξ δ 
νιοδὲ ὨΤΊΟΥ οὗὨ ἐΥΟ ΚΒ ΤΏΟΓΘ ΟΣ 688 0Χ- 
ἸΥΔΟΥ ΠΥ; [ΠΟΥ͂ οδηῃ, 88 ἰΠΟΥ 887» 
ελαηρε ἰδὲ Ηα)ε ἱπίο α δἰϊολ, διὰ τοδῖκο ἰὲ 
ΔΡΡΟαΥ ἰκὸ ἀοδὰ. ΑἿΣ βοιῖθ Ῥγορδγῶ- 
τἰο 8 ἴδ δοϑίῃβ, ᾿ἰπδοθᾶ, ἴὸ δεδῦτηθ ἐδ686 

ἔοττηβ." ΤῈ ΤῊΥΒΙΟΣΥ ἩὙΔΙΟΝ μδηρδ σουηὰ 
18 8 )θοῖ, 88 Ὡοΐ γοῖ Ὀ66η ααΐο ἀΐ8- 
ῬαΙ]οὰ. Το αὶ οἵ οοῃλυσίπρ βογροπίδ ἰδ 
ΒΕΓΘ ΑΙ ἰῃ οογίδίῃ ἴαλλον, ΤῊΘ 
ΟΠΔΙΤΩΘΙΒ ἴχᾶγοὶ, ἱπ ὑύοδίὲ ΠΌΙΉΌΟΥΒ, 
ἘὨγου ἢ ΓΟΥΤΏΒ διὰ ΥἹἱ]αροδ, 8} το, ὉΥῪ 
ἀἰδογοηὶ οοπέγίνδηοοθβ, (86 βουρϑηΐδ ΒΊΟΝ 

ΔΙῸ ἰλάδη ἰπ [Π0 βοοζοῖ σϑοθβδο8 οὗ [ἢ 
Βοῦδοδ, δηὰ βοῖχο ἐπποῖὶ ΟΥ̓ ὙΔΥΪΟΌΒ δτίὶ- 
ἤςο8, ἸΤΉΘΥ δ1.Ὸ δαί δρδίηκὶ (ποὶν Ὀΐξο, 
ἴο δ} ἃ ἄορτοῦ ἴπδὶ 1ΏΟΥ ποῖ ΟἿ] 
Δίου τ 6 πὰ ἴ0 ΟΥΘῸΡ δυουιηᾶἃ τποὶν Ὀοὰΐθ8, 

αὶ ὑτόνόκο ἔοι ον (0 δηροσ, ἩΠ Δ οας 
ΟΟΌΪδΓ Ρϑογοθρίζοι [ΠΟΥ δ106]] [Π6 ΡΥΘΒΟΠΟΘ 
οὗ βούρϑηΐίδ ὉΥ̓͂ πεῖν βίτους οχδαϊδιίου, 
δηὰ {π6 Ἰαἰζον (Ο]]ονν [86 γι οΐα] βουη 8 

ὙΠ ΙΟΝ [Π6 ΘΟΠ)ΌΓΟΣΒ ΒΡΡΙ͂ ἰο διίγδοὶ ἱβϑιη, 
Ὑ76 ἄγον ἰηβοτὶ [86 0] δοοουηξ 
οὗ 1δη6 (Μοάοτη Ἐφργρὶ, 1Ϊ. Ρ. 380), δ 
[δὲ οὗ δὴ δοουσγαῖο δῃηὰ δδὶπὶ σοοοπὶ οὔ- 
ΒΟΙΎΘΓ: “4.8 ἴδ ϑοῦροηῦ β0 ΚΒ [Π6 ἀδεῖς- 
οδϑὲ ὑοἷδοθ ἴῃ Ὑδοἢ τῸ Ὠἰὰθ Ἠϊτηβοΐ, τ. 0 

ΟἸΔΙΙΩΟΣ 48, ἴῃ τηοϑὺ ΟΆ8608, 0 ΘΧΟΓΟἶδΘ 
5 81}}1 ἰὴ δὴ οὐδοῦσο σμδθ6Σ, ν᾿ ΠΟΓΘ ἮΘ 

τηΐρσηρ ΘΑΒΙΥ͂ ἴΔκὸ ἃ βορθηΐ ΠΌΤ 8 
Ὀόδοτι, ὑτίηρ ἰδ το 106 ΡΘΟΡ]6 τιτδουῦΐ {116 
ἄοοτ, δηᾶ δδστη ἐμαὶ ἢ6 δὰ ἐοπηὰ ἰΐ ἰπ 

116 δρασγιπιϑηῖ, ὉΣ 20 οὯ6 Μοῦ] ὙϑηΙΣΘ 
ἴο θηῖον ΜΠῊ Ὠἶτὰ δῆοσ πανὶηρ ὈθΘη 88- 

Βυτοὰ οὗ [16 Ῥγοβοποθὸ οὗ οὔθ οὗ [688 

τορ 105 τὶ δ ὶπ: αΐ ἢ6 ἷ8 οἴδϑη σοχαυϊσοὰ 

ν᾽ ἐλ ΠΡῦἼΘ πὸ Ῥιπὴ 19 
[0 Ῥογίοστα ἴῃ πὸ Δ1}} Ἰέρῆις οὗἨ ἀδγ, Βὺγ- 
τουηάοὰ ὈΥ δροοίδίοσβ, δὰ ἱποσοὰαϊου 
ῬΟΓΒΟΏΒ ἤδΥΘ βοδυομδὰ Ηΐτη Ὀεοίοσομδηὰ, 
δηά δυθῃ δβίσιρροὰ "πὶ πδκοὰ, γαῖ μὲ 
ΒΌΘΟΘΒΒ [88 Ὀ6ΘΏ σοτηρίοίθ. Ηδ δϑϑαπηγοδ 
ΔῊ δἷν Οὗἁ τηγβίεσυ, βίτίκοα 16 τν 1185 τὰ 
ἃ δῃοτί Ῥδ]πι-ϑιϊοκ, τ ἰδὲ 168, Ἰμβκο8 ἃ 
ΘΟ ΚΠ ηρ ποίδο τ Ἀΐα ἰοησαθ, δπὰ 
δρὶ8 Ὁροῦ [80 του, δηὰ ρϑηΟΓΑΙΥ 
ΒΑΥδ: 41 δάΐατο γοῦ ὉΥ αοὰ, ἰΐ γχὸ Ὀ6 
ΔΌΟΥΘ, ΟΥ̓ Γ᾽ γο Ὅ6 δοΐον, ᾿παὶ γ6. ΘΟ 
ἴοτιπ: 1 δάΐυγο γοὰ ὉΥ 86 τηοβὲ ργϑαῖ 
ὭΔΙΊΘ, 1 γο Ὀ6 οροάϊοπέ, οομη6 (ὈΤ; δηὰ 
ἱγο 06 ἀϊδϑοδεάϊοῃξ, ἀϊ61 ἀϊΐθ} ἀΐο] ὙΗΘ 
ΒΟΙΡΘΩξ 15 ΖΘΠΟΙΑΙΙΥ ἀϊοϊοασεὰ ὈΥ ἢΐδ 
διῖοκ, τοτα ἃ ἤββασο ἰῃ [6 τν}}, ΟΥ ἄσορϑ 
ἔγουλ ἔδο οοἰηρ οὗἩ [6 τοοῖὰ. 1 ἢδυθ 
οἴθῃ δοασὰ ἱξ δεβοσίϑά δαὶ [86 βδογρϑηϊ- 
ΟἸΔΤΙΤΩΘΙ, δοίογο ἢ6 ΘΗΟΙΒ 8 ἤοῦδβ6 ἴῃ 

ὙΒΙΟΙ 6 8 ἴ0 { εἷ8 8Κ1}}, αἴνγαγβ θ- 
Ῥίογβ 8 βοσυδηΐ οἵ [δδὲ ἤοῦδο ἴο ἱπίτοάποθ 
ΟἿ6 ΟΥ̓́ΤΩΟΓΟ ΒΟΙΡΘηΐδ. δυ 1 Ὦδνο ΚΠΟΤΏ 
ἐπβίδηοοδ ἴῃ Ἡπὶο ἢ [8 σου] οὶ ὃ6 τὴ 9 
.896; δηᾷ δῖ ἱπο] θὰ ἴο δα ἴονο (μδς τὴ 9 
ἀδυυσθοδῆοα δοονυθ- ΘΟ ἃ δὺο ζ6η0- 
ΤΆΪΥ δοαυδλίπίοὰ τῖξ ΒοΙ6 τοδὶ ρἢγαῖςδὶ 
ΤΏΘΒΏΒ Οὗ αἰδοογοσίηρ [6 ῬΓΟΒΘΏΘΟΘ Οὗ Β6Σ- 
Ῥοηΐα, τι ποῦΐ δοοΐῃρ ἴδεια, δηὰ οὗ 
δἰιγαοης ἴδοὰ ἤἴοσα (δοὶγ Ἰυγκίηρ- 
ὈΪδοο8" (ΟΘΟΙΏΡΑΙΟ 4150 “4 ἰΐαη, Ηϊδὶ. 
πέση, χυὶ!. δ; δι. 7ιαἷ, 1. 800; ϑέγαδο, 
ΧΙ; 814; Οεἴϊδπιωε, Νοςῖ. Αἰδ. χνυὶ. 11; 

ΘΟΙΏΡΟΙΟ ῬΒδΪτὰ 111}, ὅ, εἰ δέᾳ.; [Ὡς διΔ 6 
οὗ Αοδβουϊδρίυβ ϑοϊπνίῃοὰ ΟΥ̓ ἃ ΒΕΙΡΟΠΐ; 
διηὰ [πὸ τοτὺ ΖΓ), οὐ ΔΙ ἴῸ ῬΓΟΡΉΘΟΥ 
ὉΥ ὀφιομαντεία, ἴθ, ΦΘΠΟΙΆΪΥ, ἴο Ῥγοὸ- 
ῬὮΏΘΒΥ; Ἶ9, οἴβθη, δυσίν, ΝΌΤΩΡΟΙΒ 
χχίν. 1λ.---Ὁ. 5. Μιοδδοὶΐθ οὔϑοσνοθ, ἐπδὲ 

(16 τηδρ οἶδηβ ῬΤΟΌΔΟΌΪ δρρ] θὰ 8 οοτίδὶη 
κἰηὰ οὗὨ βογροηῖδβ, τ οὶ ἢδνθ [86 ΔΡΡϑδσ- 
ΘΙ6Θ οὗ ἃ δὲΐοϊκ δ Ἰοὴρς δὲ (ΠΟΥ͂ ἀο ποὶ 
τῶοΥυΘ, Ὀυὶ ἩΒΙΟΒ ὩΔΙΌΓΑΙΥ ὈΘΟΟΙῚΘ τηϑηΐ- 
οδι δῷ βορϑηίδ, ἱὅ ̓ πσοόνγῃ ἴὸ π6 στοππά, 

Μοάογη ἐγδυ ]οσθ ἤδτο ΟΟὨΒΙ ἀΘΥΔΡΪΥ ἰη- 

ογζοαδοὰ οὖσ κηπονϊοᾶρο οοποογηίηρ (Π| 660 
ΟΧΙΓΒΟΣ ϊπασῪ ἴοδαίδ; διὰ ἴἢ Μὸ ΘΟΙΏΡΑΣΘ 
Ποῖ βδἰπηοδὲ τηϑηΐϊθοῦ δοοοῦηῖδ, ΜΘ 

πιυδὲ οοηθ ἰ0 ἴδ Ἤοοποϊυδίοῃ δαὶ (89 
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βία βιυ] ον ὌΡ ὑποὶν βἰδβ. 

ΕΧΟΌΥΡ ΥἹΙ. 

18. Απᾶ ᾿μ6 δοαγὲ οἵ 

ῬΒΆΓΔΟΝ τοιηδιηθα βδτάθῃθα, δηα ἢθ μοαυκοηθα ποὺ ἴο 
{ῃθ, 88 ὑμ6 [μοτὰ δα βαϊά. 

. Ἐκποϊ. Ῥέεγε.--- δ Βατάθηοα ῬΒΑγδοδ 8 μοασί. 

τηϊηὰε οἵ {Π|ὺ ΘΟὨΪΌΤΟΙΒ τΟΣΟ, ἀυτίηρ ἐμοῦ 

ΟΡΟσγδτίομδ, ἴῃ (6 Ὠἰ᾽ιοδὲ Ῥοβαὶ Ὁ]6 δίδίο οἵ 

δχοϊοπιοηξ δηὰ δηϊπυδίαδπι, δηἃ (Πδὲ 8 

600] δηὰ ἀο]θογαῖο ἱταροαίξου 5 ουἂὲ οἵὨ [116 
ᾳυοδίίοη. ΤΠ) οἰ ΔΙ ]οὰ δηὰ ἱπίογοδεηρ ἀθϑοῦῖρ- 
ἐἰοηϑθ ΜὙΠ1 δ6 ἴουαπά ἰῃπ ὅϑλαιυ, Ττανοὶδ, 
Ρ. 8354; Μιιεδιν, Ττανοὶδ, ἱ, 189; έ- 
βοτὶρίίοη ἀθ 1᾿Ἐμγρίθ, υἱῖἱ, 108, χυῖὶ, 
1, 3338; Ομαΐεγπεόγε, Μέηι. δὺν 1 ΕαΥρίο, 

18. ΤΈΘ γτδηϊ δ πουηἀδοὰ ῥσὶάθ ἀασκ- 
δηθὰ δ.}}} τηοσο }|ὸ Ὀ]πάποδα οὗ .εἷ8 1πἴ6]- 
Ἰοσῖ; οαστὶϑὰ δὙΤΑΥ ὉΥ δὲθ ἔδιδὶ ἱπίδιυδιίου 
ο γχυϊηοα Ὠἴτηδ6} δηἃ δὶβ ΘΟ ΠΟΥ ὉΥ 16 

Ῥίασοοθ, τρὶς τἢ6 Βαηὰ οὗἉ ἐδ6 ΑἸτιΐσμιν 
ὩΟῪ ἐπθϊοῖδ ὍΡΟΣ Εἰ, ἨΟΎΘΨΟΣ, ὈΘΙΌΓΟ 

οπίοσίης ὌΡΟυ ἴδ6 χρίδηδιίοη οὗ ἴδοϑὸ 
ῬΠΙΒΕσ θη 5 ἱπάϊνϊ πα} 7, τὸ ἀδϑαῖὰ ἱΐ 
δάυ 88 }]6 ἴο Ῥσϑιίθθ 

ἐ, 202; ΔΜεκμίοῖί, Ττανοΐδ, Ὁ. 326; Ζεπ- 

δίεπδεγρ, Μοι. διὰ Εᾳ. Ῥ. 97...]108. 

Α ΘΕΝΕΒΑΙ, 5ΒΌΕΥΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΤῈΝ ῬΙΑΘΌΕΘ. 

ΤῊΣ ργΡἱοΐατο ὙΠ ἢ 186 ἱπδρίγοὰ τεῖϊοσς ἄγαν οὗ ἴ6 ὈΪαρυοδ οἵ ἘρΥρὶ, διὰ νὩϊο ἢ Β6 
Θχϑουίαδ ὙΠ} ὈΠΟΟΙΏΠΊΟΏ ΟΑΓΘ Δηἃ οΧδοίῃοδδ, 8 ἀΘΟΡΙγ ἰπίοσοδείηρ ἱῺ ΤΌΤ ἴδδπ ΟἿΘ 
Ῥοϊπὲὶ οἵ νυἱοῖν. [0 γργεβθηῖβ (6 στδηὰ δηὰ ἱπιροκίηρ δίγτιρρίὶο Ὀοίνγθθῃ ἴπ 9 θΟυΣ 1688 
Ρον ον οὗ [6 Οτηῃίροίοῃϊ, δηὰ [6 τοί ΓΔΟΊΟΓΥ ῥτί οἵ ἃ ἀοιηδηιθά ῥσίηοα; θοίσοδη [86 
γϊβάομῃ οὗ [86 Τοπηίδίη οὗ Κπον]οάρο, δηὰ 6 Ὀοδδβίϊηρ, ὙΔΗΪΥ͂ οὗ [80 ἔγαι! ᾿υζηδη 
ἰηι6 θοῦ; Ὀδίνγοθη ἴ(δ0 Τωοτὰ οὗὨ [80 υηΐνογθθ δὰ 1Π6 1άο18 οὗἨ δ βοδίβθη Θου ΠΥ; ἐπ δ 
πογά, ἰξ ἀορίοίδ (86 οἴβγῃδὶ βίσιι ῖο οὗ Ὑχα ἀραϊπεὶ Εγτοσ, οὔ Μοηοιπαίκιι δραϊῃεὶ 
Ῥαρϑηΐϑηα, Τηδὲ ἴῃ [8]8 πποαυδὶ οοπῖθαὶ ἀἰνίηθ οσληὶροίθηοθ ζαϊποὰ δὴ δ δβὺ ΥἱἊίοτγ 
ΟΥ̓́ΔΡ τηογίαὶ ἱπιροίθῃοο, δηὰ [πδὲὸ ὙΓΌΆ ΕΠ ρα οΥὸῦ ἘΔΊΔΟΥ, 8 86 πδίυσαὶ δηὰ 
οὈνίουβ 865 ἴπ6 ἔδει, (μὲ Μοδοβ, [86 Βυτχηδ]θ ἀροῆϊ δηὰ ἱπδίσιιπηθηὶ οὗ [Π6 Τωοοχά, 

ΔΕ μουρἢ, 88 ἃ τογο τηϑάϊαππι, 6 ἀἰδαρρθδσθ αἰτηοδὶ ἴῃ [ἢ Ὡδιταῖῖνο, οὐἱδὶμϑ ἴῃ 86 
ΓΕΔ ΟΓ 5 τηϊηὰ [6 δΌΡΘΙΙΟΥΠΥ ΟΥ̓ΘΡ 8.6 ΒΑΌΡΗΓΥ πιαρίοἰδηθ δηὰ (ποὶγ Ῥγοδυστορίπουβ 
οοποοῖς, Βαϊ ἰμαὶ αοἂ ἱπβίευοα ἴθι δασοοδδῖνο ρίασιιϑυ ὑο Ὀγϑαῖς τὸ Κὶηρ Β σοῃιυτηδοΥ, 
ΥΝ1]1δὲ ἢ6 τος μά νο δηη  ἰ]διοὰ πὶ τε οἢ6 τοὶ ΧΕΕΥ͂ δίσοϊο, βου ἰμδὲ (οὰ τοογοῖ- 
[ΠΥ ἐγϊοὰ το οοηνίποθ δηἃὰ τηοῦο [Π6 ἰγγϑηΐ ὉΥ 1665 ἀδηχογοῦδ Υἱεϊ διίοσια, οδἹουϊδιοὰ 
ΤΩΘΙΟΙΥ 10 ἱτηρτοδδ Ὠἶτὴ Υἱ βοσλθ 1Ὧθ6 οὗὨ [π6 ἘΠ] ἐπ θὰ τηοδλη8 δὲ Ηΐβ οοϊητηδηᾶ; δηὰ 
ΟἿΪΥ πῆϑη ῬΒδΥΘΟΝ 6 ΟὈΒΟΪΏΔΟΥ͂ ΟΥΘῊῪ τοοῖο δηὰ ΙΠΟΤῸ ἱηγοίογαῖθ, (ἢ6 ΠΌΤΟΥ δηὰ 
ζοτταϊ ἀδῦϊο ομαγδοῖοσ οὗ ἴΠ6 ρίαρτιθβ ΘΓ ἱποσοδϑοά. Απὰ δ8 ἰῃ [Π6 Ὠδηὰ οὔ Ῥγονὶάθησο 
δυόγῳ ΟΥ̓ΘΏΣ ὈΘΟΟΠΊΘΒ 8 ΤΩΘΔῺΒ 0 8 ΕἾσθΟΥ δίῃ, [ἢ τηΐϊθοσίο 8 ννδίοἢ Ὀοῖα}} ῬΗδσδοῦ ἴῃ 
ΘΟΩΒΟηΏΘΩΟΘ οὗ [ἰδ οὐ ΟὈΔΌΓΔΟΥ, ΈΣΘ δἱ {Π6 βῶπιθ {ἶπ)6 ἱπίοη θὰ ὈΥ Οοὰ ἰο τηδηϊἔεες 
ἴο 811 16 πδοέέοῃδ οὗ (δ:ὸ οδυῖ δ Ηἰΐβ διαργϑίηθ Ῥουοσ, δπὰ ἰο ἱπάυοο ἴποπὶ ἴο δϑδηάοη 
(δοΐγ ἰΔοϊδίτουιβ νγογϑιΐρ, διὰ [ὸ δοκηονϊοάρο Ηΐδ δχοϊπεῖνθ βογυοσοίρτιγ. “Βυὲ ΟἿΪ 
ἴον 1818 σϑαδϑο Βαγθ 1 θὲ ἴΠ66 αχἰδὲ, ἰπ ογὰοσ ἐ0 ββῃονγ (Π66 ΤΩΥ̓ ΡΟΎΤΕΓ, δηὰ ἐδιδὲ τὴν Ὠδσοθ 
Ὀ6 δοκηον]οαροί {δτοῦρΒουῦς 411 [86 ὀασίὶ (Χ. 16; χ. 1, 3, οἴς.). ὙὯψΠ6 Ἵδηοὶ ἱδογοίοζο 
866, 8ἃ8 ΒΟ ἀο68, ἱπ δυο !Βδ ρδβαῶροβθ δὴ “Ῥσγοοῦ, [δὲ ἐπ6 δηοίοπι 26.518 δὰ τὸ 
ΒΟΓΙΡΪ68 85 10 ἴδ φαθείίοη οὗἁ ἔαἰτ-ἀοα]πρ' νεῖ ῬΒΔΓΔΟΣ; ὑΠδὲ (86 Ἰδίζεῦ οδπ οὨΪΥ ὍΘ 
Υἱοννοα 88 Δ ΔηΥΣ ἴῸΣ [86 δίγοῖκθϑ οὗ ἴπο0 αἰνΐηθ ἢδιησηοσ, δὰ πδὶ το δὸ ὯὩοὶ το Ἰοοκ 
ἴοσ δ ἱρὴ ογάοσ οὗ οἰ ίοδ ἴῃ [86 ΒΙΌ]1οΑ] εἰπι68. ϑυςῖ ἀοά ποι οη8 ἀγὸ [6 ππανυοὶἀ- 
δὺϊο τοβυὶ οὗ ἃ δυβίθμιῃ οὐ ἰηϊογρσχοίδίίοη, ἱῃ ὙΔὶοΝ δυροζῆςα! ἀδοϊασπιδιίοη δπὰ 
ἐηγοΐογαῖο ργοῤαἀίος ἰδκο ἴπ6 ρΡ͵δοθ οἵ ραίϊθῃί γθϑθδυος δηὰ πη ἰδεβθὰ οχδιϊ δέου. 

Νον, ἱἢ τὸ ΘΏΔΙΥΣΟ [86 Ὡδίυχο οὗὨ (80 Ρ]αριθθ δὲ πασταιοὰ ἰ οὔσγ ἰοχὲ, γ6 ἐδῆποὶ 
Ὁπε δοκηον]οὰρθ (δ9 πείγασμίομς ολαγαοίεν πὶ πος 411, τϊεπους οχοθρίΐίου, τὸ 
βιἰδιηροᾶ; δηὰ (δ0 οἴοτίϑ οὗἨ ΠΙΒΗΥ͂ δοβοϊδσα (88 Ἔβρϑοία!γ οὗ Εἱοβηοση ἰῃ Ηΐβ Ἰσοδεῖθο 
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“ἀρ 520 τσ }}} Αὐργρι), Ὑῆο ἴοοῖκ μῥδὶῃβ ἰο δχρίαϊῃ ἔποβο υἱϑί δι 848 πδέιγαὶ 
ῬΠοποσηοπα, δᾶγὸ ῥγονθὰ δ᾽ ΚΏΔΙΥ υπδυςσοοδββέμὶ, ἔα 0116, δηὰ οὔἵθη ἰυιϊογοῦβ. Οοῃ» 
δεοϊθητουβ δηὰ Ἀρτο)πἀϊσοα σοτητηθηίδίοῦβ Μ0}}} ἀοίογθη }}} αὐϑιδίη ἔγομ ἐογοίηρ᾽ (ΠΟ 
ΟΥ̓ Ῥτγθοοποοὶ γθα ποι. ἰηΐο 1Π6 βαρ οἱ Ὑ οὗὨἨ [6 Βαογϑὰ ἰοχῦ, νυν ]οἢ ΔΙΟΘ Δ ἕοστῃ 

ἃ δία ὈκΔ518 [Ὁ δὴ διίῃθηϊο ἱὨ ΟΥρΡΓΟ ΔΙ ΟΙ ; [ΠΟΥ 11} τηοά δ} ἀθοϊαγο ἐβοταβοῖνθ8 (0 
6 ἴΠ6 τλ6γ6 Θοδο οὗὨ ἰγδαϊου. [ὲ 8 διυϑήοϊοηξ ἰῃ 186 οχροβίϊου οὗἁὨ δηοίθηῦ οσΚΒ, ἴο 

ἴγϑοθ δηὰ ἀθνυοῖορ [8 Ῥσορϑῦϊο τηοδηΐπρ ἩΒ ἢ [06 δυῖθοῦ ἱπίθμ ρα ἴ0 ΘΟΏΥΘΥ. [ὲ ἰ8 
ποῖ ΑἸ ΔΥΒ [6 8810]6 ἴ0 ἕοστα δὴ οχδοῖ Ἰυάριηθηξ οὐ ἐμ6 Ὡδέθγο δηᾶ νυδ]υο οὗ ἴΠ6 ἔδοίβ 
δηά ᾿ά6 88 οοἸμτητηποδίδα: ἃ ἴαδὶς, Ἡ ΒΙΟ 106 ΘΟΙΙΤΉΘῺ (ΑΟΣ ἸΩΔΥ͂ ἩΠΠῊ ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ ἸοαΥ ἴο 
ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΤΟΔΟΓ ἱπάϊνι Δ }}} δῇοσῦ πανυϊὴρ ρυΐϊ δίμη ἱῃ οβϑοβαίοη οὐἨ 811 σῃδίθγδ]8 
ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἴ0 ΔΥΤΥΘ δὲ 8 γ7611- 65:80} 8 ῃ6 ἃ ορίηΐοῃ. Ἡονονυοσ, ἱξ 18, οα ἢ ΟἾΒοΥ Ὠδηὰ, 

ΘδϑΙγ ἀἰδοθγῖθὶο (μδὲ 41} {π686 ρῥἱαριιοβ ἃγθ δαδε προ πδίυγαὶ οἰγουπιβίδῃοεδ ΟΥ 

ῬΒθποιηθηδ οὗ Εργρῖ; νγὸ κῆονν ἴΠδὲ ἴῃς ΝῚ]6 ἰἸηἀθ6 ἃ ΔΒΒΌΣΩΘΒ ΔΏΠΌΔΙΙΥ 8 γτϑα οο]οὺΣ δὲ δ 
οοσίδίῃ 86Ά50}; [π8ὲ Κ,ΘΠΘΥΔΙΪΥ ἱτωτη αι 6}7Υ δἴθοσ ἐπὶβ ἔτη 6, [.6 511π|6 οὗὨ 186 γίνου Ὀγοθὰβ 
ἃ ναβὲ ΠΌΤΩΡΟΣ οὗ ἔγομϑ; (δδὲ 180 δἱν 8 4116 ἃ ἩΪΓ ΘΌΓΑΓΙΩΒ ΟὗὁὨἨ [ΟΙΙΙΘΏ Ὼρ ἰηϑοοίβ; δὰ 

ΔΙ͂ΟΣ [86 ΒδΙη6 ΒΗΔΙΟΔΎ ἰῃ 411 οἴἶδοσ ρ]αζυθδ; δηὰ π6 Χοδοσ Ὑ1}} πὰ ἰπ 186 ζο]]ονίπρ; 
ΤΟΙΏΔΥΚΒ Οἡ ἴπο686 ἰηβίος  ΟΏ.5 [ἢ6 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ὨδίΌΓΑΙ - ὐθύοσὶς δΟΟΟθ 5 ὈΟΑΓησ ΟἹ ἴΠ6 
Βιι)οοῖ, δηὰ αἴογάϊηρ ΤΊΔΗΥ͂ Ροϊηΐδ οὗ σοπιραυίϑομ Ὀούνγθθη [80 Ὡαγγδῖνο οὗ [16 ΠΟΙΥ͂ 

ἰοχὲ δηᾶ [86 οὐβοσυδίίοηβ οὗ ζϑορύδρῃοσβ δηὰ ὑγαυθιϊοσθ, [Ιη ἴδοῖ, [86 1016 ἴοσοο οὗ 
186 Το]]ονίηρ; παιγαῖῖνθ Ὑ71}} 6 1οβὲ 10 ᾿μοδθ, γ8ὸ τοδὰ ἰδ πίμοῦΐ χϑίδγθηοθ ἴο 186 
παΐυγαὶ οοηδἰιίΐοη οὗἩ Ἐργρί; ἩΒΟΓΘΑΒ ἃ σδγοία] τοραγὰ ἴο 1818 ροϊηϊ ν7]}}} ἱπύ ΓΒ ΡῚΥ 
δ] αϑιγαῖα θοι ἢ τὴ6 αἀτηΐγδ 016 οἰ πιᾶχ οὐὗἁἨ [16 ῬαηΙΒησηθηῖβ οὗὁἨἩ ῬΏΔΥΔΟΝ δηὰ ἴ86 γα ι]- 

᾿π688 Δηα δυϊμοπιοΥ οὗὁὨ [06 ἀδβοσρίίομβ. Βαΐ [π6 τηϊγαοῦ]ουϑ σμαγβοίοσ οὐὕὨἨ {8050 
Ῥῃοποθ δ 18 ὉΠΠΙΒΙΔΚΟΔΌΪΥ ΟὔΒοσυ 6 ἴῃ [86 [ΟΠ ΟΠ; Ροϊηΐϊδ: 1. ΤΏΘΥ [86 οἶδοθ 

δἱ ἃ {ἰπὶ6 ΘΟΠΙΤΑΤΥ ἰο Τποὶσ ἀϑι8] οοουγτοηοο; 2. ΤΏΘΥ ὨΔρΡροη ὙΠ ἢ ἃ Βρᾶοθ οὗὨ ἃ [6 

ΤῊΟΏΓὮΒ ἰπ ταρὶ ἃ βιισοοββίοῃ, 11] δὲ ἰθδδὺ βοπηθ οὗ (ἤθ τ 8.6 οὐὗἁἨ ὙΟΣΥ͂ ΣΆΣΘ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ 
(8ε6 ποίθ8 ἴο ἴδ6 δι} αδηὰ 91ἢ} ῥϊασιιο8); 8, ΤΟΙΣ ἱπἸαγίουϑ οβαγϑοίοσ 18 ἰῃ βη ΠΕ] 

ἀρρταναϊοα; 88, ῸΣ ᾿πβίδῃσο, ὉΥ [16 ἢγβί ῥίαριαρ ποῖ οὐἱυ (06 νψνδίδσ οὗ 9 ΝΊ]6 ἰ9 
σοητογοα ἰπΐο ὈΪοοά, Ὀυϊ 4180 41] 118 πυπιογοῦβ ἤβῆθβ ἀϊθ; 4. ΤΉΘΥ οὐουτ δὲ ἴδ {ἰπ|0 
Ῥγοαϊοιοαὰ ὈῪ Μοβοβ δηὰ δἱ ἰ8 δοτητηδπᾶ; ὅ. ΤΉΘΥ ΡΘΗΘΓΑΙΥ οα886 δὲ ἢΐδ ῬΥΔΥΟΓ; δηὰ 
6. πο Ευρυΐδῃβ ΟἸΪΥ͂ δῖὸ δ οιοα ὈΥ (θη, ΥΠ1]|δὲ [Π0 Ιβγδ 6 1168 ἄγ ὀχοιιρίοα ἴγοιη 
τοῖν σαἰδταϊΐοι δ οἴἴδοίβ (866 Υ]}}. 18; ἰχ. 4, 6,26; χ. 28; χίΐϊ, 12, εέ σαεί.)λ., ῬΟΙΏΔΡΒ [ἢ6 

πιιπιδόῦ ὁύοῃ οὗ [06 Ῥ]άρτο8 18 ποὶ ἱπδίρη ἤοδηΐ, 88 ἴθ ἰ8 ἴῃ {π6 ΟἹ Τοβίδιηθης τΠ6 

ΠΌΤΟΥ οὗἁ ρεγζεοίίοπ (866 τοῖθ Οἢ ΧΧ. 1---14); δηἃ [6 ἴθ ῥ]αριιοδ τυ ῆῃϊοἢ γοθὰ [βγϑοὶ 

ἔγοτῃ [πΠ6 γοκο οὗ ΕφΥρΟ δ Κίηρ, ἸηΔὺ 6 σοῃίγαβίοἃὰ ΠῚ [86 θη ΘΟΙΩΤ Δη ἀπηθη8, ὈΥ͂ 
ψἱοἢ Ιβγϑοὶ δοσορίοα ἴΠπ6 βονθσοιρηῦ οὗ αοά. 

ΤὮο ογάδγ, διτδηροτηθηΐς πα βυοσσοββῖνο στϑάδίοη οὗὨἨ [86 ἴθῃ ἀἰθρθῃβδίϊοηϑ ἤδνο 
ΌΘΟΠ τη846 [Π6 δυδ7]θοῖ οὗ πιΐπαϊο ὀχ ηδοη οὐ ἴπ6 μαζὶ οὗ “6 88} σοτΙητηθηΐδίοσβ. 
80. οὔϑεγυεβ Ἐδδῆθαση (οη ΥἹἱὶ, 26), ὑπαὶ Αἰ ΑΥΒ νγο ῥΪαρτιθδ Ασὸ ῥγοοθὰθαὰ ὈΥ {πο ῖῦ 
ΔηΠΟΘΠοοΙ Θηΐ, ΜΕ118ὺ (86 Γϊγὰ ἰδ Κ68 ρ͵δοθ Ποῦ Ῥσχονυϊοῦβ τναγηΐηρ. Τμυ8Β ΜΟΒΟΒ 

ΔΏΠΟΙΠΟΟΒ ἴὯ6 Ὀϊοοὰ δηὰ 106 ἔτομχϑθ, [6 ρψηδίθ ἢ6 ἀοο68 ποὶ τῃγοαίθη ; Ὀθϑι]ο8 δηᾶ 

ῬΘΒΠ]ο πο ἀγο ἰηϊσοἀποοα τ ΠῊ 8. σατο ἴο ῬΒΑσδΟῦ, δηὰ Ὀοἱ]β ποῖ; (ὴ6 βϑῖηδ ἰβ 1110 

6436 ΜΠ [ἢ 6 δ4}} δηᾶ [86 Ἰοσυδίβ ὁπ ἴῃ6 οὐδ παπᾶ, δὰ τὰ ἀδτίκηθ88 οἡ [ἢ6 ΟΥΠΟΙ, 

Αδαγῦδηρὶ δηιἀ8 ἃ δβι}}} τῶοσο δι! ῆς!] 41 ΠΑΓΙΏΟΙΩΥ ἰῃ [Π6 ΘΧχίοστιαϊ οχοουίοη οὗὨ ἐΠ6 ὨΐηΘ 

Ἀγδβὺ ρίαραθβ: α) ΤΠ ἢσϑβί, ἑουγίῆ, δη ἃ βουθῃϊα ἄγ ὑγοίδοθὰ Ὀγ [ἴῃς υγοσάβ: “ 6Ὁ Ὀοΐογο 

ῬΏΔΓΔΟΝ ΘΑΙΥ͂ ἴῃ [Ὧ0 τποτηΐϊηρ" --δηὰ 816 δηπουπηοθὰ ἰο ῬΒΑΓΒΟΒ δηὰἃ ἢ ΐ8 οοιιγίς: 
δ) ΤΊ βεοοπά, ἥδ ἢ, δηὰ οἷρἢ}}} γα ΟΠῪ ῥγθοθἀθα ὮγΥ [86 νογάβ: “6ὁ ἴο ῬΒατδο ᾽""--- 

δηἀ ἅτ φγοαϊοίοα ἰο ῬΠΑΣΒΟΝ δ]ΪΟὴΘ δηἃ ΒεοΓΟΪΥ; δηά 9) Το (Πϊτά, δίχα δηὰ πἰηιὶ 

ΔΙῸ ποῦ Δῃηποπηςοᾶ δ᾽ 4]]---πὰ γγογο δὲ οὔσθ Ἄδχϑουϊοᾶ Ὀεΐοσο ἴ06 Ἐργρεδη ΡΘΟρ]6.--- 
ἼΠῸ βάση σοσατηθηίδίοῦ οὔβοτυθ8Β (οὉ γἱ}]. 16), ὑπαὶ δοοοτάϊηρ ἰο 186 ΒΙ]1ς 8] τοϊδιίο 
[ἄγοο ψοηᾶογε---Ὀ]οοά, ἔγομβ δηὰ χηδλίβ--τ Το ΓΘ ῬοΓ ουτ θα ὈΥ Αδγοῃ; [ἄγθ6 Οἱ 6 .8-- δὶ], 

Ἰοσιιδῖβ δηἃ ἀδ πη 689---ὌΥ Μοβ68; δηὰ (ἢγθ6--- 66 1168, ρα βο ]θης6 δπὰ ἀρϑιὶ οἵ [π6 δτεῖ- 
Ῥοχιι---Όγ αοἂ Πϊπγ561 ἢ, τ ὶουῦ 186 τηϑάΐυτα οὗ Μοβοβ δηὰ Λάγου; δπᾶ οῃϑ--- Ὁ 118 -- 
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ὉῚ Μοδοϑ δηὰ Αδγοῃ ἰοβϑίθοσ (σοῆραῦο ἘΠπ στα οἱ υΥἱϊὶ. 12, δπὰ Ουβδτὶ '. 88). Ηο 

ζυγίμος τηδὶπιδίηβ, ἴπδὶ τ00 ἢνο χει ῥἷδαρυοδ οῸ Ῥχγοάἀυοοὰ ΟΥ̓ [Π0 {0ἴἷῸῸ Κ.͵ΌΒΕΕΣ 
οἸοπιθηΐδ, τγϑίοσ δηὰ δδυίῃ; [80 ἄνο Ἰδὲ ὉΥ 1.0 ἔνγο ᾿ἰρῶὶ οΙοτηθηΐδ, το δηὰ αἷτ; 
πδπιοῖγ, Ὀἱοοά δπὰ ἔτομϑ ὈΥ͂ {πὸ γαῖογ; [06 ποχὶ ἴἴγοθ, στδίβ, Ὀ66 1165 δηὰ Ῥεδβί!θπος, 
ΒΥ 1τἈ86 δίῃ; 106 [Ὁ]ονίης ἔνο, Ὅο118 δηὰ δαὶ, ὈΥ το (ἰχ. 10---38); δηὰ Ἰος  βέ5, 
ἀατκηοῦδ δηὰ ἀθδί οὗ ἴΠ0 ἢσδῦ- θοστὶ ὉΥ [86 δἱζ.-- - Δ Ϊ Φοδμυάδη Ηαῖονὶ (φποίοὰ ὈΥ 
ΕἘθη Εσγὰ οἱ ἰχ. 1) οοῃβίθσβ σῇογθ Ἅδη! [6 εἷἰχ ἰδὲ ρΐδαζαθα ἔσο ρεδεὶ θῶςο, 85 
1Π0 οἤἶθδοῖβ οὗ δὴ ἰηξοβίθα δἱζ, ΟἹ] δαἀτζηϊ πο [ἢ οο-ορογδιίου οὗ ὅσο ἰῃ πὸ δουεοι ἢ 
Ρίασηο (δαὶ οὗὨ με1}).--- 86 ππἰηϊογτυρίοα οἰ πιαχ ἱπ [πὸ ἐοττίθο παίαγο οὗ [6 ρμίαρτοβ 
85 δἰγγαγεξ Ὀθδῶ ροϊπίθὰ οὔξ δηὰ οχρ δἰ πϑᾶ ἴῃ τὴ6 190]; ΟΟΙΩΤΩΘΏΑΤΥ. 7.6 ν|}} 

Πογο Ὀαϊ ὈΓΙΘΗ͂Υ οοῃκίἀον ὑπΠ6 δβασοοδδῖνθ οἤθοίβ, Ὑ Βὶοἢ [11686 ταΐγδο}68 Ῥγοὰποεὰ οὐ [86 
μασγά-ποαγιθάμοδ οὗ ῬΒδσδοῖ.--- πο Μοδοβ ἢἥγεϊ στοατιοϑίοα τὴ6 ἰκίπρ, ἰο στϑηῖ ἴο 186 
ΟΡΡγεββδοὰ Ῥϑορὶο οὗ ἴξσδοὶ Ὀαὶ ὁ ἴον ἀδυδ᾽ ἰθανὸ (ὉΣ [6 οοἰθγδιίοῃ οὗ δ σε ριοῦδ 
ἴεδιῖναὶ, ἣθ νῶδ τηοὶ ὙΠ [ἢ6 ἐπε ϊηρ ΓΟΡΙΥ: “ Ἧ7Ἐ8ο ἰ8 αοἀ, ἐμαὶ 1 βῃουϊ]ὰ Ἰἰδίδθη ἴο 
ἰ8 νοΐδοθ, δηὰ 1οἱ [Ιβγδοὶ γοῦ 1 ΚηοΥν ποῖ (61, ογὰ, ποῖ μον Μ1Π|1 οἱ Ιδγδοὶ κο, δηὰ 

ἴΠ6 Ὀαγάθῃ8 οἵ [δγβοὶ γοτο οι πδησοὰ ἰηδιοδα οὗ Ὀοϊηρ δ οταιθὰ, Νονς δὰ 10 νγοπεσ 
οὔ 86 δια ἐγδηδίοττηθα ἰηἴο ἃ βορεῃηςξ δῃῦ οἴδος οὐ ἐπ ΟὔδΒΟΏΔΟΥ οὗὨ [6 Κὶπρ,, δ8 Ὠὶθ 
Ὑἶδ6 π6 0 ΘΧὨἰ δἰ οὰ ἃ δἰ Πα 1 δὺ Ῥοσίοστηδηςο, δηὰ 16 οἰγουτϊηδίδηοο, ἐμαὶ [86 δεγροῆς οἵ 
Μοεοβ ἀονουγοᾶ [6 δουρϑηῖβ οὗ δὶ ΘΟΌ ΠΟ ]Π]ΟΥΒ, τγῶ9 [0 πἴτη Ὀὰΐ 8 ὑχτοοῖ (δδὶ [Π6 σὲ οἵ 
Μοδοδ τγᾶ8, ἰῃ βοῖῃθ ἄσχτοο, τοσγ ἀσνεϊοροῦ, Ὀυαϊ τοὶ οὗ ἃ ἀἰβογοης οὐ ἰσθμοῦ οσχάσσ. 
Α8 [{π||ὁ ἰηβυθηοο δὰ τΠ0 χει ρίαχουο, [ἢ 6 ἰΓαπειησίδείοη οὗὨ ἔπ 6 τγδῖοσ οὗ 80 Ν1]6 ἰηϊο 

Ὀ]οοά; ἴον 1μὲ8 αἷἰδὸ νγδβ ἱπιϊξαίθὰ Ὀγ τἴ80 ΟΠδσίαμηίτη, ΔΙ ΠΒΟΌΡὮ ΤΠΘΥ τοῖο, Οἢ [86 ΟΠ ΕΣ 

μιδη, πη 80]6 ἴο σοδίοσο ἴπ6 βουπὰ νγωῖοσ οὗ ἴδ6 Ν1]6. ΑΠΟΣ δονυϑὴ ἀδγβδ ἔθ ον ἴδ6 
βοοοῃὰ ρῥίασιο; ἔγορα ΗἸ], τ τπεῖγ Ἰοδιμδοτηθ Ῥσϑδθῆοθ, 411 Ποιιδο8 δῃὰ δρασίταθηῖς; 
ἴδ Ἰοατποὰ οὗ Εργρι αἶϑο ὀϑυ δ] Ὀσγοάθοο (δ|666 δηΐπλ818, Ὀθὶ [ΠΟΥ σδπηοῖ γολουο ἴδόσω, 
δηἃ ῬΠΑΓΔΟΝ 8 ΠΟῪ ἰοσοοά, ἴον ἐπ 6 ἢχσεῖ {π|6, (0 Ἀπτα Π'αὴο Εἰ πιβ6 1 80 ΤᾺΣ 86 ἴ0 ἱσω ρίοσο, 

ΓΠγουρἢ Μοϑθ8, [86 δϑεϊβίδῃοο οὗ ἴ)9 (οἀ οἵ [εγϑοὶ, ποτ ἢ6 δαὰ, δβθοσεϊγ Ὀείοσο 
ἀογἀοὰ 88 δὴ 1 πβίοῃ δηἃ ἃ πομοη τγ (ΥἹ]ΐ, 4), απ ἰο ῬσΟΠλΪ80 ἴΠ6 ἀοραγίαγο οὗ (16 

1Βγδ ἰϊο8 ἴοσ 1.6 ῬσΡοΘΟ γοργοβοηϊδα ὈΥ Μίοβοβ. Βιιῖ 6 ΒΟΆΓΟΘΙΥ δΑΌ Ηἰτη 561 ἀοἸἑ τεγοὰ 
ἤἴτοτα [86 τηϊθο οί οὗ [6 ἴγομχβ, Ὑβθη Ἦ6 πΏΘΟΓΌΡΌΪΟΌΪΥ τεϊσαοιοα ἷδ βοϊοιῃ Ῥογιϊβείοι. 
Τῇ ποχὶ ρῥΐαρτο, ἰμδὲ οὗὁἨ 16 γηαίδβ, τοἀποοᾶ (86 δηξδροιι δὶ οὗ Μοβββδ ἴο ἃ τῇοσο ἀ8- 

συ] ρΡοβὶιου. Εὔνθῃ {ἰ|6 Βοσοθγοσβ οοηῃΐοββϑα: “118 18 [86 Βηροῦ οἵ αοὰ;" ἴον [ΠῈῪ 
ὝΟΓΟ ΘΥΘη ποῖ 80]6 ἴ(ο Ῥγοάῃςοοθ 686 ἰπϑθοίδ, τη ποἢ 1688 ἴ0 χοιηονα ἴδόπὶ (Υ11}. 15); γος 

Ῥμδγδοῖ ροσβουθγϑὰ ἴῃ 816 σοπίατηδου. ὙΠῸ ἐοΌΠὮἢ ρῥΐαρηο---ἢ6 Ὀδοι166---ἰοτοοὰ ἔγοσῃ 
ῬΒδσδΟὶ τ86 Ροτταϊββίοη ἐμαὶ [βγϑ6] τηὶρηῦ ββοσιῆσο ἴο ἰδεῖν αοἂ ἐπ Ἐσνρί. Βαϊ νθθη 
Μόοϑ68 γοργοϑεηϊδὰ ἴο πἷπὶ ἰ8δὲ ΤΠ6Υ̓ πουϊὰ ποῖ 6 888 ΠΌΤ [86 τοὶ σίου ἴδπαιϊοϊσπα οὗ 
πὸ Ἐργριείδη Ῥβϑορίϑ, {{ 86 ΚιΠοὰ δηΐπηα]β Βοϊὰ ἰῃ βαοσοὰ υϑηογδιίοη ὉΥ ἔθ Ἰδίξεσ, 
ῬΒΑΓΔΟΣ σᾶνθ 16 ΒΥΡΟΟΓΙΟΘΑΙ Ὀγοτηἶβο, ἴῸ δ ]οῦν ἐποῖγ ἀοραγίθιγο ἰηϊο (6 ἀδϑοσὶ, νεῖ τὰ 
1Π6 τοϑιγ οΐοη, ΠΟΥ τ, ποῖ [0 Ῥτοσθοά ἴοο ἔδν ἔγοτῃ ἴδ Ἐργρίΐδη ἔγοητοῦ (νοῦδο 34); 
δηὰ δἰ Βουρῖ Μοβ68 νγδδ [ὉΠ οοηγνϊποοὰ οὗἩἨῬΏΑΓΔΟΝ Β ἰΠβἰ ΠΟΟΥΣΥ (νοτθο 35), ΒῈ ὑγανοὰ 
ἴο αοἀ ἴο ἰεῦ Π6 ῥΙαραο οθαεο, τ ]ς ἢ, ἰῃ δεῖ, ἀϊδαρροδαγοὰ ἱτητηθϊαίοῖγ. Δΐοσο ἀο- 

δίττιοίνθ δηὰ πιοτὸ ἴδ[8] οἢ ΑΒ ἸΒΟΙ ΘΠ 8, ἡγ6 ΓΘ ΠΟῪ δοσαπη] ἰδ ἀραίηξὲ ῬΠΔυδΟὴ ; 8 μεξῖΐ- 
Ἰθηςο δηη διε ἐπ στοδίοδι μαζί οὗἩ (86 Ἐργράδη οαῦεῖθ, τ δὲ (πὲ οὐὗἩἨ Γ[ἢ6 Ιβγδοι δος 
τοιμδἰηθα πηϊπ)υτοᾶ---Ὀυὺ ῬΠΑΥΔΟΙ Ῥογβίβιθὰ ἰῃ μὲ οὈδίϊηδου. Μὸοτο ὀγοδα αι] ἐῃδῃ 4]]} 
Ῥγϑοράϊηρ οδ δηλ 168 γ88 16 δἰχίϊ ρίαρασ, ΤΠ δὲ οὗ Ὀοΐϊ8; ἴδ τγαὰβ πο Ἰοηρεὶ ἀϊτοςξοά 
δἰζαϊηβὶ [Π6 ῬΓΟΡΟΓΙΥ, Ὀαΐ [6 ῬοΥϑοηδ οὗ 80 ἘρΥριίδηΒ; δηὰ υνἢδὶ οδιιβοα 81}}} στεαξοῦ 
ΒΟΥΤΟΥ͂ τν85 ἴΠ6 Οἰγουτηβίδησο ἴῃδὲ [ῃ6 Ὁ]οοΓα Ιηρ Ὁο]1]8 οονοσοὰ δυθὴ [06 ρῦτο Ὀοά᾿α5 οὗ 

[6 ΒΟΓΠΡΕΪΟΙΒΙΥ ΟἸΘΔΏΪΥ Ὀγίοϑίβ, ἃ ἴδοϊ σῇ] (Π6 ἰοχὺ ΟΧΡΥΘΒΑΙΥ τηδηεϊοῦβ (ἶχ. 11} 
Βαϊ ϑυϑῃ (ἷ8 Ρυηἰδηπηθηΐς Θχογοίβοά πὸ οὔδοῖ ὑροῦ ῬΒΑσδΟἢ 8 οοηᾶποῖ. Α ἰουτίδὶο 
ΒΑ 11-ϑέοττῃ [Ὁ]]ονγθὰ, δοοορδηϊθα τε ἰοττοηΐδ οὗ ταΐῃ, δηᾶἃ Ἵγαβμίηρ τπυπᾶάογ, δηὰ 
ἔδυ] 1 ξηΐηρβ; {86 ἀπο] ἀ]οὰ ἔαγΥ οὗ [Π6 δ᾽δπιθηῖδ, δοΐοσο ὑπδοασγὰ οὗ ἴῃ Ἐργρι, 
ΚΙΠοὰ τῆθη ἀπά Ὀθβϑίϑ ἱπ ἐπ6 ἢ61ἀ5, δηι ἀδδιίσογϑὰ θυθιγ Βογὺ δηὰ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ἴζεθ, δηὰ δηηϊ- 
ἈΠαὐοὰ (δ6 ΘαΥΠ ΟΣ ΟΓΌΡΒ, 88 δαχ δηὰ θδ:}0γ.--- οδηθη αἴομο, ἴῃ6 δϑοᾶο οὗ ἐδ [Ιεγδοὶ δα, 
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Τοϊηδίηθα δχοιηρὶ ἔγοτα 411 8686 ἴῃβίοιίοημβ. ὙΆΘΥ ὝΕΤΙΟ, ΘοΥί ΔΙ ΠΥ, 80 ΟΥ̓ΟΣΡΟΎΤΟΣΙΏΡ, 
ἴδοι ῬΏΔΥΔΟΝ δυτηπιοποὰ Μοδοβ δηὰ Αδγοη Ῥεΐογο πὶ, διὰ οοῃίθδδοα: κ1 ἢδγο δἰπποὰ 
116 ὕτηο; αοὐ 6 ᾿πδί, δα 1 δηὰ ΤῊΥ̓ ῬΘΟΡΪΘ δζὸ πὶοϊοὰ " (ἷχ. 27); 6 τοᾳφυδδίϑα ἔβοα 
ἴο ῬΓΔΥ͂ ἴῸσ ἷπ), δηὰ ῥσχοπ)δοὰ δραΐῃ ἴἰὸ δον 16 ἀδρασίπσο οὗ [86 [δγϑο]ϊνοβ. Ἠον- 
ἜοΥ̓οσ, ΒΘῈ Β6 γΥ88 Τοϊθαϑϑὰ ἔγομι (8 ρἷδραθ αἷ8ο, Βὸ μαγάθηδα δἷ8 ἢθασζίὶ 85 Ὀοίοσο. 
Βαὶ ΔΙΙΒουρῈ 411 [π080 Ομ αϑεϊβουγηθηὶβ ἢδὰ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ τοιηδἰηθὰ ἔγα 1688 ἴἰο τοίοπα 
Ῥλαγαοΐ᾽ε ταϊηὰ, {ΠΟΥ ὀχοζοίβοα ἃ ρονοσῆμιὶ ᾿πῆποησα ἀροῖ ἴΠ6 [66] Ὡρπ οὗἩ 6 Ἐφγρείδῃ 
»εορῖε, (ὯοΟ ὈαρδΏ ἴο 800 (86 ρΟΥΤΟΓ οἵ ἴπ0 1γὰ, δηὰ ἴο δοκηον]οᾶρο ἰξ; ἴῸΣ δἰγοβαγ 
δὲ [6 δονθητ ρίαστθ, ἃ τοδὶ ρδγὶ μδὰ {0] ουγοᾶ 186 τγαγπίηρ, ἰο ἀγίνϑ [6 σδε]ο ἤζοτω 

16 βοϊάβ ἱπΐο [86 ἤουδεδ, Ὀθίοσο 16 οοσασωθησοπιοης οὗἩ ἐδ Πιὶ}-ϑίοστη ; δηὰ ᾿ θη 

Μόοβϑεβ ΠΟΥ͂ δῃηῃουποθᾶ, 85 ἃ πον ρίαρασ, ἴπ6 ἱπβίοιϊοη οὗ ἑοστα 8 Ὁ]6, πραγ] εἰοὰ 
ΒΓ ΆΥΤΩΒ Οἱ ἀσνδβίδιηρ Ἰοςαδίδ, [Π6 ῬΘΟρὶΘ ἀγροὰ [86 Κίηρ, ἴο δυδτιβδί υθηθθδ, ΤΟΡΤΟΔΟἢ- 
ΠΥ πσγηΐηρ Εἶτ : “ 1) οβὲ τποῦ ποῖ γοῖ ἱκπον [δὲ Ἐργρὶ ἰδ γυϊπεοὰ Ὁ" (χ. 7). Βαϊ Ὑμοπ 
Μόοβοϑ ἰηπδι διὰ ὑροὰ 86 ἀοραγίυσο οὗὨ [10 τυλοίε Ρ6Ορ]6, τυ Ἐπ οἷν τεῖνοδ δηὰ οὨΣ] σοι» 
δηὰ 411 {ποὶγ σϑεῖ]ο, ῬΏΔΓΘΔΟΣ ἔ6]1, 86 δὴ ππάουθδίοα ςῖ, δὲ Π6 μὰ Ηἰπουτίο ναὶ νασπο 

Β'αοϑθθ64,, ὨΔΗΠΊΟΙΥ, [μδὲ [ἢ ΒΔ Σ  ῆ068 ἴῃ [86 ἀθδογί σοῦ ΟὨΪΥ πϑϑὰ 88 ἃ ρχγοίοχὶ [0 φοῃοθαὶ (86 
Ῥίδη οὗὨ ἃ ἰοίδὶ ὀπιλϊρταίίοι ἔγοσα Εἰχγρῖ; δηὰ βδυπηΐηρ [Π6 168 οὗ γο]υπιδσὶγ ἀσρτίνίη ς 
Βἰτη86}} οὗἉ [ΠῸ ϑογνίςθϑ οὔ 80 ΤΩΔΗΥ͂ Υἱβοσοῦβ δηὰ δοϊΐνο Ἰδθοῦγουβ, ἢ6 χροὶ! ]θὰ Μοβϑϑ 
διὰ Αδοὴ ἔγοπι ᾿ἷβ ὑγοδθῆοθ (τόσα 11). ὙὨθ οδδῦ- πὶηὰ Ὀγοιρθς τ86 τγοδίοηοα 
ὨΠΙΏΌΟΥΪ688 Ἰοσδὶ ΒΎΔΙΤΩΒ; πῃ ἃ ΒὨοΥΙ {1π|6 ΠΟΥ οσοηνοτίο 16 Βουσβεΐηρ β61 8 οὗ 
Ἐργρῖ ἰπῖο ἀοδβεγίθαὰ ἰσϑοῖβ; [πὸ ΒΟΙΤΟΤ οὗ 8 Ἀπλΐπ ρ᾽αγοὰ ἴῃ [86 ἴδοθ οὗ [Π6 ΠΠΉΔΡΡΥ 
ΘΟΥΠΙΥ; ἤθη ῬΒΑΓΒΟΝ (8116 ἃ Οπο6 τόσο Μοβεβ δῃἃ Αβδσοη, δηὰ Ἵοοηίοβεθα: “1 ΠΑΥ͂Θ 

δ᾽ πποα ἀραΐηδβὶ ἴΠ0 Τοτὰ γοὺς αοὰ, ἀπά ασαϊπδὶ γοι " (χ. 16). Μοθοδ ργαγαεὰ ἰὸ αοά; 
8 νοδῖ- ὙΪηἃ τοϑο, δὰ μυγίοα (δ6 Ποπίβ οὗ 1ὴ6 Ἰοσυδίβϑ ἰῃ [86 ΗἩδὰ δ΄ο5---Ὀυὶ ῬΉΔΣΘΟΝ 

ματάσηρα διἷ8 Βοατὶ δῇονγσ, Τὴ πη" ρῥἰασῦθ Θπεδιιθά, τηοτο οδ᾽ ουἰδίοα ἴο 4]] {π6 τοϊη 8 
οὔ τἴ86 ΕπγΥριείδηβ ἢ ανγὸ δη ἃ ἰοστοῦ, δὴ ἴο σδῦ86 δοίπ8] ἀοδίσιοίοι; αΐ 1ΐ γἃ8 8 

ὙΓΟΓΓΉΥ Ῥγορδγδίίοη [ῸΣ [06 τουτὶ ]9 νἱ᾽βιί δου ἩοΝ 86}}} δινναϊνθα μΠ6 πηίογίπμδῦθ 

: ΒΡ προ ἸὉ ΠΡῚΒ ἢ Ρ ποι ἤρνὶ ἬΝ 14 
ον ΠΝ ΡΟΝ} ΤΡῚΣ ΝχΙ ἐὴ Ὑ53 ΠΡΊΘΟΝ Ἴ2 16 
ΒΊΒΝ 16. : ΤῊ ΠΙᾺ ἐἶπ)ρ ἼΒΠ) ΘΙ ΠΡΌΣ πὐρσι ΠΕΡ τ|τ 

Ε1ΕΒῚ Ῥιλαυσξ. Βιοορ. (8). Υσε. 14-- 235. 

14. αοα ργνίνοα Μοβοβ ἰδ6 οομιτηδηὰ 
ἴον ἴδιο ἔτει ρίαστο (νος. 14--18),, ἀἰβῦ ΠΟῊΥ 
διδιίὶπσ [10 τϑϑδοῦ, Ὀθοδῦδο “ῬΏΔΓΔΟΒ Β 

Βδδιὶ ἰ8 δαγάθηδα," 322 ἴθ ΒΟΙῸ ἴδ 
γ ΣΡ, ποῖ 180 δὰἀ᾽οοῖΐνο (88 Ἐδδμὶ δηὰ 

ἘΊπιοΝὶ 8389001). ΟἸΚΟΪοΘ γοηᾶογβ, ἔθ οΓο- 

ἴοτο, σού ἶγ ἽΝ, δυὰ Φοηδίμδη 

ἘΡΌΝΝ, κὸ ΡΥ ἴῃ (δ ργοοθάϊῃσ 
ΥΟΓΒ6. 

15. 7.0, ἦε σοείὰ ομἕ ἰο ἰδὲ ισαίεγ, 
ὩΔΙΉΘΙΥ, ἴ[Π6 ΝΙ]6. [ἱ ἱκ Κπόνσῃ, [᾿δὲὶ ἰΐ 
ὙΓᾺΒ ΟἸΙΒΙΟΤΏΔΙῪ ἩΠῺ [16 Κίηρβ οὗ Εαγρί 
ἴῃ Φυπο δηὰ Ψυ}γ, νοπ (ἢ6 ΝῚ]6 τίδβοσ, 
ἴο τορϑίσ, ἰῇ Ῥοσῃροιιβ ργοοθβϑδβίοη, ἰο [89 
τίνοσ, ἴο ΘΟΠΥ 66 ΤΠ ΘΠπλθοῖνοϑ ΠΟῪ ΤΩΔΏΥ͂ 

ἀορτθοδ ἰξ 888 χίδοῃς ἴοῦ {πΠ6 ἀπ ἱπόσθδ8θ 

οὗ ()0 ΝῊΘ ἴῃ ἰδὲ βοδαβοὴ ͵β 86 ΟἹΪγ 
υδιβδηῖθο [ὉΓ δ ἔγυ 1 γὺδὺ δηὰ δὴ 
δουυπάδηϊ παγνοδί. Ἐθη Εστα δηὰ οἴ σβ 
Ῥοϊίονθ, ἐπογοΐογα, [πὸ ὃ γὰϑ ἴοσ (ἢ 8 
ΟΟΟΆΒΙΟΩ ὑπαὶ ῬΠΑΓΔΟΣ πϑηΐ ἴὸ ἴπ6 ΝΊ]6. 
Βυὶ 186 βΒτεῖ νοηᾶδοσ ἴοοὸκ ρμἷδοο ἱπ [9 

Ῥορίηπίηρ οὗὨ [ἢ6 ΥΘΑΣ (866. Οἢ ΥΕΓ. 90), 
ΠΟΘ [Π6 τὶϑίηρ οὗἩ ἴπ6 ΝΊΪΟ οου]ὰ ποῖ, 
ἴῃ ὨΔΙΌΓΑΙ σοιγθθ, Ὁ6 ὀχροοϊοα, Βρβίάοθϑ, 

10:6 5826 ῬὮΓΣΩΑΒΟ ἰ8 υ56ἀ ἰη [Π6 Δῃηπουηοο- 

τηϑηξ οὗ [Π6 ουγἢ ρἱασπθ ἃ σοηδβί ΘΥ8 0] 

ἄπ ἰαίοσ (νι. 16), τῇ ογο [ἢ 6 ΒΑπι6 οΟτ- 
τη ΔΙΟΥ ΟΧρΙδίηδ: ““ Ιἰ 5 [186 οπδίοτῃ οὗ 
κίηρδ ἴὸ 8 ἴῃ [0 τοηοχηΐηρ δὲ 10 
Σίν τ δ αἰ, ὉΓ (6 δίριιλ ΟΥ̓ [86 τγαῖοσ ͵ἱβ 

ἩΠΟΪοδοῖηθ ἴο [00 ΟΥΟΒ΄: Β᾽ ΠΑΡ (0 {6 
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ῬΟΟΡΙο, δὰ π ΐοῖ βῃουἹᾶ, δὲ 1αβὲ, Ὀγοαῖς (9 Κἰηρβ οοῃίυτηδου. ΑΠἔΟΥ ῬΏΆΔΣΔΟΝ 
Βαᾷ ρετγτηϊἰοὰ 86 ΡΘΟρΡ]Ὲ ἴο ἀδθρασί, πὶ ἰμοὶν πῖνοδ δρὰ Ἂμ] άσθη, ΟΠΪῪ τ βἢ- 

ἴῃᾳ ἴο Κοαρ 6 κ τμοὲγ οδῦθ 85 ἃ ρὶϑάρε οὐ {ποὶσ τγοίπστι, δηὰ δε Μοβϑθοθ μδά 
ἀοιοστωϊμαϊγ τοὐοοϊδὰ ἐδὲβ ρσοροβαὶ, [86 Κίηρ ἴοοῖκ [86 ἅστῃη δηὰ Ὀπδδδίκου στυϑοϊπῦου 
ΤΑΙΠΟΣ ἴ0 ΒΗ οχίτγοιηθ σαΐὰ ἐμδὴ ἴο 080 8 πδιΐοῃ οὐ υδοῖι] αἶδνοδ: πε ογῦδας 

Μόοθϑοβ, οὔ Ῥυῃιβητηθης οὗἉ ἀοδῖδ, ΟΥοΣ δζϑῖὶῃ ἴ0 ΔΡΡΘΑΣ Ὀοίοτο Εἰτα, δῃᾶ, αἴοσ ἴῃ6 Ἰβεος 
δαὰ ρῥτοἀϊοιοα ἰο πἷπι 180 Ἰα8ὲ σβ᾽ δι τγ, (16 ἀοδί οὗἨ 4}1 βγει-Ῥοση οὗὨ τρδη δῃὰ Ἵδιι]ο, 

ὸ Ἰοΐδ το Κίπρ, ἴῃ Εἰχἢ ὀΧοϊϊοτλοηξ δὲ ἷο τοΐγδονογίῃθβδθ. [Ι͂ἢ 186 ηἰρηὶ οὗ πὸ 141 
οἵ [Π6 του οὗὨ Νίβδῃ, Ῥοβ! Θῃπο6 ταρσοὰ Ἡ] τὶ δυσί] Βανος ἱπ Ἐσγρῖ; ῬΒΑγδΟΝ, δα ου 
δηὰ τοστβοὰ ὈΥ [16 ἀοϑίμ οὗ 80 ιδηῦ, δηὰ οὔ ῃ6 τηοβὲ σοβροοϊοα οὗἩ δὶβ ὑρϑορὶς, δὰ οὗ 
ΒΟ ὨΠΙΠΘΙΟΙΒ β8ογοα δηΐτηαῖβ, ὁ] ὰ ἀσαῖὶθ Μώοθο8 δηὰ δου; 8 ρῥγϑεϑοὰ ("6 Ῥϑορῖα ἴὸ 
ἀεραγίὶ τὶ πουὶ ἀθαγ ---ηὰ [ἢ6 [5γ8611168 οηὶ Ἰαάθη Στ τὶ οἷ ἸΓΘΑΒΌΓΟΒ, ΌΠῚ ἃ ΘΟΌΒΙΤΥ 
ὙΠ ἰοἢ δὰ Ὀ66Π ἴ0 ἔδθσω, ἴογ οϑηςασί 68, “ ΔῊ ἰγο γηΘοΘ Οὗ τη βου. Βαϊ ΒΟΔΣΌΟΙΥ δὰ 

[π6 ὑχτουὰ Ποατὶ οὗἩ ῬΒΔΓΔΟΣ σγϑοουογοὰ ἔγοσῃ ἴΠ 6 ἢσβὶ ἵϑσύτοσῦ, πο Βα Ρυ ] οἷν τορθηϊοά 
δἷβ ὈΠΕΠΊΟΙ͂Υ ΠΟΙ] ΙΔησ66; ἢ6 σοηἀοπηηθὰ ἰΐ 88 δυ)οοὶ γθαίκηοβδ; δηᾶ, δὶ ἰη6 μοδὰ οὗ δὶβ 
(ουτηϊ δ ϊο δηὰ τν]}- Ῥσδοιβοά στην, ἢθ ρυγδυοᾶ [86 [θγα 6} 1168 ἴο ἴἢ1Π6 Εοᾶ ὅ68; δηὰ [6 
Κίηρ δῃὰ [18 Ποβίβ γοῦθ ἀδνυουγοὰ ὈΥ̓͂ (πΠ0 τοαγίηρ ἀθρ1}8.--- Τΐθ 8. ἃ Ὀσιοῦ οὐ] ]ης οὗ 
[0 ρτβηά βίγισρὶο Ὀούγγαθη ἃ ὑγοιυὰ κίηρ δηὰ ἴπ6ὸ Ι,οτὰ οὗἩ Ἠθανθῃ δηὰ Εδγίῆ; Ὀοΐνθεαι 
1Π0 ἴδδν δηἃ οὐ ΌγΔΟΥ οἵ ἃ μοασί ἴῃ τὶς ἢ (86 σόττα οὗ βίῃ μδὰ ἰδβϑη ἴοο ἄθερ γτοοῖβ ἴο 
ὈῈ ογβαϊοδίοἃ τψὶτοῦῦ [16 πιοδβὺ πηι δι18] ἸΠΟΓΆΙ ΘΏΘΤΩΥ, δὰ ἰξ γγ88 [18 ΤΏΟΓΔ] ΘΏΘΓΡῪ 

τ Ἐ1Οἢ τ6 ὨΔΌΡ ΒΕ ΤΠ ΘΓΟὮ σου]ὰ ἢοὶ σοτητηδηἃ. Βυϊ Μοθο8 ΔΡΡΘΔΓΙΒ ΔΙΓΟδαγΥ, ἴῃ {Πᾶς 
ΒΚ ΠΣ ]γ ἀο]Ἰηϑαΐοα Ρἱοίῃγα, 88 ἃ ἀθνοῖθαά βογυδηὶ οὗ αοά, Ὁ]1 οὗ Βυχα τ Ὑ δηᾶ τηοάεϑίγ, 
Βαϊ αἷδοὸ ἀἰδβιεϊηρτ βηθαὰ ὉΥ 611}} δηὰ ἱπιίγορί ἀϊ γ. 

ῬΥΓΝῚ ἰ6 Βοσθ ἱπιγαηϑίεἶνο, ῃἰ8 πϑατὶ γ88 Οὗ σοιηδποὰ μαγάθηθᾶ, οὶ δ 89 Ἐπ ρ ἢ 

Μογβίοῃ σϑηᾶογβ: “ δηὰ ἢ (αοα) δασάθηϑὰ ῬΈδγαοἢ β μαζί " (Ὁ Κοῖοϑ, ποῦ ΡΠ ΝΕ; 
δοπαίδδη, ΕΔ ΟἽ δε ἼΧ᾽ ΡΤ). 866 οἡ τὴϊι 11. 

14. Απά {86 [μογὰ βα!α ἰο Μοβοβ, ΡΒΑΥΟΙ 8 Ὠοαγὶ ἰ8 
Παγάθηβα; μα τοίβοι ἢ ἰο ἰδὲ {86 ρθορὶθ ρο. 1ὅ. 6ο ἴο 
ῬΠΑΡΔΟΝ ἴῃ ὑπ πιοχηΐηρ--- 60], 6 ροθίῃ ουὖῦ ἴο [}68 
ταί υ---δηα ποὺ Β88}10 βίαπα ὈΥ ὑΠ6 τἰν συ β Ὀγΐηκ ᾿Ροἴοσα 
Ἀπη; ἀπά {Π6 ᾿β δ τ Β]10ἢ} νγαϑ ἐπγηβα ἱπίο ἃ βευρϑηῦ 8}8}} 
ὑδοὰ ἰακα ἰπίο {ἐγ παπᾶ. 16, Απᾶ ἰβοὰ βῃα]ῦὺ βαὺ ἴο 

1 ποῖ, Ῥέετγε.--- Αχαϊτδὲ 6 ΘΟΙΏΘ. 3 Ἐοὰ, 

ΤΟΙΉΔΤΚ οὗἨ ΠΔΒΈ ΔΙ ΟὮ ΟἿΣ ῬΔΒΒδρῸ: “6 
ποηΐ ουΐ, 88 ἀἰδεηρστβηοα ῬΟΓΒΟΠΑΡΘΒ τπι86 
ἴο ἄο, ἴο [ΔΚ ἃ γἱκ οσ ὁ τί 6." ἘΠ ΠΟΣ 

ἐΠἰ8 τῦδϑ [Ὧ6 Τοδϑοη οὗἩἨ ΡΣ Β υἱβὶς ἴὸ 
186 ΝΊ]Ο, οΥὁ [δὸ ἱπιοηδοη ἴο Ὀδίδο (ἰϊ. 5), 
οΥ, ΒΟ 186. 88 ῬγΓΟΌΔΟΪΟ, ἴο ΟΣ ἴο 186 

ΝΟ, βίος ττῶ8 σε ρροὰ τὴ ἀϊνῖπθ 
ΒΟΠΟΌΓΒ, [6 ΟΥ̓Δ ΏΔΣΥ τηογπίηρ- 88 ΟΣ] ἔσο; 
δηὰ 1 ποι]ὰ ἱπρῚ]Υ ἃ Ροςυϊασ ροϊηὶ δηὰ 
ἔογοϑ ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ, ἰμδὲ ἴ16 γὰρ αοα τπδηϊ- 
οβιοὰ Ηἰἴ8 ρόῦγεσ οὐ ἴ80 ΝΊ]ο, ἦπιδὲ Βθη 
ῬΒασδοῖ ἰηίοπάθα ἴο ἀο Βοϊμδρθ ἴο ἴῃ 9 

ἔδϊθο ἀοϊγ. ΤΉ ΝῚ]6 γγῶθ ἱῃ ΠΊΔΗΥ Ρδσίϑ 
οὗ Ἐργρὲ νψοσβηϊρροὰ δδ ἃ αοὰ ἔγοσῃ ἴδ 

Τοιιοίοδί ἔϊπηοδ; ᾿δ6 δὰ δ τηδρηϊδοοπὲ 
ἰοῖαρ]6 ἱπ ΝΙΟΡοΙΘ; Ἡοτοάοῖυϑ (ἰϊ. 90) 

ΒΡΟΔΚ8 οὗ (δ0 ῥγίοεῖδἼῪ οὗ ἐδθὸ ΝῚ6: ἰΐ 
Δ Δ ὙΘΙῪ Δησίδης ΟΡ᾿πΐοη, [Παὲ 6 ΝῚΪ6 
ἷβ ἰἀοῃτίοαὶ ψῖϊὰ Οπἰγὶβ, {πὲ ἰδ ἰα εἰ16 

ΒΌΡΤΟΙΙΘ ΟΟΙΥ͂ οὗἩἨ [06 Ἰαπὰ, δη!ὰ δαὶ ἱξ ἰ5 
16 γίυαϊ 9 ἦξαύυεη, δἴποο ἱξ ψδίοσεὰ τ 
ΘΟΌΠΙΣΥ τὶβουν (δ6 δἰὰ οὗἉ εἰουπὰξ οἵ ταΐῃ 
(οοτρασθ Ηδογοά, ἱξ. 111) Απείθηςξ ντὶ- 

ἴ6ΥΒ, 88 Ὑ76}1 85 [ῃ6 ἸΠ ΟΠ ΙΟΘΏ(Β, [Εδ: ΠΥ ἴῸ 
ἴΠι696 ἔποίδι, ἘΕγθῃ ΠΟῪ ἴπ6 ΝΊ]α ἰ8 οδ]]οὰ 
ὉΥ (86 Μοίοτῃα “16 πιοδὲ ΒΟΪΥ τίνοσ," 
ἷῃ δοκπονϊοάρσιηθης οὐἨἠ ἁ ἴδθ ρῥαδζαζηουηὶ 

Βομοῖίδ ἴδ ῬοδίΟΒ ΟΥ̓ ζοΣε ἰσὶπρ ἰδ9 
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ἄστὰς Πρ Ὅν ἡ σὺ ἘΡτι ΤΟΝ τσ νὸς 
πὴπῦ ΘΝ ΒΞ 1 : Πρ; προ τ ΤΠ ἼΒΊΩΞ ἍΝ 
ρκ ΓΊΡΌΒΙΠΞΘ 5 ΠῚ ΠΡ ὮΝ Ὁ ΣΡ ΤΙΝῚ 

ΓΑΌΝ, ἜΡΣ ὙΡῈ ΠΥΤ) 18 
“ὈΝὮ 19. Ὁ 

Ἴν ΓΡΝ 9. ΠΡ 
ΘΟΌΠΙΓΥ.---οθ68 τγδ8 (0 βίδηὰ ΤᾺ) 

80 ἴδαὶ 6 σουἹὰ ηοὲ Ὀπὶ τηοοὶ ἢ Ϊπὶ, ἱ. 6., 

ἴο δἰγαϊϊ ἴμοτο ἷ8 αὐτῖνδὶ, “Μοβεβ 18 
ογάἀογοα ἰο ἰαἴκα {18 ΟΡΡοΟΥΓΆΠΠΥ ἴ0 βροδῖκ 

ἴο ἴπο Κίηρ, Ὀεσαυδ ἢ6 δὰ ποῖ ἴτ06 
ΔΟς688 (0 ἴπ6 Ὀᾶδ4]6ς6,᾽ οὔδογνεβ Ἐοβϑῃ- 
χηῦ ]]οῦ; ΒΟΎΘΥΟΙ, τὸ δᾶγθ ῥτοοίβ οἵ {πο 
ΘΟΠΙΓΑΤΥ (866 ΟΠ Υ, 15), δηὰ Μοϑεβ γ88 
ἴο τηροὶ ῬΠΑΥΘΟΣ δὲ ἴπ6 ΝΊ]6, ἴῃ ογὰοῦ ἴο 

Ῥογίοστη ἴβοσθ 6 ταΐγας 68 δὲ οπ06 ὈΘΙΌΣΘ 
8 6γ68. 

1. Πι ἰλὶα δον ἐλαῖξ ἄποιο ἰλαὶ 7) απὶ 

ἐδε Ζονά, ον θη" τὶ τοΐδτγομποθ ἴο [86 
δο]ὰ δῃὰἃ δηΐου: Ἵχοϊδπηδιίοη οὗ ΡΒ δγδοῦ 

(νυν. 3): “1 Κηον ποῖ ἴπο Γοτὰ."--- Βελοῖά, 
7 οἱ]! ορκϊίο, βαὶὰ Μοβοϑ, ἔπ δυ δ᾽εοὶ θοὴν 
ομδηροα,---πά ἐλεν (0 ᾿Ῥτδίογ8) δλαϊΐ δὲ 

ἐυγποα ἱπίο δίοοά, λΟΒΟητ 16 σουηδσῖκδ: 

“ΤΉΘΥ 8}}8}} αἰδδυτηθ ἃ το δοϊοῦσ, 80 ἴπδς 

ΠΟΥ͂ πᾶν ἴΐ6 δρρϑδύβδῃοο οὗ Ὀἱοοᾶ," 88 

ἧη Φοοεὶ ἐἰϊ. 4: “Απὰ {86 τηοοῦ βἢ8}} ἢ 

Ἄεοηγεγίοά (71) ἱπίο Ὀϊοοά (80 αἶβο 
Οεεδοῖ, Ἠοπρείοην., δηὰ οἴἤογ8). Βαΐ 

ἐηἷ8. ορίηίοηυ ἰδ υἱίου!γ ἐπδά τη 881}]6 οὨ 

δοοουης οὗ ἴΠ6 οἴοοῖβ οὗἨ Θ λΐδαῖ ἰγδηβίηα- 

τδιΐοῃ βίδιθὰ ἰπ νοῦ. 18. Βοδίἀθβδ [86 
Ῥοθεϊςϑὶ ἀϊοϊΐοη οὗ ἃ Ῥγορμθὲ Ἵδὴ Ῥ͵ΤΟΥ͂Θ 
ποιμίης ἕο ἴδ ῥ]αίῃ ἰἰϑέοσί Α] 8ι}}6 οἵ 

ΟἿΓΡ Ὠδιταιῖῖνο ΕἾΟΠῚ ἴΠ6 ΒΔΙΩΘ ΓΘΒΒΟΏ 

εἶθ ΒΏΔΙΟΩΥ οὗ 2 Κίηρ ἰ1ϊ, 22, ἰ8 ΘαΠΑΙΥ 

ἱπδρρτγορσγίαϊο; δηὰ Φοβορίιυβ (Απίῖᾳ. 11., 

χῖν. 2) του Κ8 ΘΧΡΥΘΑΘΙΥ : “ΤΠ Ερσγρίίδη 

τῖνου σὰ ὙΠ ὈΪΟΟΩΥ αῖοσ δὲ ἴΠ6 οοτ- 

τηδηὰ οἵ ἀοἄ, ἱπδοιηοἢ [πὸ ἰδ οουὰ 

ποῖ ὃ6 ἀτγηηῖκ:... ΤΥ [86 Ὑδίοῦ 8 Ὡοΐ 

ΟΠΪΥ οὗἉ ἴδ οοἴου» οἵ Ὀ]οοά, Ὀὰῖ ἰξ Ὀχοῦ σῆς 
ΡΟῖ ἴδο86 το γοηϊυγοὰ ἴο ἀτίηκ 1ἴ στοδὶ 
Ῥαΐῃ8 δηἃ Ὀἱλῦοῦ τοιτωθ τ᾽ (οοΙρΑΓο ποῖθ 

οἱ ἶν. 9).-- ΒΘ γοΥ ἤγεὶ οἰασυθ τη ΘΏΣ ΒΕ 

ΕΥ̓ΤΑΌΟΪ 268 [86 το 1688 Ὀοοἀεμοὰ οὗ Ῥδδ- 

: ὉῚΡ ΒΟ) ἜΘ Ἢ 

ἐ ὙἸΘ ΤΌ ὈΡ ΓΑ  ὈΥνὉ ΜΝ ἜΘΣ Οὐκ 9) 
ἔπε τὸς τροτςς Τρ’ 

ΝΣ ὈΤυ 

ΤΟΝ δηὰ ἢΪ8 Ὁ] υἰπηδίθ Βα ρσΌΪ ΠΑΥΥ Ραηίβἢ- 
Ἰηθηῖ, δηὰ ν͵λβ ἴδι8 ἃ τοδὶ ρονογία) 
διἀτηοηϊλίοι ἴου [πὸ Κίηρ ἴο ἀϊδοοπιϊηαθ 
815. οὐ 1168, δηἃ ἴο ΟὟΘΥ πο γτοίες οὗ 
ΟοὐΒ τὴ ββθηροῖβ (866 ΒΟΟΚ οἵ ὙΥ ἰδάοτι, 

χὶ. 6,7: “Αἱ 186 εἰχῃξ οὐὗὁἨὨἁ [80 ὈΙοοάΥ 
ΝΠ τ6 ἘρΥΡυΐδη8 σοῦ ἢ ΠΟΥΙΤῸΓ 
του πάρα οὗ ῬΠΑΓΔΟΒ Β πηυγἀογοῦΒ οοτὰ- 
τηδηὰ δρδίηδὶ [0 Ηοῦγονν ΟὨ] τ ἢ). 

15. Απα δε βεὴ ἰδαὶ ἐδ ἴπ (δε τίσεν ἐλαῖϊ 
ἀϊ. Αδοαὶ [86 αρυπάδβηςο οὗὨ δβῃ ἴῃ 16 
ΝΟ Θ ῬΟΒ8688 106 ὈΠΔΗΪΤΊΟΙΒ δηὰ πιοδὶ 
ἀοοϊἀοὰ ἐοϑεἰπηοη 4}5 ὈΟΙΓὮ οΥἩἨ δποὶθης δηὰ 

Τηοάογῃ σοο Τρ ΓΒ δηὰ ἰγαυ ]οσθ, Ὁ)]10- 
ἄοτγυϑ ϑδ΄'ου]αβ ([. 86) δαγ8: “Το ΝῚ 6 
δου πα ἴῃ 411 Κί πᾶ οἵ ὅδ} (παντοῖα γένη) 
ἴῃ ποθ 019 ΠαΤΊ ΘΓ; ἴον ἰδ δΌΡΡ 168 τῃ.6 
Ἐχσγρδηβ ποῖ ΟὨΪΥ Ὑὴ ἢ οορίουδ ἑοοὰ οὗ 
Τροδὴ ἤ9}), Ὀπὶ 6 8]68 [Πότ ἴο 8810 αυδη- 

Τε168 ἔου Ὄχρογίδεος; [ὉΓ ψὨοΝ ῬΌΓΡΟΘΘ 
ΠΥ υδοὰ [0581] δεὶξ ἕγοιῃ ἴ6 Αἰποδη 
ἀρβοσίβ, ποῖ δ68 88}, ὙΏΊΟΣ ᾿ἰκὸ θυοῖγ- 
Κμΐηρ ὈοΪοηρσίης ἴο τὴ9 868 δα δυμοιτοὰ 
ἘΥ τ6π|.} (Οοταραγο Ναπι. χὶ, ὅ; 1βαίδῃ 
χίχ. 8; ἩΗοτσοά. ἰΐ, 98; ϑβίγαῦδο χυὶΐ, 828 : 

Αοἰΐαη χ. 48; 866 Οεάριαπη, Μί5βοο]]. ἱ. 

Ῥ. 186; Βοοῦγ οὐ Ἡετσοά, ἱ, Ρ. 658). ΒΥ 
4Π06 ἁγίης οὗὁἨ [86 Ηδβῖ, ἐποζοίοσο, [86 
Ἐσγριΐδηβ, ν8Ὸ ᾿ἶνο οὐ ἰδθῖ ἰπ ἃ γτοδὶ 
ΙΩΘΆΒΌΓΤΟ, 8 ἃ ΒΟΙΏ6 οἾ85868, Δη ἃ δοΙηα (18- 

τῦῖο!8 δἰπηοδὶ Χο ΒΥ γ, ογο ἀοργίνοα 
οὗ 8 γΟῪ ἱπιρογίδηϊ ρογίίοῃ οὗ {ποὶς δυὺ- 

δἰδίθῃθοθο. Τὰ Ῥῃγδίοδὶ ἱηῆϊοϊζοη Ὑγ88 
ΕΥΟΔΙΕΪΥ ΘὨΠαποθᾶὰ ΟΥ̓ 8 ΤηΟΓῸ δβρί ταὶ, 
τοὶ ἰοῦ που βοδιίοη; ἴῸΓ “1Π6 ΥΥΥΟΓ γγ88 

οβδβηβῖνο ἱῃ β:06}}"; 1πὸ ΝῚ]6, ὙΥΒ οἢ τῊδϑ 

[Ὁ ἴδοι δὴ οὐ͵εοῖ οὗ ῥγοίουπα νουβῃΐρ, 
(866 Οἱ Υ6Γ. 15), γΥ88 ὨΟῪ ἴο Ὀ6 [ὉΓ [61 δὴ 

οὔ͵θοῦ οὗὁἨ δϑοχηϊπδιοη: ΠΟΥ Ὑ}}} ΗὟ 18 

γἱοἰηἰγ. Ενθ [86 β8βὴ οὗἩ ἴπ0 ΝῚ]6 ΕΓ 
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εἶα, ΤΟ Τιογᾷ οὐ οὗ ἰμοὸ Ἠρθῦγονθ μα βοΐ τὴθς ἴο 
1866, ϑαγίηρ, [οὐ ΤΩΥ ΡΘΟΡΪδ6 ρο, ὑμαὺ ὑπ 6Ὺ ΤΑΥ͂ Β6ῦγα τὰθ ἴῃ 
(Π6 ἀοβοσῦ : δηα Ὀθἢο]ά, ὨΣμοσΐο μου σγου]άβὲ πού ἤθδγ. 
17. ΤῊυΒ 58:0} {86 Ι,ογά, [ἴῃ {1818 ἔμβοὰ 514]0 Κπον ἰμαΐ [ἢ 
απὶ ἰῃ6 Ι,οτὰ. ΒοΒο]ά, 1 ν1}] δια τι {πε Βἰδ (Πδὺ ἐπ ἴῃ 
ΤΩΥ͂ Βαπα ἀροη ὑπ νγαΐθυϑ ὙὨ]οΟἢ αγὸ ἴῃ {Π6 ΤἾΥΘΓ, πα ἔθου 
8Β18}} Ὀ6 ἰυγηοα [ηἴο Ὀ]οοά. 18. Απὰά {μ6 ἤ8ὴῃ ἰμαὺ ἐβ ἴῃ 

[η6 ΥἶνΟΓ 8841} α16, δῃἃὰ {Π6 σῖνοῦ 88}84}} θ6Ὲ οθηβῖνα ἴῃ 
8126}}; δηὰ {6 Εργρίϊδη8 8}8]1 Ἰοαίῃθ ἴο ἀγηὴκ οὗὨ {86 
ψγαΐοῦ οὗ {ῃ6 γτῖνουῦ. 

ἴῃ βϑοῖὴθ ἄσρτοο οδίοοτηρἃ βδογοὰ, ἸΤΒΟΥ 
ΘΓ ἴῃ Βο6 Ῥασίβ Ὑγουβρροὰ δὲ ἀθ [168, 
δηὰ ἤθηοθ [86 ᾿γίοδίβ βογαρυ ΟἸΒΙΥ 80- 
βίδϊηθὰ ἔγοτῃ οδίίης ἤβῃ. Α ιἱγὰ ςδ-» 
ἸΔτ ΤΥ δοοοιηρδηγίης (πἰ8 ρίασιθ 8 [Π0 
ἱπιροβϑι ὉΠ Υ οὗὨ ἀτίπκίηρ [86 νναῖοσ οὗ [86 
ΝΊ6, 8 γοχδείοῃ ἴΠ6 ΚϑϑΏΟΥ [6]} ὉΥ ΤΠ 6Π|, 
Ὀοσδῦδβο ἐδ0 τδῖοῦ οὗ ἴ806 ΝΊ]6, δήογ 

Πανΐης Ὀοοη νυγίδοα ἔγοτῃ (ἢ 6 8] πὸ ὈΥ 8 
κἰπὰ οὗ δἰπιοπά-ἀουρὴ ἷδ, οὐ ἴπ6 ΟἿΘ 
Πδηᾷ, τηοβὲ δρτοοδθῖο, [αβι οἴ] ἀη ἃ ΠΘΑΙΓΉΥ, 

80 ἰπδὺ ἴδ ΔΡΡροδγε ἴ0 βγη ΌΓΒ δἰπγοβὶ 88 
δ ΔΙ ΠΟΘΙ ργοραγοὰ ἀσῖηκ --- ὙΒΘΏΘΘ 

(6 Ἐργριίδη Ῥγουθυὺ οτἱρίμδθᾶ: “ [16 
ὙΔΙΟΥ οὗἩ {πῸ ΝῚ]6 ἰ8 85 βισοοὶ 88 ΠΟΙΟΥ͂ 

πὰ βυχαν," δηὰ {6 δάδρο, “δαὶ 1 
Μοπδιητηοὰ δαὰ ἀτυκ οὗ 1, ὸ που]ὰ 

δνο ὈοΒοῦρΩΣ αοἄ 9 ὃδ ἱπητηογίαὶ, τμ6ὲ 

6 ταὶρῦ ΑἸ ΤΔΥΒ ΘΏΪΟΥ 1; δπὰ ἵν ἷβ, οἢ 
ἋἪΠ6 οἷδον Ὠδηὰ, 180 οπἷν ἀτκ Ό]6 δία ῦ 
ψ Ποῖ [06 ἐδ Δη98 ΘΔ ΡΟΒΘΘΙΌΪΥ 86 

ἴου, 8878 Μοὶ (ἰ. Ρ. 20): “Το ν6}} 

δηὰ οἰδίογη- δῖον ἴῃ ΕἸΧΥΡΙ 8 ἀοίο5.8]6 
δηὰ πην Πο]ὁβϑοῖηθ; ἔουηίδ᾽ 8 ΓΘ 80 ΓΆΓΟ, 
(δὶ ΤΠΟΥ͂ ἀτὸ ἃ Κίἰηὰ οἵ ῥτγοάϊῃγ ἰπ ἰμαὶ 
ΘΟΙΠΙΓΥ; δΔηά 88 ἴο Ταίη-υγδῖοσ, [δὲ 8 ουξ 
οὗ ἐλ6 ῃοβιίοῃ, 88 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΏΥ Γαΐη (8115 ἴῃ 
ἘρΥΡΟ (σοπιρᾶγο οφοράμε Απιΐᾳ. ΠῚ. χὶν.:, 
καὶ πηγὴν ἑτέραν ὑδάτων οὐκ ἔχουσιν).--- 
ἜΣ ΝΙΡἊΙ οὐὗὁἨ ΠΝ, το Ὀ6 ΘΔΙΎ οἵ 
βοιῃοῖίηρ (1568 ἱ. 14; Φογοτη δ υἱ. 11), 
Το] ονοὰ ὈΥ [86 ἰπῆπίεῖνο; ἐπογοίοσο ἴὸ 
ἰοαίλε ἃ ἰησ. ὙΤῃὸ Ἐσγράδβηβ ν}} 

αν δὴ δυογδβίοῃ ἴο ἐπδὶ τγδίογ, Ὑ ΒΟ ἢ 

᾿δὰ δἰνγαγβ Ὀθθη ἐποὶν ἀο ἢ, δὰ νοὶ 
ἼΠΟΥ 6͵ΓΘ δοσυδίοτηοἃ ἴ0 ΘΟὨΒΙ ΟΣ 88 ἃ 
ῬΘου]ΑΡ ]οβδίηρ ἴο 1η6 ΘΟΙΠΙΤΥ, ποῖ ἴο 
Ὀ6 προ τ ἰῃ ΔΗΥ͂ ΟΒΟΣ μασὶ οὗ [6 

19. Αμπὰ {ΐ8 [μοτὰ βροκε ἰο Μοβϑβ, 

οἷον. δδβῆϊ ἰδίκοθ ΠΝ 1οεα δΡΡτγο- 
ῬτίδΙΟΙΥ Πογὸ ἱπ [Π6 τηοδηΐηρ οὗ “ ἴἰο δ Κ6 
Ρδἰῃ8 ἔογ βοσηδίἰηρ᾽," δηὰ ἐχῃ]δῖπβ: “Ἰ ΠΟΥ 
ἯΙ ὀχοσὶ Ἰδοσηθοῖνοβ ἰῃ υδίη ἴο πὰ ἃ 
ΤΟΠΙΊΘΑΥ͂ ἔογ ([᾽6 τδίοσ οὐ [86 ΝῚ]9 ἴο 
ΤΏΔΚΘ ἰξ Ῥδ᾽δίβ 16." β᾿ΠΔ] ΑΥΪγ ΟἸδίῖγο: 
“οἱ 80 ἔδιϊσιιογοηῦ 6 Ὑδίη ρου Ὀοῖγο.᾽" 
Ταῦρῦὰ Φοπδίνδῃ : γ)πὸ δὴ); το 

δορί: “ὙἼμὸ Ἐργρίίδπα ν1}} ποὶ δὲ αδέὲε 
ἴο ἀγίηκ οὗἩ (6 Ὑγϑίδν οὐἩ 116 σίνοσ"": βὸ 

αἷδο Εδπ Εσταὰ (860 γϑγ. 91). --- ΤΈο 
βδιηδσιιδῃ οοάοχ οὗ (80 Ῥοπίδιους ἢ ἢδ8 
Δὔον (Π8 νέτθὸ (6 πογάβ: ΠΦῸ ἽΝ 
γδὲξ ΥἹΘΙΘῚ ΠΡῚΡ ὃδ [ἼΠΝ, “ Απὰ 
Μοβοθ δῃὰ ἄδζοῃ νδηΐ ἴο ῬΒδσδοῖ, δηὰ 

βδϊὰ (ο μἰπι,᾽" δῃὰ σϑροδίδ ἤθη νος. 16, 17, 

18, δὴ δχρ]οϊ[θ88, ὙδΊοἢ, Δπου ἢ ποῖ 
ΔρΔΙ ΒΕ 86 8[}}]6 Οὗ ἢ 6 Ῥοηίδεθυςἢ (86 τοσ. 
9--- 12), Ν8 Ὡοῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἀετηδπάεα ὉΥ ἰὲ 

(6θο ἰν. 12,90---80; τἱ, 9; Υἱὶ. 96---29: δυὰ 

Υἱ 1. 1,.16--19, 20). 
19. ΑἹ] ἴΠ6 τναῖοτ8 οὗ Ἐσγρὶ οὐ» 

ὈΝΥΌ) νϊο πόσο ἴο θ6 τυτποὰ ἱπίο 
Ὀ]οοά, ἀγὸ ἀϊβιλης ον ρου θὰ ἱπ (Π6 ἴο]- 
Ἰονγίηρ, ΟΧΡΓαβϑαίουβ. ΤῈ ΝΟ ἀν 65 
5.1 πρᾶν Καῖτο ἰπΐο αἀἰδσγοης ἀγρες δηὰ 

"ποιιίλε, ΒΕρατδίογ βονίηρ ἰηῖο (δ6 Μεάϊ- 
[οΙτδηολη; πὰ {Π6080 δ΄ὸ (6 ΠῚ). 

ΤΏθ δηοίδηϊ5 Κηδνν δου τηουτἢ5 (νἱς., 

1πΠ60 ἩΗοτγδοϊοοῦς, Βαϊθῖεῖς, ϑοθοπηϊεὶς, 
Ῥμαίπ εὶς οὐ Βαςοϊίς, Μοηδοδίδῃ, Ταιϊες͵ 

αηὰ Ῥο]υδίδη); ψβθποθ ἴ86 ΝΙῚ]6 ν)ῶβ 
ςἈ]]6εὰ βοριοπιῆυυβ ΟΥ δδρίθι: οι ῃ2 

(Ουϊά, Μοιδιογρίοϑοθ χυ. 758; Ῥώσι, 
ΖΕποὶϊά, νἱ, 800). Αἱ ρῥγεβοπὶ [ΠΟΥ ἃγῸ 

ῬΑΓΪΥ θαχ δα ἴῃ ἴΠ0 βδηά, δηἃ ρβδγὶν ΤΠ 6Ὺ 
ἀο ποὲ οοπίδϊῃ ᾿δίΟΓ τὨγουρσπουῦς 6 
ἍἘΟ]6 ΥΘΑσ. Βυΐ (ΓΙΟΌΒΥΥ τίνοσ (86 
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σὴ ρον. ἘΣ πρηανον, Θνο ον 
ὈΥΩΣΝ ὈΥΝὉ ΚΓἘΓΌΡ3 δῚ ΠῊΤῚ ὈΤΎΣῚ ὉΠ ΘῸ ΠΡΟ 5 
51.) Πῦ; ΤΡ ὙΕΡ ΤΠΠῚ πρϑ ἸΡΎΦΝ 90. Ἐογϑαρι 
ΩΣ δὴ ΣῚΡ ἢ ἜΞ ἜΝ δΊΣΤΤΓς ὯΔ ἐπροΣ 
ἜΘΟΥ ἼΘΙ; ΓΙ 91. 1 Ὁ] ΟΞ ΨῈ ὈΥΡΤ 9. ΕΓ) 
ΝΘ 88 ΠΟΠΘ, ἱῃ 1.8 ὙΠ6}6 ἀχίοηϊ οὗὨ 1,350 

ΔΈ ΙΟΑΙ τη 1168; 8 ΒΟΙΣΓΔΓΥ ἰπδίαπμοθ ἴῃ τἴῃ6 
ἘγΔορταρῆϊς ἢ 5ΊΟΥΥ οὗὨ 186 ρκἷοῦθ.--- ΕἸΟΠῚ 

ἴ80 ΝῚ]6 δηὰ 118 διτὴβ 100 ὙΔΙΟΓΙ τα 8, ἴοῦ 

[80 ΡΌΓΡΟΘΟ οὗ διιςοΐα] ἱττι χδέίου οἵ ἐμ 6 
6148, ἔγοι 16 Θδυ οδὲ τθδ, οοηποίοὰ 

τπγοῦρἢ {πὸ αἰ ογοηὶ Ραγίδ οὗ [86 συ ΓΥ 
ΌΥ τιϑϑβὴδ οὗ οαπαῖΐδ ἀπὰ ἐγεποῖεε, πΒΐοὶ 

ΔΙῸ ΟΔ]]οὦ ὩΤδ᾽ (ϑορίπασίπὶ διώρυγας; 
ἘΔϑΩΣ ΟΘΟΥΥΘΟΙΪΥ : “ 6Δη41]8 ἀπρ ὈΥ υτηδη 
δδηὰβ ἔγοσι ἰ86 ΝΘ ἴοὸ ἔδυ. 56 [ἢ 6 

3614 8). Αἶαν ἴδὸ6 ἱπυπάδίίοη οὗ ἴδπ6 

ΝῚ]Ὸ [Π6ΓῸ τοδί η ΠΕΟΑΓ ἰἰ8 ΒΏΟΓΟΒ ΠΏΙΏ6- 
ΤΟΙ ροπάε, πιαγεῖεα, διὰ ρ»οοΐε, ἀπιὰ [8656 

δῖῸ [0 Ὠ δὲ (8666 [βαίδῇ χ]ὶὶ. 156). ΤῺ 8 
ΚΟΥ ΠΙΑΥ 4120 ἰροϊαὰο ἐδά ἰαλεε οἵ Ἐαγρὶ, 
ῬΑΣΕΥ ἰδ νοσῖκς οὗ πδῖυγο, ῬΔΥΓΠΥ σι - 
ἢσΐΔ!γ ἐοττηϑὰ, βογνυΐϊηρ 88. στεδὶ σγϑοθρίδ- 
οἷ986 οἵ νγδίοσ, ἰπ σμΐο δὲ ἢΠ6 γίβίηρ οὗ 
ῖ:9 ΝΟ [80 δυροτγῆπουδ τγδίοσ τγὯοϑ οοὶ- 
Ἰοοῖθα δηὰ ργοβοσυοὰ [ὉΓ ἔπιαγο 1.56. 
Ἐδϑῆὶϊ οχρ δίηβ σι} δίσσηπαπέ τυαίεγε, 
δηὰ δ((8 88 ἃ ἰγδηβίδιίοη δὲ ὀίδηρα, 
Ἰακοῦ. ὅο} ἰαἴκοδ, δ [ἢ 066 ἔδιηοῦδ ἀπο Σ 
1:6 πδθ οὔ Μοογῖ διὰ Μαγοθοίίβ, δσθ 
ΤΩΟΒΟΥ ονοσχτονσι ὙΠῺ τοϑάβ (ὙὙΠΘΏΟΘ 
ὉΛΔΝ Πδ8 δἷδο 18 ᾿δίίου δὶ ηϊβοδίίοῃ, 
Φοσοσηίδῃ 11, 83), δὰ {1} οὗ ἴον διὰ 
ββῖ. Τὸ Ὁ ΠῚ Ώ, ἸαβῈγ, ἀγὸ 41} νν0}}», 

δηὰ εδβροοΐα!ν ἩΤδου ΓΟδΟσυΟἶγδ ΟΥ̓ Οἶδ- 
ΤΘΓΏδ, διιοῖ 88 ΔΙῸ ἰουπὰ ΠΑΡ ΠΟῦΒ6Β ΟΥ 

Ταοδαῖι08. ϑοἢ Ἰἰαγρὸ οἰδίοσῃ Ὑγὲλ8 ἴοΓ- 
ΤΩΘΙΪΝ ἱπ ΑἸοχαμάσία, ἱπίο νοι [6 
ἬΔΙΟΥ πὰ ἰοὰ ἰπτουχῇ 8 οδηδὶ (0- 
διγιοίοὰ ὉΓ ἐδ6 Ρῦγροβο, δῃὰ πῇῆΐο 

δαρρ ἰοὰ 186 ἴονγα τ ἀγίἰκ Ὁ]0 τνδίοσ 
{πγουσδοῦς (Π6 γεδασγ (600 ἹἸΒονθηοὶ ἷ, 
Ῥ.- 178).--- Το ϑιδὶ. οοηδὶσ, οὗὐ Ὁ. ἰδ 
ὍὌ, τρῖ ἢ ἔοστη ἷβ, ΒΟΨΟΥΟΙ, ΒΟΙΠΘΓΠ|68 
ἀοπθϊοὰ ἱπίο Ὁ. (866 Εἰπραϊά, Οτἰεῖοδὶ 
Οτϑῖ. Ρ. 508, ποίθ).--- δοίλ ἐπ υεεεοῖε οὗ 
Ὡοοῦ απὸ ἱκ υὈεδϑοῖς 0 εἰοπε; διὰ 4110 

80 (Γηδἰδίοβ ΟἾΚοΪοα.Ό ὙῈῸ Ἐργριΐδηδ 
ΚΘΟΡ 186 '᾿γαΐδσ οὗἩ (Π0 ΝΙῚ]Θ ἰὴ νϑβδ86}8 οὗ 
ἡγοοά, ΟΥ ΤΏΟΤΘ ἔγΘαΠΘΏΕΥ οὗἉ ΟἾΔΥ͂ Δ ἃ δίοῃο, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ ἴοὸσ {Π6 ρίγροβα οἵ δ] γαεῖοι, 
80 ὨΘΟΘΒΘΒΑΤῪ ἴῃ ΘΟΠΒΘ]ΏΘΏΟΘ οὗὨ [86 ΤΔΥ 
ΠιοίοΣΟζ ΠΘΟῦΒ δη ἃ ἱτριγο ρμασγίβ ἰὲ οσίρίη- 
ΔΙ οοπίδίῃβ (εέγοιι. οἡ Ιβαΐδῃ χχὶϊὶ 8; 
ῬΡοεοοῖε, Οτὶοῃὶ ἱ. 812; Βωγολλαγά, Ττανο18 

11, 778). Ὑδὰβ ἴδ ἰθ Θταρ ἢ δε οΘΙΥ δη- 
πουπηοσοά, ἐμὰς [Π6 Ὑδίοσ που ]ὰ Ὅθ0 οοη- 
γογίοα ἰπῖο δοοά ἐλγοκμσλομέ αἷΐ ἐἦδε ἰακά 
9Γ Ἐσυρί, ὀνθῃ ἰδὲ ὙὩῖοἢ Ὑγ88 δἰγοδαγ 
ἴῃ [20 Βοῦθοδ οὗ [26 Εργρέϊδῃβ. ΤῊΘ 
ἸΠροσᾺ] ἰταηβ διίοη οὗἩ (6 Ηοῦτον ποσάϑ 
ΠοΓα ὑϑοὰ 18: “ἴῃ ποοὰδβ δηὰ ἴῃ βίοῃρϑβ,"»" 

ὙΠΟ ἰθ8 ΟΟΣΙΔΙΏΪΥ Οὔδουγα, δηὰ που]ὰ 
Δἰτηοδὶ 6 ὉΠ1π|6 111 0]6, [ἢ τὸ ἀἰὰ ποῖ 
οοπίοσ, 188ὲ (ἷΐ8 Ὑ8Ο0Ϊ6 βοοοιης ἰβ 

θη ὉΥ ἃ πδίνο Ερμγριίίδη, δηὰ ἴὺγ ἃ 

ῬΘΟΡΪΘ, ΘΥΘΙῪ ΠΟΤ ΡΟΣ οὗ πιο τὴ88 ρ6Γ- 
ΘΟΕ ἔδυ] νὴ 411 106 οὐδίοτηβ δὰ 
βαζο8 οὗ ἰμδὲὶ ΘΟΕ. 

ΦΟ, 9Ε. [πη τἴδ0 201} γοῦϑο ἐδ 6 1 Πϊ]οϊοη 

οὗ 0 ἢγδὲ ῥίασυθ ἰδ ῥἰδίῃ]γ ἀχργοδβϑοῖ: 
«πὰ αἱϊ ἐδ τραίετγε ἐκ ἰλὲ γίσεν ιοέτε ἐμγπεοά 
ἑπίο διοοα ; δπὰ ἴῃ 186 βυθδοαπθηΐ γὙογθθ 
118 οἴ!οῖδ δὸ 88 οἰθδυὶν ἀσβοσὶ θα, Ρογ- 

ΓΟΟΕΪ ἰῃ ΒΔΙΤΏΟΩΥ ὙῺ Ὑογ. 18. --- Π“1ἐ 
ἔιεά ὦ», πιαπιοΐγ, Αατοι, τ ῖς ἢ ἐπ δορί. 
δ 8 (8060 νϑσ. 19): Ὁ ἢ ΗΣΡΗΪ 8 ἢθτθ 
ἱπιγαηβὶεἶνο, ἴ0 δίδσὶ θρΡ; 0 οἰΐο δριεὶγ: 
“πᾶ οΥἡ ἔπ ἴῃ ἀἷο ΗδΙο τϊς ἄθπὶ 
ϑιδρδ."-- Ῥιοοοοδϊηρσ ἔγοπι [86 ρῥείποὶ ρ]9 
Ἰαϊᾷ ἀούγῃ δ8 [86 χΘΠΘΓΆΙ ΟΠδγαοίοσ οὗ 1} 

Ἐφᾳγριίΐδῃ ποπάθτθ, δαὶ ΤΟΥ Βδᾶῦθ ἃ 
οογίδίη οὐνίουῦθ οοπηθοοη πὶ Δρρδαγεπὶ 
ὨΔίΌΓΑΙ ΡῬΒθηοϊηθηδ, διρταπαϊσοα ἰὼ ἃ 

Ργοαϊχίουβ. Ἔεχίθηξ (866 Ρ. 118), γὸ οὔ- 

ΒΕΙΥΟ, ἴπδὲ δοοογάϊης ἴὼ [86 υῃδηϊσηουϑ 
ἀθβου ριΟ0.8 οὗ ζοΟΘΤΆΡΏΟΘΓΘ, 166 νγαῖον οὗ 

100 ΝῚ]Ο, ΘΗΠΌΔΙΙΥ ἰονγαγὰβ [86 οηὰ οἵ 
186 του οὗ Φυηθ, τῦθῃ ἐδ 6 ΥΣἶγοΥ σἕβοδ, 



ἙΧΟΘΌΣΚ Υἱ]. 

ὅδν ἰο Αδτοῃ, ΤΆΚο ἐμ γ βία, πα βίγοίομ οαοὖὐ {γ Βαηά 
Ροη ἴ86 ψαΐοσβ οἵ Εργρῖ, ἀροῃ {861 βύγθδβῃιβ, Ὁροὴ ὑπο ῖν 
508} 818, πα ἀροη (Βοῖν ροπά8, δηα ἀροη 81] {86 ᾿ραίογῖρ5 
οὗ ναῖον, ἐδαξ ὉΠΥ τἸραῦ Ὀδοοιλθ Ὀ]οοά ; δηὰ ἐῤαΐ {8616 τηδὺ 
ΡῈ Ὀ]οοά (Βτουρβδουῦ 8}} {π6 Ἰαπά οὗ Εργρῦ, Ὀοΐὰ ἴπ υδδδεῖβ 
ΟΓ σοοά δηᾶ ἴῃ υδϑ8οῖ8 9} βίυπθ. 20. ἀπά Μοβεβ δῃὰ 
Αδγοη ἀϊὰ 80, 88 ὑδ6 [,οχτὰ δᾶ οοτηιηβδηᾶοα: δηα δα 11ῆ θα 
ὉΡ {16 ᾿διθῆ, ἀπὰ βιποῦθ {Π6 νγϑίθυβ {Π8ὺ 10676 ἴῃ {Π6 ΓΙΥΘΙ, 
Ῥοΐοσθ ἰῃ6 ουοβ οὗ Ῥμαγδοῖ, δηα Ὀοΐοσα {86 δ οὗ ἢ18 
Βουυδηΐθ; 8η4 4]}] (ἢ νγαΐθυβ ὑμαῦ τῦ06 786 ἴῃ ὑΠ6 ΕἾΘ Ὑγ6 ὙῸ 

12ὅ 

τὰυγηοαὰ ᾿πίο Ὀ]οοά. 

1 Ἑκρὶ. Ῥέετν.--- οα, 

ΟἸδΔΏροΒ ἴοσ δῦουϊ ΕΘΠΟ ἀ8γ8 18 ΘΟΙΟΙΓ, 
ὙΒΊΟΝ ἰδ Ὁβα 4 }}γ ἀαῖὶς δηὰ δἰπηοοῖ ὈΪδοκ 
(υποζοίοσο ἴ80 ΝῚ]6 ἰ8 Ῥοθί 8} ο4]1οὰ 

ἽΠΙΣ “1[ὸ δίαολ τίνον," 18818ὴῃ χχὶὶ!, 8; 

Φοσχοιλΐίθῃ ἱϊ, 18; δηὰ ὉΥ ατσθοκ πτὶίογα, 
Μίλας, ϑεγυ. οὐ Ῥέγφι, Ο6ο. ἱν. 291), 

δηὰ ΔΑβυο8 ἃ Τοὰ δρρθάγδησο, ὙΒΪΟΣ 
Βταάπ8}}}7 ῥά 8568 ἰηῖ0 ἃ ρ͵ΘΟΠΙΒὮ ΟΟΪΟΌΓ; 
διὰ [8 ἀυτίην (Πἷδ ἐἴπὰθ [6 τγαῖοσ οὗὨ 

[0 ΝΘ Βεκδ ἃ ἀϊβδδρυθθδῦ]θ 5τη6}}, δὰ δῇ 
ἘΠ ΒΟϊοϑοσὴθ ἰδδίο, δ δουρἢ ἰδ ἷἰ8. ποῖ 

ΔΙΎΔΥΒ ΘΌΒΟΪΟΙΪΥ πηάγηκαῦϊο; Ὑ1]15ὲ 
πῃ ΒΟΠῚΘ ΥΘΑΤΒ ἰξ 18 ΘΧΟΘΘΠΡῚΥ ἸοΔι Πϑοσηὸ 
Δηὰ ὉΏΠΟΆΙγ. (8ο0 Οεάώπαπ, ΟΟ]]θοῖ. 
ἽΜ1|2ς6]1. ἱ, 142; οοοςᾶες, Οτίθης '. 296,812; 

Πέβοτρι. ἀθ 1 ἘΡΥΡιο χνυι. δ71; δΖεὶ, 
αδεν, Τταν. ἱ, 325; Μαιϊεϊ, ἱ, 71). ϑ΄ταϊ- 

δ. ῬΒδποσθθπδ ἃγο τϑρογίοἂ οἵ οἱδμοῖ 
ΤΥ 8150; ἴοὸσ ἰηπβίδποο, (6 Τίρτίδ 

(Βανλεῦν. ΟἾτοΙ. Ρ. 846), τρὶς 8 δαϊὰ τὸ 
ἢδνο βίγοδαηοὰ πὶ Ὀ]οοὰ (βδησυΐηθηι 
βυχίε50); ἔπ. οὗ [Π6 σῖνοσ Αὐοηὶβ 
(μουν οδ]οὰ ΝΑΑΣ ΙΟτδἶπλ), οοταΐπης 
ἔγοα ἴδο 1ΘΌδηοι, ἩΒοδ ἱΩΡΑΣΙΒ [ῸΣ 
ἃ ΟΟΠΒΙἀΟΥΔΌΪΟ ἀϊδίαηῃοοθ ἃ τϑὰ οοΐουγ 
ονθῇ ἴο 1:6 868. ἰπίο ὙδίοΟΝ ἱ βονγ8 
(Μαυπαγεῖϊ!, Τταν. ὑ. 85; 866 δἷδο Ῥοσεῖ 
ΑἸ. 4]8 οὔ 1 ἱρϑῖς, Ὁ. 460, οσο ἰξ ἷἰ8 
παιδία [δὲ 106 τδῖοσ οὗ [6 ΕἸΒΌΟΣ 
δρροαγοὰ ἀυτίηρ ἴουσ ἀδγ8, ἔγοτῃη ἴδ 
16.} ἴο 18:6 191} οὗ Οοἰοδοτ, 168], τοὰ 
Ἰκοὸ Ὀ]οοά). ἘΠ ΙΛοΩθοΓά ἰοπηὰ πὸ ὙΠΟΪΘ 
ὈΔῚΥ οἵ ἴ06 Ἠοὰ 8.8. ἴῃ (᾿6 υἱεῖ Υ 
οὗ Μοππὶ ϑἰπαΐ δρρϑδγῖηρ [ἴκὸ Ὀ]οοά, 
ἧπ Τσοπϑοαῦξησο οὗ οὐΥρίοζϑπιὶς ῥ᾽ δηίδ 

ΟἹ, Απᾶ {86 5} {μδαὲ μταϑ ἴῃ {π6 

3 Ἡϊνοσα. 3 ῬοοΪβ. 

δϑουπᾶϊης ἰπ (δδὲ ρματὶ οὗ ἴδ δεαὌ. ΒΥ 
Οἴδοῖβ ἴἰ)6 ΓΙΓαάηθ88 ἰ8 δϑογ υθϑἃ ἴο {86 

Ῥαγιίοϊοα οὔ τοὰ οἊἶἰδυ, ὙΔοΒ [86 ΝΊ]Ο, 

αἱ ἰϊ8 χίβίην, οδετῖοβ ΠῚ ἷὁ ΓΙῸΣ 

Εϊπϊορία (8ο οοοοῖε, Μᾶαϊξει, λήατωι- 
ἐγοὶ!, 1.ε Ῥὲγα αἶπέ), οὐ ὕο 1.6 ᾿ἸππΌΤ ΘΓ Ὁ]6 
11016 τοὰ ᾿πδοοῖ ΟΣ ΑἸ] 186 ΝῚ]6 δρουὶ 
ταὶ 50ϑϑοη.--- ΝΟΥ, ἴδ6 τοοπάεγ τοοοσα οὰ 

ἴῃ ΟΌΥΓ ταχὺ ᾿ΟὨδἰβίδ ἴῃ ἴδ [ΟἹ] ον οἰγ- 
ουμηδίδηοοβ: 1. Τῆδὶ (μΐ8 ονοης ἀϊὰ ποὶ 

1ΔΚ6 ῥἶδοθο ἱπ ὅπῃθ, ἱπ Ὠδίμγαὶ οΟῦΓχθο, 
δαΐ ἱπ ἴπὸ Ὀορίηηΐηρ οὗ 16 γεᾶσ. ΕῸΣ 

[00 Πα] τηοηϊοποὰ ἴῃ ἰχ. 81, ἀοδιίσογοὰ 
100 Βαχ δηὰ θαυου. ΤΉΘ80 ΟΥῸΡΒ ΣῈ ἴῃ 
ἘξΥΡὲ ΖΘΠΟΓΑΙΙΥ σὶρα ἴοῦ μαγυοδὶ πῃ ΑΡρσί!; 

αὶ 186 τῖδο οἵ 116 ΝῚ]6 ἀοθβ ἠοΐ θερὶη ἐπ 
80 ΘΔΓΪΥ ἃ ραχὶ οὗ [16 γόδγ; δηὰ οοσ ΔΙ} 

[16 ταρὶᾷ βἰκούος οὔ (86 ῥἰαρτιοθ ἀεἰϊηοαιοὰ 
πῃ [86 ΠΟΙΥ ἰοχῖ, ΟὈἸΙ 68. ᾧΒ [Ὁ ΒΌΡΡοΒϑΘ 
[δδὲ 81} ἴθ ἰηβιοουβ τοοῖς ῥΐδοο ἰῃ 100 
ΒΔΙΏΘ ΥΟΔΥ; ἴοσ 1ΠΟΥ͂ τηῦδὲ μανθ [οἸ]ονγοὰ 
ἴῃ φυϊοῖκ βυσοθββίοῃ 1 ΠΟΥ ὙΘΣΘ ἴ0 ΔΙΌΙΒΟ 
[86 πηάϊνϊἀοὰ δειοηθίοη οὗ [56 Κίηρ, διὰ 
ἴο διγΚὸ ΟΙΤΟΣ ἱπίο δἰβ ποασί. 23. Τμδς 
1Π60 Ῥΐασιιο Ἰοοῖς ρΐδοθ οὐ ἔμ οοϊητοδηὰ 
οἵ αοἀ τδγουσὰ Μοδοβ; 8. Τηδὲ τ6 ΝῚ]Θ 

ἀἰὰ ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ δβϑϑδυτηθ 8 τὰ οὐ Ὀ]ΟΟΑΥ͂ 
οοἴοωγ, Ὀὰϊ γα 8 ̓ΤΟΙΔΙΙ οοηγοτγίδα ἰηΐϊο 
δ ίοοά (ε66 οἱ υοσ. 17); 4. Τμδὶ 411} δῇ 

ἀϊοὰ; πὰ δὲ ΟΥ̓ ΣΠΑΤΙΥ [18 ἀ068 Ὠοὶ ἴΔΚο 
Ῥΐαςθ δὲ ἴ6 οἴδηρο οὗ ἴμο οοἱουτν οὗ [δὴ 
ΝΟ (86 ορίπίοη οὗ ΕἸομδοσι ἴο 186 οοη- 

ΓΟ 15 ἃ ῬΟΓΙΘΟΙΥ υπουηδεά Δεϑοτ 0}); 
ὅ. Τ δὲ ὀνοη ἴΠ6 Ἰγδίοσ τ] οἢ ΓΔΒ ἰπ τὴ0 
Υγ6856}5 γ͵8ὲ8 δ δοίοα ὈΥ [Π6 }»}]αρσαο (τος. 19) 
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ἜΡΓ Ὁ ΓΉρρ Σ᾽ ὑρονοὺ αῦτι ϑν8Ὲ ἐπρὼ 
το ΘΠ ἸΣΓΊΎΣΝΝ 88. 1 ὈΠΥΡ γᾺΓ98. ὈΤῚ ΤῸ 
ΡΝ ΟΣ ΠΣ ΣΤΟῪΣ 
ΤΡ ΒΞ 8 ΓΊ ΟῚ ἀντ Ν ἐγ ΓΒ ἸΒᾺ 98 
55) οἷ ὁ» Γρν Ὁ πλθτι ΓΤ ἢ ἘΣΎ Ὁ9 ὙΠ 94 
ΤΊΣ ΠΣ ἘΘῸΣ ΤῊΣ ΜέΔΡ 26. ἼΘΠ ΘῸ ΛΡχῸ 

Β 

6. Τπδὲ Ιογβ 68 οηὐογοὰ ρῦυτο Ὑδίοσ 
ἀυτίηρς ἴδ σΔΙΑΓΆΠΥ; ἴον, δοοοσάϊηρ ἴἰὸ 
γοΣ. 34, [ὴ0 ἘΥΡ ΐίΔη8 ΟἿΪΥ ἀὰρξ δῇογ 

Ὑν 115; δηὰ Φοβορθυβ σου) θκβ ἀἰδιϊηςΕἰγ : 

“« ΤΊ τγαῖοῦ οὗ πὸ ΝΕ ΥΥΔ8 ἀἰβαστθοϑῸ]θ 

απ ὑπ οϊοδοπιθ ἴο ἴπ6 ΕργριίΔΏ 5, ν᾿ 81]5ὲ 
ἦς τὲ βύαοῖ διὰ μαϊδίδ Ὁ] ἴο τἴ86 Ηθ- 
ὈΓΘΎΒ, ΠΟΥ ἰῃ ΔΩΥ͂ ὙΑΥ αἰ γοηὶ ἔγοτῃ 118 

πδίυσαὶ απ4}}γ"; δηὰ Ταγρατα Φοπαΐμδη 

ἀπ, ὁ νοῦ. 22, ἐμαὶ [μ6 Ἐσγριίδῃ ταδρὶ- 

οἶδπηβ ἰοοῖς ϑῖοσ οπι Οὐεἧεπ ἴου 186] 

Ἔχρογίπιοηῖ; δηὰ 7. Ὑμαὶ [809 οβδηρθ 

Ἰλδίθὰ ΟΠΙΥ͂ δουθὴ ἀδυβ, ἩΜ|15ὲ ἔγαυε] !ογ8 

τηαϊπιδίη, [δὲ 18 πἀϑύδιϊγ οχιθη δ ἀυγίηρ 

ΕΟΠῚῪ ἀΔγ8 δηὰ τηοσο. 1π 1678 ἱξ χο- 

ἰαϊηοα 1ὴ6 το σοΐουγ ἔγοτῃ ἔμ0 Ῥοςἰπηΐης 

οἵ Φυὶγ ἰο {πὸ οπὰά οὗ Ὠδεθπιδοσ. ὅ06 

Ἡατίηιαπ, ἘσΥρΡῖ, Ρ. 138. ΟοἴΏρασο, Βον- 

ἐτοῦ Αδαγδακεῖ ουι νεῖ. 25, δηὰ Πεπρείεη- 

δεγο, Μοβεοϑ δηὰ Ἐργρῖ, ».106, γῆο οοπῃβθεῖ, 

1688 ΡγΟΘΘΌΪ, νοσ. 25 οἰοβοὶν τ γοσ. 26, 

δηὰ αβϑοτὶ ἰῃδὲ 106 ἰοχὺ δἰ ΠῚ ΡΙῪ ἱπιϊπηδίθϑ, 

(ἰᾶὲ βουύθὰ ἀδΥβ δῆ ἴ86 Ὀορίπηΐηρ οὗἉ 

16 ἢτγοῖ ρίαρασ, σοποοχηίηρ [86 ΘΟΠποΙ βίοι 

οἵ »ἰὶς ἢ ποιπίης 18 δίδίθα ἴῃ 186 Ἰοχί, 

116 δβοοομὰ ττδϑ δηηουπηοροά.--- ῬΕΥΐΘΟΙΪΥ 

Ἰηδάτλββῖ Ὁ] 6 8, (πογοίοτγο, [πΠ6 ορί ἴοι οὗ 

ΕΪΟΏΒοσα, τμδὲ 1818, π͵κ6 41} οἴιοσ βίῃ οὗ 

Μοβ68, ἰ8. ᾿Ι ΌΤΙ ποιιίηρσ πιογὸ ἴμδη [6 

Ὡδίυταϊ δηπῦδὶ οοουσζοηςο; δηἂ ἰδδὲ 

Μοβοα, ἴῃ οσάοσ ἴὸ ἱπιργθῦβ ῬΒΔΓΘΟΣ τε ἢ 

(8Ὧ6 οΧιτΒΟΤΙΠΑΙΎ ῬΟΥΤΟΓ δοϑίονοα ΡΟη 

Ὠΐπὰ ὈΥ 180 ΑἸπ ΒΥ αοά οἵ ἴδ0 Ηθ- 

Ὀτεῖγα, ἴοοῖς δϑοῦθ Ὑγαῖοῦ ἤόοτι ἴῃ6 ΝΟ, 

οἰδηχοὰ ἰξ ΟΥ̓ δοῖηθ Ομ θη 8} σοη τίν ϑῃ 09 

ἱπηῖο 8 τοὰ οοἷοαν, δηὰ οχϊιοτίοα ῬΠΑγϑΟΣ, 

(δαὶ (6 βδίηθ αοά, ὃγ πβοθο αἱὰ δ δὰ 

ΠΟῪ οοηγοτίοα 1Π6 Ὑγαῖου Ὀδίογο Βίσα ἰηΐο 

ἐρστΤις ΤῊ’ 
ἃ δ]οοάγ δΒυϊᾶ, ῥγοάπορά ΘΥΟΙῪ γοδσ [ἢ6 
δἰταα οὔἶδοὶ ὩΡΟῺ 411 1.6 τγαῖοσ οὔ [86 

ΝΙΙθ. Βὲὶ 1. [)0 ἁγίηρ οὗ 186 ἥδ}: ἰῃ ἴ86 
ΝΊΘ νου]Ἱὰ 6 ἱπαχρ]οδῦϊο; 2. 1118 του ά 
ΤΩΘΓΟΙΥ ᾶτθ Ὀδθθῃ 8ἃ Βδτἶο58 δπὰ ἰη- 

ποσυοῦδ δίσπ (Ἰἰκ6 ἔδαι τεϊδίοθὰ ἰῇ ἷἱν,9. 
ἴοσ ἴ80 Ἰυδιϊβεδίίοη οὗἨΎ ΜοΒ685), τ Δ118ὲ ἱξ 
8 ἱπίομάοθα 88 δ ρίασιε (τοι. 4); δπὰ 
8. δοοογάϊηκς ἴο 1860 βδογβὰ ἰοχὲ ποί 8 
γο8861 ἢ]1οὰ πὶξ τδίοσ, Ὀπὲ [826 τ οἷο 

ΝΠ υηδογγοηΐ [Π6 ἴδ[4] Ομ δη ρα. 
48. Απά ἰδέ Ἐσυρίϊαπ ἱπίεγργείεσε οὗ" 

Φεογεὶ δἰσηδ αἱά δο υἱἱϊλ ἐλεὶν ἀϊάάεν ατία 
(ὩΣ, 860 ΟἹ ΥΕΥ, 11). Ἐπ Εζγὰ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ δδίκβ: “ Εσοτῃ ὝΒΟΓΟ ἀϊὰ [Π6 τηαρὶ- 
οἶδῃ8 [ΔΚ ᾿ψδίοσ ἴοῦ 106 Ῥογίοσηδηοο οὔ 
(μοῖγ ἀχροεϊπηθηξ, 88 αἱ [56 ἬΔΙΟΣ δὰ 
Ὀδ6θη σουγνογίοα ἰηίο Ὀϊοοὰ 2" (νογ. 30), 
δη δ0 ΒΏΒΨΟΓΒ, (πὲ Αδζοῃ σμβδηροᾶ ΟὨΪΥ 
[6 ταίοσ αδους ἴ.6 δϑγιδ, ποὶ τῃδὲ δό- 

πεαίλ ἴτ; δῃὰ 50 ΠΟῪ τηϊχηϊ ἀΐς ἴον τνγαῖοσ 
ἴῃ [86 ΘΑΣΙ, 88 ἰδ6 ΕΥΡρεδηβ ἀϊὰ ἴογ ἐῃ6 
Ῥυγροδο οὗ δηάϊηρ ἀτγίῃκαῦ]9 παῖε 
(νεσ. 34). οδίἀ6β, [6 γθ Ὑ88, ἰῃ ΟΟδμθΏ, 

10 ἀϊδιεγὶεῖ οὗ τ1ὴ9 Ηοῦτονβ, τδίοσ ῬἩδΙ ἢ 

ὙᾺ5 τοῦ δἤεοοίοι ὈΥ [26 ρμΐδχπο, δὰ 
Ταχύ Θοηδῖθδπ 888 Πογο, αἰεὶ Ε}γ, 
1μδὲ [πὸ τρσριοϊδ8 ἰοοῖς [86 ᾿δίοσ ἔγομι 
ΕΟ ΘΠ; 806 ΟἹ Υγογ. 30, Νο. 6. ΟἸΠοΣΘ 
(8 Ηδηρβίοηθογς, δηὰ (Οονΐδο ἢ) δβϑοσί, 
ΜΠ 1665 ὉΙΔΌΒ: Ὀ]γ, [Δὲ [86 πογὰ αἱ 
(ἷπ νοῦ. 20) ἰἱ8 ποῦ ἴο ὍΘ ἰδκθὴ αυἱὺ0 
ἸΟΓΑΙΪγ. ΝῸΣ οδὴ γὸ δοοοὰθ ἴὸ ἴδθ 
ορίπίοῃ οὗ ΣῊ ἰηίοσρσοίοσθ, διμοηῦ 
ψοπὶ ἱ Εδη Εἶτα, ἰδὲ ἴμ6 ΗθΌΓΟνΒ 

ὙΓΟΓῸ Ἰἐκονν 86 διηϊεΐθη πὰ ἴδ 6 μΐαρσασα οὗ 
δΙοοά, {π6 ἔτοχξβ, ζηδίβ, Ὀ0 118 δῃᾷὰ Ἰοσυδῖδ, 

“ Ῥροδθαδο ΤΠΟΥ ὙΟ,Θ Ποῖ 80 ἀδηχοσζουδ δηὰ 

ει 
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ἐχῖνον ἀἰοά, δηά {Π6 Υἶνοῦ γὰ8 οθδηβίν 1 8}16]1, δηα {86 
Ἐργρίϊδμβ οου]ά ποῦ ἀὐῖηκ οὗ {π6 ψαύορ οὗ {86 τῖνϑν, δῃὰ 
ἴΠογ νγα8 ὈΪοοα ἐπτουρθοαυίΐί 8]} {πα ἰαπὰ οὗ ἔργρί. 22. Απὰ 
{η6 Εργρίΐδῃ "Πα ΡΓοίο 8 οὗ βθογεὺ 8105}}8 αἸὰ 80 ψ 1} ΠΘῚΡ 
5ῃ14 θη αγίβ: δῃὰ ῬΏΔΥΘΟἢ Β μοραῦὺ νγ88 μαυθη6α, δηὰ Π6 αἰά 
ποῦ ἤραυκοη ἰο ἔποιη, 848 ῃ6 [οτὰ ᾿8α 8614. 28. Απὰ 
ῬΏΑΓΘΟΝ ἰυγηρᾶ δηᾶ νυϑηΐ ᾿ηΐο ἢ18 ἤουβ6, ΠΟΙ ΠΟ ἀ1Ἰα ἢδ 
ἀϊτοοὲ ἢ18 μδαγί ἴο {Π18 α]ῖδ8ο. 24. Απὰ 4]1] {π6 Εἰ ργρίύϊδῃβ 
ἀϊρροᾶ τουπά δρουῦ {Π6 ΥἾΨΘΡ ΤῸΡ νγαΐδυ (ο ἀσῖηκ; ὉΓ {Π6Υ 
οου]ὰ ποΐ ἀτηκ οὗ {π6 τναΐον οὗἉ {Π6 τίνοσ. 25. Απῃάὰ βονϑη 
ἄδγϑ μοῦ {1811ὁ6Δ αἴνες {μὸ Ιοσὰ μα βιηϊίθη {88 
ΤΊΥΘΥ. 

. Ἐπρὶ, Ῥέενε.---- αἵοτ. 

διαὶ δὲ [80 σϑδὶ." Βαϊ 8:}}} {86} ὙγῈγΘ 

»ίἴασιεε, ἱπεοπο ἃ πὰ οα]ου]αῦεα ἴ0 ὑοΤΊ Υ 

ΔΠἃ ΔΏΠΟΥ͂ ῬΒΆΓΔΟΣ δηὰ ἴῃ6 Ἐργρίίδηβ, 
διὰ δονν βῃουἹὰ [Π6 Ιδγϑο  ἰνθα, ἐπ τολοϑα 

“71αὐυοὰν τ[μο86 Ῥῃηίβατηθηΐβ 6γο ἰηῆὶοϊοά 
ὍΡΟΣ {ποῖγ δανογβασίεβ, πᾶνο βυβεγοὰ [Π6 
ΒΆΙΩΘ ΟΔΙ ΔΙΆ 0168 88 ἐπ Ἰδαίου ἢ [5111] 1685 
ΒΟΟΘΡΙΒΌΪΘ 8 [86 ορὶπΐοῃ οὐ ΟἸοσίοιδ, 
ῬΒΠΠΡρϑοη, δηὰ οἴδμοσθ, {πὶ Μοβοβ δᾶ 
Αδίοῃ, δος μβαυϊης Ἴσοηνογίοα [86 ἩΔΙΘΓ 

ἱπίο Ὀ]οοᾶ, ομδηροὰ ἱξὲ αραΐη ἰηΐο [118 
ΟΣΐρμ8] Ἤοοπάϊίοη δηὰ οοϊοῦγ, ἧπ οτάοῦ 

[0 αθοσγὰ ἴο 186 πιαρὶοϊδῃ8 δῃ ΟρΡρογέθη ῦ 
ἴον αἰδρίαγίης τμοὶσ αγίβι ὙΠοτο 8, ἔὰ- 
ἴποτ, ἐἰδαὲ ἱτηρογίδηϊ δηὰ οϑδθῃθ αὶ ἀϊἜοτ- 
6π06 Ὀοίγϑοι ἴῃ6 Τηΐγδ8 0168 οὗ Μοβοβ, δηὰἃ 

1Π0 ἔοαίδ οὗ τὴ τηδρίοΐδης, {μαἱ, τ 8118ὲ [ἢ 6 

ἴοττοοῦ οοπνογίϑα [ῃ6 σγαῖοῦ οὗἨ [6 Ὑ10]6 
ΝΊ]Ο, ἢ 411 118 δύίὴβ δηὰ Ἵδῇδλὶβ, δηὰ 

ῬΘΓΙΩΔΗΘΠΩ͂Υ οἰδηρίης θοοάδ, ον θη ἩΒΟΓΟ 
δο σομἹὰ ποὶ δ66 ἰδ, Δηὰ τηδάο ἱξ τοϊηδίη 

πῃ 19 βἰδίθ [ὉΓ δἱ ἰϑδδὶὲ δούθῃ δ Υ8 
(νεσ. 25); ἴ00 ᾿δἴΐοσ ΘΙΘ ΟὨΪΥ δὺ]6 ἴο 

Ῥγοάποθ ἃ δίπλα οὔἶθος πΡΟῚ ἃ νΕΙῪ 
Β16811 αὐδηγ οὗ δίδρηδης τγαΐδσ, τ μο ἢ 

ΠΟΥ Βεὰ Ῥαοΐοσο ἐμοῖσ Ογ68 ἴῃ 8 υϑϑϑοΐ, διὰ 
ὙΠΟ τοιμδίηθὰ δῸ ΟἿΪΥ ἀυσγίηρ ἐΠ6 [6 

τιοτθηΐδ οὐἠ [6 ἀχραγίπηοπὶ, πηῈ}} (86 
Κίηρς τοϊυσηθὰ δοῖὴθ (γοσ. 33). 10 ἰβ 
ἔασι δοῦ ἴο ὃὉο τοιρδγκοῦ, ἴδ δὲ ΔΙΕΠουρἢ (ἢ6 
τηλχίοἶδη8 οἰδηροαῦ {0 δίδου ἱπέο Ὀ]οοά, 
ΠΟΥ οουἹὰ ποῖ οοηγοῖὶ ἔδο Ὀϊοοὰ ἀραὶῃ 
ἱπίο τυδῖοσ. --- ἀνα Ῥλαγαολ᾽ε ὀεαγί ισαὸά 
λαγάεποά, οἱς., 806 ΟἹ Ὑ6186 18. 

3 Μαρίοἶδηδ. 2 ἘΠΠΟΠΑΠΙΠΟΗΐΑ. 

438. ΛΜ είίλον αἀἱά ὧε αἰγεοοί ἀὲθ δεαγί ίο 
ιλία αἷοο (ΠΣ Ὁ), τεϊεττίηρ ἴοὸ 186 ἄγβε 
δβίρτι οὗ Αδιοῃβ βοσρθηΐ ἀσνουσίηρ [86 
ΒΟΓρΡΟηΪδ8 οὗ [80 τηδρσίοἶαηθ. ΤΠ ἔδπιὶπἰη6 
ΤΙΝῚ 16 πδοὰ ἴοσ 1:6 ἱηάδοβηΐϊί σοηάογ, οἵ 

1Π6 πουίοσ. Μδῦσοσ: “Ελ πὸ δὰ δος 

(266) φυΐᾶοπι δηΐτηθτα βαῦπι δά δος ἢ 
424. Απά ἰδὲ Ἐσυρίϊανο ἀαϊσσεά 30 τ 

τοαίεν, ποῖ [06 ΗΘΌΓΟΤΤΒ; 866 ΟἹ τογδοῦ 

20(Νο. 6) δῃὰ 22. ΤῈ τυδίογ, τ ἢ τὴ 

Ἡοῦτοννβ ἱορὶ ἱπ ᾿Ποἷν οὔσῃ σεεϑεῖς οΓ τροοεῖ 
ακα υεδϑεῖς 07 εἰοπε (806 ΟἹ ΥΕΤ, 19), ταὶ ὃς 
ἢδᾶνο τοτηδίποὰ πηϊουσποᾶ ὮΥ (Π6 ρῥίαστιαο, 

δηὰ {18 ΒΌΡΡΙΥ ῬΓΟΌΔΟΌΙ ϑβυβίοοὰ ἴος 
ΒΟΥΘΏ ἀΔΥ8 (νοῦ. 255.) ὙὍΤδυδ 18 ΘΔ 

τοιουθὰ ἴΠ6 οδ᾽θοίίοη οὗ Ὁτυεὶαβ (6ς- 

Κηοπνιοάχοά ὮΥ οϑϑησο θυ), ΜὙὨΥ τὶ 
ἯὯ23 ὨΘΟΟΒΒΔΤΥ [0 αἷς δῆεὺ τδίογ, ᾿ξ τοδὲ 
οὔ ἴ)0 Ηοῦτονδ τγῶϑ ποῖ υἱιδἰθὰ, 48 {6 

Ἰδιίοσς ᾿ἰνοὰ τοχοῖδον τὰ (6 Ἐσγριίδηθ 
ἴῃ [π6 βδιηθ ἀἰδβισίοὶδ δη ἃ ἴονηδ, ἰῃ τ ΠΣΟὮ, 

(Ποτοίοσο, 10:6 μασι ἀἰᾷά ῃοΐ Ῥσουδὲὶ, 
σῇ ἤσμοο ἱξὲ [Ὁ]]ονθ, ἰδὲ ποῖ ἴπ6 εολοίε 
ΟΠ Ῥ8 διροίθὰ ὉΥ [26 ΟΠδΙδσηϊυ, 
δραΐπει [06 ΟΧΡΙΟδα ποτὰ οἵ Μίοϑϑβἑβ.---- 
Ἴμο βοριπαρὶπε ἰακεα ΠΤ» Ὁ Ὁ, ἰο- 
ἔοίπον, ὥστε πιεῖν ὕδωρ, “ἷἰῃ οΥὰοΥ ἴο 

ἁτίηκ τυδίοσ," ἴῃ αἰτεῖ δοοογάδῃοοθ ὙΠ} 

(16 Μαροσοῖϊο βίζῃβ. ΤΏΘ δδᾶσῃθ υδγϑοῦ 
τοηάοτο ΒότῸ 5 ψ] καὶ, οὐβουτὴπρς [μετο- 
ὉΥ (80 Ἰορίολὶ οοπηδοίοῃ οὗ [Π9 δεῃΐδηοθ, 
Φοπεοίϊαη, ἴῃ ογάοσ τὼ δηδδῶοο [δ6 

Ἰαΐϊγαοϊο, δ ἀθ: “δυῦ [ΠΟΥ ἀϊὰ ποὶ δηά 

οἾοαρ πνδίου." Ἠονονοσ ἰΐ 88 ἃ βυίςϊοης 
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ἫΝ τϑ νκ ΒΓΘΝῚ τσ οι; δὲ πξο οι ἐξ ἼΩΝ 96 
ΠΣ ΠΡΟ πρὸς Ἰπξον ΓΝ 91 Σ ὙΏΡΝ ΣΤῚΣ πρὶ Πρ 

ΟΥΤῸΣ ἘΠ γ᾽ 58. : ὈΨΤΊΒΕΒ Ἡρλϑϑ ὭΦΤᾺΣ Ὁ ᾿ϑϑν 
ὙῸΝ πὴ ἼΤου - 2ὴ 
Ῥηπἰβητηθηΐς [ῸΣ (πο ἰὼ 6 ἀοργίνοά, 
ἀυτίηρ δόύθὰ ἄδγα, οὗ τὴ ἀεὶ μι] 
υϑίοιβ οὗ [80 Ν᾽], ἀπὰ ἴἰο σοπίδης ἐμ 6π- 
δοῖνοβ ΠῺῈ [0 ὙΘΙΎ ἀἰϑαρτθϑῦϊθ δηὰ 
ΤΉΪΟΙΚ ταίοσα οὗ τ0 Επγρδη τ00}}8 (866 
γοσ. 18). 

45. Απά ὁευεπ ἀαγε τρετε Μιϊ  ]οα αὕεν 
ἐδε Ζονά λαά φπιέεπ ἰδὲ τίσεγ. ΤὭθθ6 
τυογὰβ ον ΘΕ ἀδβουῖῦο [80 ἀυγαῖοπ οὗ 

πὸ ἢἤγοι ῥασυθ, ἃ βίδίοιηθης ποῖ τηϑθ 
ὙΠ} τοίδγθῃοθ ἰοὺ ΔῊΥ οὗ [0 δβιθθοαθοης 
ἰῃβιοῦομθ. [Γἴδον ἰτγδηβίδίθθ ἤόσο, ἴΠ6 

Ἰηοδὶ ἀἸβοϊποῦΥ: “Ὁ]ηἀ ἀ88 τυδηγίο βίθθθη 
Ταρο ἰδῆς ἀδϑδ ὧδ Ηστγ ἄθη δϑίγοιη 
ΒΟΙΙαρ;" δηὰ Ταγρυ ΟὨἶκοῖοθ δ 8: 
“δΔηὰ δΑἤογνδγὰβ ἴ[Π6 ποτὰ οὗ ἴθ 1ωοτὰ 
τοιιοάϊοα ἴῃ6 γχίτοσ. Αδαγῦδησὶ κίνοδ, 

Βοδίἀθβ, [ἴγοθ οἵδοι ὀχρίδηδιίομβε 18. 

ὙὝΠ686 πτογὰβ δῖὸ δάἀθὰ ἰο δῇ} συγ [Π6 ΤΘ- 
ἐταοιοσί ηθϑβ οὗ ῬΠΔΥΔΟΝ, ὙΠΟ ΜΠ85 Ποῖ, 

5κοοχ Ριλοῦε. ἘκοοΒ Οὐ ΤἼΒΥ). 

46. ΟὉ ἰο Ῥλαγαοῖι, ἸΙΆΘΙΥ, τὴ (ὮΥ 

ῬτΟΙΒΟΥ Αδγοῃ. 
4. “πα ὦ" ἰδοι τεΐιδε ἰο ἰεἰ δενι 90; 

ἴον ὮΝ οὐ ὉΠ, ἰ6 ἤο Ὀ6 δαρρ] θα; 506 οἱ 

11. 8. ΝΕ Ό, 18, δεοογάϊηρ ἴο Κίμηοδ! διὰ 
ἸΑβ, ΤῊ Αγ οἱ ρΙο ῬΙοΙ, ἰῃδιεδὰ οὗ 

Ἰδ 9, ΙΚὸ "δὲ ΓΞ, ἴῃ Ερεὶ. ἐν. 38. [π 

όγοῖι. χἰϊὶ. 10 οοσῦτβ [86 ῥἷατγαὶ Ὁ ΝΌ, 
866 ΟὟΥ ποῖθ οὐ ἱἰϊ!. 2, 8 3}. ΤῊο 

τοοῖ ἢ2) ἱπιρ]εβ τπ6 ποιλίομ οὗὨ επιϊεϊπρ' 

ἐπί τα Ο ΠῚ οὐ Βυτε}}Υ, ποῖ, Βονγθυοσ, 8]- 

τ 8γ8 .αἰαϊίν.---- ΒΥ, οοπιροθοά, ροσμδρβ, 

οἵ ἽΒΥ, ὦ ἴραρ, αιὰ Ὁ ΤῊ (Αταρίο. εἰο "} 

»οοῖ; 1ΒοΓΟΙΌΓΟ, δὴ δηΐπιδὶ “Ἰοαρίης ἴῃ 

ΡΟΟΪ8," ἐπιδι ἰδ, ὅσ; ΒΑΒΙὶ, “στθηοῦ 168." 

ΤΠαὶ ἱξ σδηποὶ Ὅ6 8 οΓἸοσοάϊ]θ, 88 ΒΟΠῚΘ 

ἩοῦτοΟΥ δου η ΔΌΓΒ πδνὸ τηδὶπίαἰηθα, 

ἴθ Βυβδοϊσ ΠΥ οχρίαίποὰ ὉΥ οοδανί, 

Ἡΐοτος. ἰΐ., Βοοῖ νυ. 3; δηᾶ, ἴῃ ἔδεῖ, δ 

Ῥίασυς οἵ ετοοοά!ϊο που]ὰ μανθ τηϑηΐ- 

[εδἰοὰ [(86} ἴῃ αὐἰΐο ἃ ἀἰβογοης δὰ 8 

τοῖο ἔοσια δ ϑϊο πιδηηοῦ ἴδῃ ἰ8 ἀοδογ θεὰ 

ἬΜΦ ὙΠ Ἴ23 νδὶ Ῥὴ 
οΥθῖ ὈΥ (6 οΟμὔπδηο0 οὗὨἨ ἰδ6 ῥἷαρυο 
ἀυτίπρ 80 ὑγοίϊγδοιϊθα «ἃ ἐϊπηθ, ἑοχοϑὰ ἴο 
οὐθάϊθηοα δηὰ Ἀππ ΠΥ ;---9πὰ, ΤΉΘΥ ἰπ- 
ἀϊοδῖθ ἴ86 Ἰοηρχ-ϑυβογίηρ οὗ αοά, νῆο 
Δ]ονοϑὰ ῬΏΑγΘΟΝ τοϑὲ ἀστίηρ βονθὴ ἀδγ8 
ΔῆοΣ 186 ἢγδθι ρίαστιο, ἰὰ ογάοσ ἴὸ στδηϊ 
διῖπι (ἶπλθ [ὉΓ ταδοοϊίου δπὰ τοροηΐδηςθ;--- 
διὰ, ΤΠΟΥ͂ ἃγΘ ἴο ὃὉ6 σοηποοίοα ὙΠῸ [6 
[ΟΠ νοσθο: ϑθυθῃ ἀδγ8 δῆδγ δ6 
σμδηρο οὗ πὸ ΝΟ ἀοὰ δηποπηοοὰ ἴο 
ῬΒΔΥΒΟΝ (80 βοοοηὰ ρῥἷαριθ: 80 ἰδδὲ [ὴ9 
ἤτϑε Θδ δ Ὑ τηϊρῆςξ δανὸ ᾿δϑθὰ ουθῃ 
Ἰοπχος ἴθδὴ βούθῃ ἀδὺβ (Θοσαρασο γτἱ. 
28, 29): ἩΔΊΟΝ ἱπίογργοίβεου 8 4180 
δἀορίθὰ ὉΥ ἘΕἸΘΒἤοση, Ηδηρβίθηρεγρ, 
Οονδοι, δηὰ οἵἴδοσβ, ἀθδίγουαϑ ἴο Ῥσίηρ 
ἱπῖο δρτοοηθηὶ (6 πδίπσαὶ δηὰ πϑααὶ 
οἴδηρο οὗἩ [80 ΝΘ, σϑθογαὶν οχίθηάϊηρσ 
ἀυγίηρ δὲ Ἰϑδδὲ ΕἸΥΘΏΓΥ ἀδγβ, τὴ [86 (Δοἰ8 
ἤογο το αὐδα ; 806 ὨΟΎΤΟΥΟσ, οὴ γοσ. 20, Νο. 7. 

ΨΠ. 26.--- 1 1. 11. 

ἱῃ ΟἿΣ ἰοχί; ἱξ που]Ἱὰ ρμογίθοι ἱγ ἀοδίγοΥ 
ἴ6 ρτδάυδὶ οἰϊπηχ οὗ [6 πτοπάογ, δηὰ 
τοῦ ]ὰ Ὅθ ΔΡΡΓΟρΡΓίαὶθ σϑῖθοῦ 85 ἐΐθ πῃ 
1Πδὴ 88 ἴΠ6 δοοοῃὰ Ὀ]ασασ. ᾿ 

48, 40. Απά ἰλε τίσεν δὔαϊ ἰδοηι ιοϊίἢ 
,γοσε. ΓΦ Ὀοϊπρ ἃ υοτῦ δἰ κηϊγίηρ [α]- 
688 ΟΣ δθτη ἄδηοσ, 18 οοπδίγασα ἩΪῸ 19 

δοσυβδεγο, ὙΒΊΟΝ 18, ἴῃ δθο ἢ} ΘΟΠΗΘΟΙΪΟΠΒ, 

ΤΩΘΓΟΪΥ [6 δυρρίοιοηΐς ἀοβοσί δῖπας 106 
οΟδ᾽)θεῖδ ἱῃ οι (Π6 δου ἄδηςσθ οοῃαίβίδ, 
σΟμΡδγΘ (θη. ἱ. 21; ἰχ, 3, --- Απα ἐδεν 
ἐλαῖϊ οονια μρ, ὨΔΙΆΟΪΥ, ἴτομι ἴλ6 ΝῚ]6, ὙὩὶςᾺ 
ὍγῈ8 οοπδίἀογοὰ ἱγίηρ ἴοτοσς {πᾶπ 1ὴ6 
τοῦση.---απὰ ἐπ ἰδ οὐενϑ. 80 μτοδὲ "τῶβ 
1.6 ΠΌΣΩΡΟΣ οὗ ἔγορβ, ἔμδὲ [ΠΟΥ ραποίταιοθα 
πο ἔΠ6 ἀγγοδὲ Ἀ]δοθϑ, νης ΓΏΘΥ ΟἾΒΟΥ- 

τΐδὸ δνοὶϊὰ, δηὰ ἴῃ σ ον, ᾿ἔ Τοαπά ἔπ γθ 

ὉΥ τ1π0 Εωγρί ΐδηδ, [ΠΟΥ τηῦσδὶ μανὸ οχοϊ(οα 
ἴο0 χτοδίοδὶ ἀϊβχυθί. ΠῸ ΡΓΌΡΕΣ Ὀακίηρ- 

οὐϑὴϑ (2)Π), νοῦ αἴὸ ΠΘΠΘΓΑΙΙ [ῸΡ 
ῬΌΒ]Ις τδ86 ἱπ Οτδμίδὶ οἱἰεῖθθ, ἀσγὸ 11{116 

Αἀἰβδοτοης ἔγοη οὔσβ. Βυΐ, ἰῇ ΓΣΟΙΠΟΙΟΣ 

Ετηθθ δἰτοδαν, ΤΌΣΟ Δ8ὸ υδοὰ ἴδσζο 



129 ΕΧΟΌΌΣ ΥἹΙ. 

26. Απᾶ {6 Τιογτὰ βροκα ἰο Μοβοβ: ὅο ἴο Ῥμαγδοῆ, δη4 
ΒΩΥ ἴο μη), ΤΏΒ βαιῃ ὑπ Τογα, 1,6ὖ ΤΩΥ ῬΘΟρ]6 ρῸ, {παῖ 
{ΠΘΥ ΤΑΥ͂ Β6ΥΥ͂Θ Τη6. 27. Απαὰ ᾿ἔίμοι χτοΐαβο ἰο οὶ ἐλόπὶ 

5ο, ὈΘΒοΪά, 1 5}8}} βυηϊῦΐα 411 (ἢν Ὀουπάδγιοβ ἢ ἔγορβ. 
28. Απαὰ {ῃ68 ΕἾΘ 5881} ὕβϑιῃ εὐὐξ ἔγοσβ, δῃα {ΠῈῪ 5888]]} 
ΟΟΙῺΘ ἊΡ δῃὰ δηΐερ ἰπίο ὮγΥ μοῦβθ, δπὰ ᾿ἱηΐο (ἢν Ὀδ6ά- 
ΟΠδΙΏ ΟΣ, δηά ροη {ΠΥ ὈΘα, αηὰ ἰπΐο (86 πουβε οὗ (ῃΥ 
Βουυδηΐβ, 8 ΡΟῚ [ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ, δῃὰ ἴῃπΐο ΠΥ ουὐθηβ, δηὰ 

Θδείβοη Ῥοΐβ, Ορεῷ δὲ [16 ἴορ, δϑους 
ἴδγοθ ἔδοϊ Βὶρῃ. Α ἤγο ἰ8 Ἰἰζῃιοὰ τὰ ϊη, 
ἄθῃογα" τὶ ποοάᾶ; τπθη, 1 1.0 581468 

8ΙῸ ΒΒ] οἸ ΘΠ} Ποδιθᾶ, [86 ἀουρῇ ἰ8 

αἰ ἴχοὰ ἰο θη) ἤζοαι πὶιϊπουΐῖ, δὰ 186 

δρογίασο δῦονυθ οονοσθὰ, ὅδιιο ἢ ἃ Ροῖ ἷ8 

8111 -811οἁ ὃγ το Αὐδὺβ 2) Π (,9..9}. Αι 

Ῥγοβϑηῖ, 186 [Ὁ] ον Σ 8 6 π808] τηοᾶθ 
οἵ τηδκίηρ Ὀτοδὰ διθοηρ ἴΠ6 ΑΥΔῸ ἐγ 068 
ὙΠ ΠΊΙΟΝ Τοιηδίη (ῸὉΓ ἃ ἰοῦροῦ πο ἴῃ 186 
Β8ΔΙΠ6 ΗΪδοο: “ ΤΏΘΥ τάκ τυὰθ ΟΥ̓ΘΏΒ ὉΥ͂ 

ἀϊσαίηρς δα Πο]9 δϑοας ἴπτθθ ἔδοϊΐ ἄθθρ, 
Βιιδρίπρ ἰἱξ κ ἃ τοτογβοὰ ζχηῃοὶ, δπὰ 
Ῥἰ αϑίογίηρ 1 τ ἢ σἃ. ὙΠΟΥ δοδὲ 1Σ ὮὉΥ͂ 
Ὀυγηΐης Ὀτυδηνοοά τη, δὰ ΓΠἸ6η διῖοῖς 
1:0 Ἰυχηρβ οὗ ἀουρῆ, ρῥγοδδοᾶ 1ηἴ0 8π|8}} 

σα Κο8 δἰπιοδὲ [4] δὴ ἱποὶ [ΓὨϊοϊς, ἴο [ἢ 0 

δβἰ465, στ ([Π6 Βαηὰ, ὙΤῆο Ὀτοδα ἰβ Γοβαν 
ἱῃ ἔνΟ ΟΣ ἴὮΓΧΘΟ τηϊηυῦοδ. . . . . ΑἹ] Ασδὺ 

Ὀγοδὰ 8 ππ]οανοηθὰ" (Ζαγατά, Ὠϊδοο- 
γοΣ65 ἰὼ Νπονθ δηὰ Βαθυοι, Ρ. 288). 

Κπεαάϊπρ- σοι, ΓΦ Ό, ἔτοτι δ --- 
δεν, ἸΙεανοη, δαὰ ἴδὸ Ὁ “υγηπαίίσιων, ἀο- 
ποῖξηρ; ἐμ ρ'δοο τοῦθ ἰξ ἰ8 πϑοὰ. Οεδε- 
πίωμδ, ΤΠ68. ἰδ. Ῥῃ. 18δ1, ἀογίνοβ ἰξ ἔγοιι 

106 νοὉ Ἕν, ἧπ 100 εἰχοϊεδίίοη, ἴο 

Β.Υ6]} ἀρ, ἰο ἔοιτηϑθηῃΐ (500 χὶϊ, 84).---- 92 
Ξ: 2; Ταγρζύῦὶ Φοπδίδδη ᾿81221) Ἵ8᾽))2) 
ἽΘΝ. ὙὍὙὸ ϑδαιρασίϊίδῃ. οοάθχ [88 Βοσθ 
ΔΟΙῺ ἘΠΗΘΟΘΒΒΑΣΊΪΥ, ᾿ἰΚὸ δἴοσ συοῦβο 18, 
[16 νογάϑ: “ δηὰ Μοβθβ δῃὰ Αδσζοῦ Ἵοδῦιθ 
ἴο ῬΒΑΓΔΟΙ, δὰ (ΠΟΥ͂ δαιὰ ἴο ἷπι, ΤΏυΒ 

ΒΡΟΔΚΕ ἴδ0 Ιογὰ," διὰ ἴδοι ἰδ σορϑαὶδ 

ἕγοόϊῃ υοσβ 26---29.---Ἴἶ τὸ ΘΟΙΏΡΑΙΓΟ [86 
Τοδροοιίνο οἴξοίδ οὗ [Π6 ἔπο ἢσει ρίαριιθδ, 
ἧς ἰ9 ονάδθης ἔπδὲ 186 βοοομὰ 'β8 οὗ ἃ ΖᾺΣ 
ΤΏΟΓΟ ἰοττηοηϊίης διὰ οδίδσοϊθοιϑ ἢδίτισο. 
ἘῸΥ ὙΔ11δὲ ἀυσίης [16 ἔσγες ρμίασυο (δ9 

ἙἘφᾳγρώδηβ μοὰ δὲ ἰοδδὶὲ ᾿αῖθυ ἔσοσὰ ἰδ9 

κ 

Ὑν6}15, ΒΟΎΘΥΟΣ ἸΏΤΟΥΙΟΣ [18 18 ἴὸ ἴμαὶ οὗ 

[80 ΝΊ]6, 1806 ἔτοχβ 811οὦ ποῖ ΟὨΪΥ [6 
τίνοβ δηὰ 411 πνγαίοσβ---ἰἦμε ἱποϊκαϊπο (δα 
“ἥγεῖ ρίασιε--- ΠΟΘ Ὡοΐ ΟὨΥῪ ἱπίοδιθα ἐδ 
δίγοοίδ δῃηὰ βουδοβ οὗ [56 ἘξσΥρίίδης, θὰὶ 
ΚΟΥ͂ τοοϊοβίθἃ ὀτθη ΤΠ 6 Ῥογθοῦϑ, ΡεΏ6- 
{ταϊοα ἱπίο ἰποῖγ Ὀοά-ΟὨΔΙΏΌ ΟΣ, δηὰ ἀϊ9- 

τυτυεὰ (μοῦ δἷθερ. [1 πὸ δάά δοτζεῖο, 
1π8ῖ, πο Υ δυο οἢ οἰγουϊηδίδῃςοΒ, οὐθ ἴἢΠ0 

ὝΔΙΟΙ τηυδὲ ΠΑΥ͂Θ ὈΘΘῺ ΒΙ ΠΡ ΉΪΔΥΪΥ Ἰοδῖἢ- 
βοηθ; ἴδεϊξ [06 8016 διπλοδρθογα τηῦϑὶ 
αν Ῥδθοὴ ἰηΐοοϊθα ὙΠῸῚ ἃ οι ἃ 516}; 

ἴδδὲ ἴδ ἱποοδβαὴξς ἱῃΠδτηοηΐου8 Ὡοΐδθ 
ἀϊπηοᾶ Ρογροίπα!γ ἱπ [Π6 ΘΑΓΒ, ΔΙ]ονεης 

ΛΠ 6 πὶ Ὧ0 Σοδὲ Οὐδ ΠΥ ὉΥ ΔΑΥ͂ ΟΥ ἰρμὲ; ἴδδς 
ῬΒΔΥΔΟΝ Βα θὰ Εἰμηδ6 ΙΓ δὸ (ὮΣ 85 ἴο 
τϑαιιοδὶ Μοβοα δηὰ Δ δῖοῃ ἴο ὈΓΑΥ ἴοσ [ἢ 9 
Τοιλουδὶ οὗ [86 ρῥΐαριθ, δηἃ ἴο ῥγοιωηΐϑο 

106 χοΐοδδο οὔ ἴ86 8γ86] 1168, δῃὰ ἴμδὲ ουθῇ 

1ΠῸ ἀσδιγυοιίοη οὗ 8086 δῃηΐτ)8}8 γ)Ὃ8 δὲ- 

ἰθηἀοὰ ὙΣ 8 Ῥοδ ] θη 41 οάουγ: δ ψ}} 

6 ΘΑΔΙΥ οοηοοίγοα δαὶ ἔθ 6ΓΟ ἰ8 ἃ στϑᾶδ- 
οι ὄν ἴῃ ἰδθ ἔνγο ἢγεὶ ρ]δστιθδ, οὐῈσ - 
ἩΟΙγηϊησ δηουρῇ ἴο σΟΉγΐΠοΘ ΘΥΘῚ ἃ 

ΒΑΌΘὮΓΥ δηᾶὰ οὐδιϊμδὶθ ἔγσαῶς τ] τᾶς 
Ῥονεγία! Βοίηρ 6 δὰ τηδαϊγ οῃρεροῦ ἱπ 
ὙΑΣίασο, δὰ δᾶ ΟΠ δβ ἰδοιυθηϊδ ὙΟΙΘ 

81}}} ἰῃ ΤΕΒΟΣῪΘ δρδὶηκὶ ἷβ σγοϊγδοίοσίῃοδα. 
Τὶ τορβ οδῃ, ὉΥ͂ ΓΠΟΙΣ πυτηδοῦ, ὈοσοτΩΘ 
8 Ῥ»ίασιο, 8 σοομβττηθὰ ὈΥ͂ Βούθσαὶ δηςοίθης 

ΓΙ ΟΙΒ, 88 Ψ98δὲ. χν. 3, ὙΠΟ τοὶδῖοβ, ἴμδὲ 

0 Αὐυἱαγίαξδο Ὑγοσο οοπι ρα ]οὰ το ἰθανθὸ 
τμοῖγ δροὰθβ Ὀθοδῦδο 106 ἄορδ μδὰ στωυϊεὶ- 
Ῥ]ἰοὰ ἴο ἃ Ῥγοάϊγίουδ διπουπί, δὰ Ῥηδο- 
ὨΪΔΑ, ἃ ἀἰδβοὶρῖθ οὗὨἨ Ασίδιοιϊα, πυσίϊοβ (ππ.5, 
ΟΠ ἃ θ11}}|18 Ὁ ο880: “ἾΪὴὰ Ῥαδοοηΐδ. δοὰ 
᾿αγάδηϊδ δρροαγθὰ οὔποθ, δβυἀἀθη)γ, κυςὶ 
ὨΠΠΏ ΘΙΒ οὗ ἔγοχϑ, ἰδὲ (μ6γῪ Δ]]εὰ :89 
Βοῦ868 δηὰ βίγϑοῖδβ. Ὑβοσοίοσα, δ8 ᾿ Πττρς 
ἴοι, οὐ διυϊηρ [86 ἄοογβ, γδϑ οὗ Ὡὸ 
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ΔΥΔΙΪ, δἂ8 θγθῆ (6 γοϑϑοὶϊδ οτῳ ἤω}} οὗ 
186 πὶ, 186 νγαῖοσ ἰηΐοδιθά, δηὰ ἴμ6 οοά 
ἘΠΘΔΙΔΌΪΟ, 85 {ΠΟΥ͂ ΘΟ] ἃ δΟΔΊΟ Ωγ δαῖ τποὶν 
ἔξες οἱ (0 στουπάὰ τους ἐρεδαΐης οα 
Βοδρε οὗ ἔπθτῃ, δῃὰ δὲ ΠΟΥ ποθ νρχϑά 
Υ 186 8116]] οὗὨ πΠ6 στοδὲ πυθοσ Ἡ ΙΟΝ 
ἀϊοά, 1μοὸῪ Πεἃ ἤἴοτῃ ἐμδὲὶ σερίοῃ, 88 ἐπ 
τοροτίοὰ " (Σιδῤαίωεε ἴῃ Ἡοπι. ἢ, Α. 
Ῥ. 35); Θοῆρασε Ε]ΠΊΩΥ, υἱὲ, 48; Δ ο] δὰ, 
ΧΙ 41. ἯὯὔὴο δ ᾽οίπ δὰ ἱπιογεβίηρ ἀ6- 
δου ρου οὗ δ δίσηὶϊας ρίδχιθ, τ δίς οο- 
ουττοὰ ἴῃ Ἐργρί, ἔοι Ομαϊτοιηᾶτο, ἱ. 
Ῥ.- 121, νῆο ζο]ϊονα δὴ δοοουης οἵ 
ΜΜδογίζ!: “1ὴ 106 γοδσ 791, δηὰ ἰῃ (ἢ 
βυϊ δοασθηὶ γϑῶγβ, [6 σορέϊ]οϑ ἔβίαὶ ἴὸ 
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ἐ ΠΝ ΘΟΘῚ ὙΠΌΓ) ἼΡΡ3) 
ἐ ΒΥΣΥΊΒΨ ὙΌΣ 

ὈοΟΚΑ, διὰ ντοοϊ-δι δε, ἱποσοδβοὰ ἰὴ ἃ τηὶ- 
ΤΒΟΌΪΟΙΒ ἄορτοθ. Α {πιβι ΤΌΣ τδῃ 
δδβυγο τὴ ἰπδὲ {Ππ686 δηΐ)4}8 αἴθ δηὰ 
δροϊοὰ 1,500 μίθοββ οἵἉ ιἷ8 διαϑδ, μοΐῃρ 
ΠΟ ἴμδη ἤξοοη οδπιοὶ Ἰοδβ. 1 εοοη- 
Υἱποορὰ τα 86], ὈΥ ΟσΌΪΔΡ ᾿ἱπδροοξίοη, ἐἰπδὲ 
115 διδζθωθηὶ "γὯϑ ποῖ ὀχαρρμοζαιδα, δηὰ 
1μδὲ 186 ὙΤΟΣΤΩΒ, ἰῃ {Π6 ΥἱοἰὨἸγ οὗὨἉ 1[Π6 868, 
μεὰ ἀοδίγογοα 4 ζγοδὲ αυδηθιγ οἵ ποοὰ 
δΔηὰ εἰμ δ, 1 88}, ΠΟΔΡ Μαδίασγί δι, ζαγάθη- 
8115 ααϊϊ ρΡογίοσαιοὰ ὮῪῚ [8680 [1:10 
ΔηΪ τ) 414. Αὐοαυϊ 186 γοδσ 821 ἐπ ΐ8 ρδσιιθ 
ΔΡροδσγοδ ἰπ 110 ἀἰδέγίοὶ οὗὨἨ ῷΗοβαϊηΐδῃ, 
ποᾶς Καίτοι Ὑὴθ ὙΌΣΤΩΒ, ΔΙ͂ΟΣ Βανϊηζ 
ἀαοπίτογοα [86 ῥΓΟΥΪΒΙοΏΒ, ἐΠ6 ἔαΓηΐ ΓΟ, οἷο. 

Ἴ203 ὙΤΡΤὰΣ ΠΡ) ΠΝ Ἂν ἠρθ Ἂς ἤλπν ἼΘΝΣ 1 Π 

Ὧν ὈΥ̓ΤΉΈΤΤΙΝΙ ΠῚ Τ0Ὁ λδ ἌΝΩ 

ὑγδὴ σρρ Ὁ ὃν ἥστας ΠΝ ΒΩ 5 
ἡ Ὁ ετ ΝΣ τό ἢ 

: ὈῚ 5. ΚΣ 
ΟΗΑΡΤΕᾺΕΒ ΥἹΠ. 

Ὁ. ὅ.0 οἱ τἱΐ, 19. ϑϑιγείοΐ ζογίλ (ὧν 
λαπά υοἱἱὰλ ἰδὲ δἰα 7; ταρτοὶν δὲ ἃ δγτὰ- 

᾿ ΒΟΙΙςΑΙ εἶσ, παῖ [6 ἤοχϑ που] οοιηθ 
ὮΡ βοπλ ἴδε ᾿τδίεσ οὗ Εσγρί. ϑορίθδρ.: 

ἔκτεινον τῷ χειρί σου τὴν ῥάβδον σου. 
8. Ακά ἐδλε ἥοσε οαπὸ ὦρ. ΤΟΥ, 

ιϑ0ἃ Τ“οἸ ον ε! Υ, δηὰ ὑπογοῖοσθ οοπδίσυθὰ 
νὰ 00 ἐδιχϊηίηθ (2971). ΟὐὈμραγο 
ὩοΐΘ οὔ Υ. 16, ἴο ἽὉ» ὨΝΌΜΠ.. ὙὍΤΠο 
βορίυδαίηξ ἰγδῃβδίθδ ἱποοσγοςῖγ, καὶ 
ἀνήγαγε τοὺς βατράχους; διὰ δά, 

Ῥοδίἀοδ, καὶ ἀνεβιβάσθη ὁ βάτραχος--- 
ΘΟΥΓΕδροΙ ἀϊπρ ῬΓΟΡΘΌΪ πὶ [ο Ηοῦτον 

ΤΕΥ Ἵ29Π),, δοεὰ ἰδὸ ἔτομβ ποῖῸ 
ΒΘΔΥΥ͂ ΟΥ ΠΙΙΊΟΓΟΙΔ. Τασρῦτη 9οηδίΒδα 
σοποϊπάο ἐδ6 γοσϑὸ ὙΠῸ [86 ἰοἰοπίως 
ΤΟΥ ΘΧΡΙΔηδίο οὗ ἴΠ0 ἔδοὶ ἰδδὶ 
Αδίοῃ, δηὰ ποὲὶὲ Μοδοδ ροσίοιπηϑθὰ 16 

ἢτβὶ τυοηάοτθ: “ Βαΐ Μοδοδ ἀϊὰ τοὶ δβιρὶίθ 
[Ὧ0 ΥἾΥΟΣ ΟὗΠῸΡ τί Ὀϊοοὰ οΥ ἤρα, 
Ὀοσδῦδο ἢ0 δὰ ὍΘΘΠ γοδοιιϑᾶ ἤτοῖβ ἰδ ἰὩ 
815 Ἰμΐδηου, το Π6 ὧδ οχροδβοὰ {πὸ}9 
ὉΥ͂ εἶα πιοῖμοῖ." -Απά λὲν (ἰλὲ 7006) 
εουογοά ἰδὲ ἰακά ο Ἐσχρί. Τὶ ἰα υοἱγατε- 

ΔΙΙγ Κοοντ, πὶ ἰδ6 ΝῚΟΘ δηὰ 411} 6 
ΔΙΟΙΒ δυρρ]ἰοὰ ἤοτα ἱξ, οδροοΐδ!γ 186 
ΤΑΔΣΒΗ ΘΔ, ἃγΘ ἀχοθϑὨ ἿΥ ῥγο ἔς ἴῃ ἔσορο, 
ΓΟΡΕ1168, απὰ οἷδοσ ογζδωῖς δηϊπιαὶβ, ὑσο- 
ἀυοεὰ δηὰ δὰ ὉΥ͂ 186 τἰςἢ δηὰ πυϊγϊεουθ 

τρυὰ οὗ μ6 τίτεσ, οὨίογ δὲ 1Π6 βοδδοι 
ὙΠΟ [06 “ ἀγοθῆ ΝῚ16 αἷνοδ ὙΔΥ ἴο 
16 “Εοὰ 8116." ὙΤδαϑ ἐδπο τίνοσ, δυθῃ ἴῃ 
ΟΥΪΏΔΙῪ γοδσδ, δρουπᾶὰβ ἴῃ ἔγομββ, ἃ ἴδοξ 
ΜΟῊ ον οὖσ ἰαχὲὶ (νοσα. ὅ, 7) τωθῃεοηα 

88 Κυονῃ δηὰ δοκπου]ϊοῦμχοα. Οπὸ ζ6- 
ΤΩΔΪΘ ἰαγβ, ΘΥθἢ ἴῃ ΟἿΌΣ σορίοσιδ, ἰὰ 80 
δρτίηρ, 600 ο 1100 οαψα. Ἐδϑϑρί αυΐδὲ 
(Ρ. 354) τοροσίβ, ἔδὲ δὲ Ῥχοϑατὶ αἷδὸ ἔδὸ 
1 Πδο ἐδηΐ οὗ ΕαΥρΡὶ δῖὸ ὩοἘ Ὁ ΓΘΑΌΘΠΕΥ 
Υἱεί εὰ ὈΥ δῇ ΘΠΟΣΙΩΟῺΔ ἰπόσθδδα οὗ ἔγομδ, 
ἩΣΟΣ τοστηθης ἐδοπὶ ὈΥ ἐμοῖς ἰῃίσχιβίου 
δηὰ ἐδοῖν βησίοκίηρ δηὰ γο] πα (666 δἷϑο 
δβοπῃίηϊ, 11. ν. 366). Βαϊ χοποσα νυν ἔπο80 
δηΐτηδ]8 δῖἵο ἴο ἃ στοαὶ οχίϑης ἀαδείτογοὰ 
ὈΥ θουρο;ΐδ, στοοοά!ϊοα, δπὰ βίοσκα, δηὰ 

ἐδιΐα 18 Οη0 οὗ [16 τϑϑδοηδ, ἩΔῪ ἴ06 10 ἱ6 ἱδ 

τογογοὰ δὲ ἃ εδογοὰ Ὀοῃοίδοίοσ. Βυΐ 80 
ἔλείδ τοϊδίοὰ ἰπ ΟἿΣ ἰαχὲ σοδηϊ ϑδὲ {ἰποχ-. 



18] ΕΧΟΌΌΡ ὙΠ]. 

ἰἸηΐο {ΠΥ Κηρδαϊηρ-γουρῃ8. 99. Απα (μ6 ἔγορβ 8881}} Θοπῖε 
ὉΡ Ὀοϊῃ ἀροὶ ἰμ66 δηα ἀροη ὑμΥ Ρθορίθ, δῃὰ ὑροη 4} [ἢ γΥ 
ΒΟΡνδηΐϑ. 

πο ἢ οδαϑοά ἰο τῃ6 ἱῃμδὈἰτηϊ8 δὰ ἴῃ 66]- 

ΘΌΪΔΌΪΘ 1οδ8, αὐίδοϊκοά ἴΐὸ νγ8}16 οὗ {89 

μουβοα, δηὰ σηανοὰ δὲ ἴ86 σοοὰ, δηὰ 

Ῥοτίοσαιθὰ ἱϊ οπγοιυ. Ὑπὸ Βγορσγίϑίογθ 

Β6 5:7 ρυ]οὰ ἀονῃ [0 Βουδοα, το ἢ 

μβαᾶ σχοϊηδίῃϑα υπἱλυγοὰ ὈΥ [0 τοσιηβ, 

80 ἴδὶ εἰὶα ἀμδτοῦ ἯΔ8 δἰπιοδὲ ΘΗ ΤΟΙ 

ἀοϑοϊαϊοὰ." Ετοτὰ ἐπ8 δοοοῦῃξ ὙὙ6 ΣΙΔΥ͂ 

ἐπίον νῆδὲ νοχδείο δὴ δ χοθθδίῦο απ ΘΠ 

οἵ οχβ τηϊρης Ὀοοοιηθ; δηὰ (818 Ρ]δρτθ 

δ Ἰοῖο δηπουῃοοὰ ἴ0 ῬΏΔΓΔΟΝ; δηὰ [ἢ 

Βοσίπαηΐϊηρ οὗ 186 [0] ονίπρ ομδρῖον τϑδίοδ 

δξδ ΤΟΔῚ] ΟΟΟΌΣΓΘΩΟΘ; 8 ῬυΠΙβμηθηῦ 0 

ἀουδὲ μ6 τόσο ατίουουϑ ἰὸ 189 ἘργΡ- 

ἐἶαπα, δδ, δοοοσάϊπα ἰῸ βδοθ δείοσῖ[ο8, 

[1:0 ΠῸΚ ννδὲ ὁη6 οὗ {δεἷγ βαογοά δηΐπιδὶς, 
του ἢ ἰδ 88 ἢὩοΣ θθοπ ἀὐφδιϊποῖ! δδοεῖ- 
ΔΞΔαἰηοὰ τμοίποῦ [ἢ18 δυρογξἰίοη Βαὰ 1 

8086 ἴῃ Ἐπιοὶν ὀδβίθοσῃ ἴοσ, οὐ ἐμοῖσ ἀεὶ κο 

οὗ ταὶ δηΐπμδὶ. [τ ἰδ, πονόνοσ, Ἵοοσίδί, 

ἰδαξ Οἱ ὙΘΣῪ δηείθηξ Βἰογορ  γρλΐο τδυϊοί3, 

δ ΟἿ ΒΟΎΟΓΆΙ δηοϊοηϊ ζοτη5, ἴΠ6 ἔτος ἰς 
Τοργοδοηϊθα δἰθεηρ οὐ ἴΠθ ἰοδῦ οἵ ις 
βδοιοὰ ἰοέμιϑ, 88 ἃ δΥτΆΡΟΪ ΟἸΒΟΥ οὗ δὰ 

ΝΙ]6, οὗ οἵ Οϑίσγίβ, [89 δῦῃ. ὙΒ6 ἔτορς: 

δἰοοά πηᾶοῦ 100 Δι ΒοΡ οἵ 186 πο άεε 
Ἡεἰὲ, οὐ οὗἉ [86 ξυργειῃο ἀοἰεἶοα οὗ Εσγρι, 
ὙΠῸ 88, πὰ ἰδ ἔἶἰπιὸ οὗ Ηοτγοάοῖας 

(1. 155), νογβίρροὰ ἱπὰ 8 τηδροΐ βοοης 
Βησὶηθ ἴῃ [0 τονση Βαϊο. 

Οπμ4Ρ.Υ1Π1.. 1. Αμπὰ {86 1 ογά βαϊα ἰο Μοβββ, ὅδ ἰα Αδγοη, 
Βίγοίο ΤοσῦΒ ἢν Βαπα νυ ΓΠΥ ᾿ΒίδΗ οὐ ν [}6 5. ΓΕΆΤΏ8, 
ΟΥ̓́Θ [Π6 ᾿σ8η815, Δ ΟΥ̓ΘΡ 86 Ροηά8, ἀπα οαυ86 {πὸ ἔγορβ ἴο 
ΟΟΙ6 ἊΡ ΠΡΟ (δα ἰαπὰ οὗ ἔργρί. 2. Απα Αδἴοῃ βίγοιοβοα 
ἕουί 8 μδηα ονϑνρ {Π6 νγαΐθιβ οὗ Εσγρί, ἀῃὰ ὑπ ἔγοσβ 

1 Ἐκποϊ. Ῥεγε.--- οὰ. 

θοΪνοῦ 89 ἃ το ΐγϑοϊο ἴῃ [89 [0] νης Ροϊηῖδ: 
1. Τὴο ἤγοχβ οδθ οὐοὸσ 1.6 Ἰδπὰ δὲ 189 

οοταπιδηᾷ οὗ Μορϑοδ; 3. ΤΏΘΥ ρρθδγϑὰ ἴῃ 
80 ἢ ὈΗΡΔΓΔΙ]ο]οα τηυϊπάθ8, ἐμαὶ ἘΒΟΥ͂ 

Τοοϊοδέθὰ ουθῃ [6 ῬδυβοῺθ οὗ [806 ἘΩΥΡ- 
[ἰαηδ; 8. ΤΉΘΥ Ιοῖς ᾿ποῖν πδέμγαὶ οἱθτηθηξ, 
Ὅ0 τδίοῦ δηὰ ἐξ νἱοπἰ Ὑ, δη ἃ ὀδηθ ἰηίο 

(δὸ Βουθθ5 δῃηὰ οὐϑμ ἰὃθ ἀτγίϑαὶ ]δοθδ 
(νἱϊ. 28); 4. ΤῊΟο Βουϑ685 δηὰ ροϑσβοῃβ οὗ 
ὁ [Ιοτδοὶϊθ8 ᾿νοῦ οχομιρίοα ἔνγομι (ἢ6 
Ῥίαστο (84 δες ουϊάϑης ἔγουῃ υἱὶ. 39, δῃὰ 
ΥἹΣΙ, δ; ΘΟΙΏΡΑΙΟ ΟἹ Υἱὶ. 32); δηὰ ὅ. ΤῈ0 
ἔτοᾷβ αἀἰδαρροδασϑθὰ ἱπδέδηδηθΟΌΥ δηὰ 

ΘΟΣΩΡΪ ΘΙ ΔΙ οἱ [86 ῬΥΔΥΘΟΥ οὗ Μοδοδί(υοσ. 9; 
σορασο Βασλαγί, ΗΐοτοΣ, Ρ. 570).--ΕλοΒ» 
ποτ, οἰδυΐπα δ εἰταῖδὺ οχρίδπδιίίου οὗ 

(πἷδ ρίαρτο ἴο ἴπδὲ Ῥγοροθοὰ ὈΥ δἷπι πὴ Β 
τοζαγὰ ἴο ΐ9 ἰγδηβηγαυίδιίου οὗ [186 τγδῖος 
οὔ το ΝΊ]Ο ἱπίο ὑϊοοά (806 οἱ νἱΐ. 90, 31), 
ϑδϑοσίδβ, [μδὶ Μόοϑοϑ, δῦουλ (0 Ὀοχίππίης 
οἵ 6 τιοῦϊὰ οὐ Φπὶγ, το ἴπ6 ἤορα 

ὨΒΌΔΙΥ ΔΙῸ 6Ὸ ΠΌΙΔΘΤΟΙΣ ἱπ Εργρὶ, ἐδιδὲ 
ἸΆΔΩΥ οὗ (θηὴ ΑΣῸ οοταροὶϊοά ἴο ἰϑανθ 

3 Ἡΐγογα, ἢ Κτορβ, 
[06 ταῦ δηὰ ἰὸ δοοὰχ ἰοοὰ εἰδϑουσβοζο, 
οΔΙ]οὰ ἰοσίῖ, “ ΌΥ δὴ δειϊβοο ὑπ κηονσῃ ἴὸ 
8," ἃ αὐ ῦ οὗ ἴμοπὶ ἔγοσ ἃ ποῖρε- 
δουσίηᾳ, Ροπᾶ, δϑδὝουγίηρ ῬΏΔΥΔΟΒ, ἴδδὲ τῃῸ 

δαῖιθ αοα, Ὁ Ἡδοδϑὸ δϑαίδίδῃοθ 6 διοὰ 
Ῥιοάασεὰ {666 ἔονν ΟΡ, ογσοδίδδ δῆτ" 8}}} 

ἐπᾶὲ νδδὲ ΠΌΤΩΌΟΣ οὗ [Π|ι696 ΔΌΪΠΊΑ]κα, σε: ἢ 
ἱπέοδι5 Ερσγρὶ; θοῦ ὀχρίδηδεέίου, μον- 
Ονον, ἰδ ποῖ ΒΔΡΡΙΟΣ ἔμδπ μὲ αποεξοὰ 
δηὰ ογίοἰϑοὰ οὐ γἱὶ. 390, 31, ΟΥὍΎ Ά ἐδοδὸ 

γοηίυγοὰ ΟΥ̓ 1πΠ0 δδ:πὴθ ετἰς δοὺξ ἐδ 

[ΟΠ] νης Ρἰαχποδ.----Α ἀοδογρῆοη οὗ 186 
ἀἰδογοης κὶπὰβ οὗ ἴγομε θὰ φγρι νυ ὕς 
ἰουπὰ ἴῃ [00 “όεοτγρείου ἀο ᾿Ἐργρίῖο," 
Χχίὶν. Ὁ. 184, δὲ 205. ΤὮΘ τοοβὲ διι4] 

δΡΘΟοΣΘΒ ἰῃ ἔδπδὲ ΘΟ ΠΟὙ ἷ5 ἰ.9 σαπα ἤαπ»πε- 
ἑαία, ἴὰ0 ἀομοὰ Ἐρσγριίδη ἔτος; ἰξ ἐδ οἵ 

86} οοἴουῦγ, τί στϑαη δροῖδ; ἴδο ἔδοϊξ δγὸ 
τηδικοὰ ὙΠ ἰσδηξγυοσθο ὑθδηᾶὰβ, δη ἃ ε6 

ἴο68 Δ΄6 θορδζγδαίοα ἴο δ) (μοὶ Ἰοαριθ, [ἰ 

8 Ὀᾳὲ βοϊάοπι ἔουπὰ ἐπ ΕΌΣΟΡΟΕ.---Ἴἢ ἘᾺϊς, 
88 ἱπ (Π0 [Ὁ] ονίης ῥἱδρθοθ, (29 γυταὶ- 

Ἰαώοῃ ἰ6 δυριιοηίοα Ὁγ ἰδο οοὐξοσορεῖθὶο 

κ2 



δ ΝῚ ΠΗ ΠΣ 182 

ἘΠ ῸΡΒ ὈΡΘΊΠΕΙ ἸΣΎΦΝΣ 8. : ὈΤΗΡ ὙΓΆΡΓΤΙς ὉΒΝῚ τον 
ὙΡῸΡ ΤΟῚΒ ΜῸΡῸ 6 1 σσγ γΡΩ ὈΥΤΡΕ Τα; ὑρὴ 
ῬΡΡΝ  ὈΥΤΊΝτ ἡ Τῆπ σις Ὑνρρτι ᾿φεὴ Ππρίι ἘΨῈΡ ΠΡΌ "ΟΝ δι τ ΤΗΣ ἸΠ9} ταύτττις ἐπτίρυαῃ 
ΒΥΤΊρέπ Πέραν Ἤρυν» ἢ ἼυΡ. 7 ὝΣΡΝ ΠΣ Ὅν Ἴμθτα 

πα δ τυ. τῳ 

ΤῊ9 ὍΝ ἼΠ9) ΝΣ 6. - Πγ κοῦ Ἔδ5. ΡᾺ ὙΈΞΘῚ ἩΡΌ 
σΒδγδοῖοῦ οὗ [06 δηϊπια]5 ἩΔΙοΝ οδῦδο [δ 6 

ΟΑἰδτγ. 70 βηὰ ἐσ μοῦ τὨογοὶπ δὴ 
ΘΏΔΙΟΩΥ ἴ0 ἴ06 δδυρδιΐηοδδ ΤΠ πιο ἢ 
1μ0 ΕχγΥρεΐδηθ Ἰοοκοὰ ἄοτῃ ρορ [86 
Ιπγδ 68, 88 ὉΠ ΟΊ 6 Δ ΟΣΟΔΙΌΣΟΘ (8666 ΡΒὨΪ]9 

γι, Μοα. ἱ. 619. 

8. Ακά ἰδὲ ἱπίεγργείεγε 97 δεογεὶ βἰσπδ 
αἀἱά εο οὐὐᾳὰ ἰλεὶν ἀἰάεπ αγίς : ΙΔ6Υ οουἹὰ 
ογεαία δηὰἃ ἱπογόαδε ἴδ οΥἹ, πιϊδουῦὶ 

μανίης [06 ῬΟΥΤΟΣ ἴο οβδοὶ 18 ΤΘΙΏΟΥΩΙ, 
νυ ἰςἢ ῬΏΔΥδΟΝ Ὑ788 σοι Ρ6]] 6 ἰοὸ ἀοιηδπὰ 

οὗ Μοροβ. θεά θβ, {86 Ῥσγοάυοθὰ ΟΠΪΥ 

8. 51 8}} Ἡπτ ΟΣ οὗ ἴγοχϑ ἴῃ ἃ 11{|16 τγδίετ; 
δυὰ ἰἢυ8, 86γ8 Εδη Εστα, δ ῬΈΔΥΘΟΝ 

σοηγϊπορὰ ἐμδὲ Μοδοδ᾽ ῬΡΟΥΘΥ 88 ζτθδῖοσ 
[8 ἴπδὲ οἵ [86 τηδσίοἶδηδ; δηὰ δὲ Π6Γ6- 
ἔοτϑ βοη ΟΣ Μοδο8 (566, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ΟἿ ΥΕΓ. 4). 

Απὰ 88 τοζαγὰβ (ὴ6 τοιηδγὶς οὗ Βοοδαδτζί: 

“ΝΣ 6 ουθὴ υποογίδίη, ἡ Ποῖποῦ (06 τηαρὶ- 
οἰδὴβ ἰπάοοὰ ργοἀποθα στοαὶ ἔγοχβ; Ροῖ- 
ΠΔΡΒ ΠΟΥ Ὀχουρῆλ τπθτὰ ΒΘΟΓΟΙΪΥ ἔσγομι 
ΟΥΠΒΟΣ ΡΪδοθβ δῃὰ γᾶνο ἰδθῖὰ ουδ 88 1δμοὶγ 
ΟὟ, ΟΓ ἱπιροδοὰ Ὡροῦ Ῥθδσδοὶ ἱἢ ΔΩ 
ΟΥΟΣ ὙΔΥ ὉΥ ἰδεῖν ἐΥῚ κ 8; πὸ σοΐδσ ἴὸ 
ΟἿΓ ποθ οἱ Υἱΐ. 12, σῇογο τό ἢδγυο ροϊηϊοὰ 
οὔὐδ [Π6 ῬγΟΌΔΟΌΪΠΙΥ, τθδὲ τ06 ΟἾδῚ- 
ἰυτη τὰ τηῖ5ὲ, ἰηδεοά, Ὁ6 οοπδίἀαγοὰ 88 
δίδπάϊηρ αδἷδὸ Ὁποῦ ἴπ6 ἰηἤπδηοθ οὗ 
Θοά. 

4, Ἰοττηοηιοὰ ὈΥ [πΠ6 γῥγοάϊμίουβ ἴῃ- 
οζθδϑο οἵ ἴῃς ἔγοζβ, ὙΜΙ ἢ Ὦ8 υεῖϑθ τη ἢ 
δὰ Ὡ0 ῬΡοΟγοΥ ἴ0 δβίορ, Ῥμδγδοῦ θεβδη ἴοὸ 

86 βεϊσβὰ ὈΥ βοπιὸ υδριιθ ϑϑ]ης οὗ (δ6 
ΒΌΡΟΣΪΟΣΥ οὗ [0 οὐ οὗ Ιδγδοὶ; δπὰ ἴῃ 
.ἷθ ΒΘ Ρ]οβδη6 885 γοαποδίθα Μοδβοδ ἴο ῬὑΓΑΥ͂ 

ἔον πὰ ἰο ἐμαὶ ΠΟΥ οὗ νὩΐοῖ πθ Βδὰ 
θαΐ ἃ διιοτὶ {π|6 δ1Π 06 Βρόΐοῃ ἴῃ ΤΟΙΤΩΒ οὗ 

Ἄοοἠίοτηρῖ δηἃ ἱπδοὶς (ν. 2), δὰ Ῥγοχηϊδβοὰ 

ἷῃ ἈΪ8 ΘΙΏ ΔΙΥ ββτηθηΐ ἰὼ Δ᾽] [80 ἀ6- 

Ῥασίυγο οὗ (Π6 1δγϑ}} 1008 ἴογ 6 Ῥυγροδθ 

οὗ ποσβὶρρίηρ τπδὲ βαπὶὸ Ποἱ!γ.--- ΤῊ 
Π ρμαγαρορίουμῃ ἴῃ ΠΠΌΨΝῚ ΟΧΡΓΟΒ868 δἰ 
τεβἀΐηεβδ διὰ ὙΠ]]Πηρηοξδ (0 Ῥοστηὶς {μον 
)ουσηογ. 

ὅ. Ακά ορει φραϊά ἰο Ῥλαγαοῖ, Οἵονν 
ΟΥΕΩ͂Ρ πε! ῸΡ ιολὲπ δλαῖϊ! 1 επίσεαί 70 
(λοε}ὴ (ΟἽ ὝΓΡΙ ποῦ Ὅν ἬΞΒΠΠ): 
ἴ,6., 1 Ὑ1ΠΕ πὶ ἐΠῖ8 μοΐπε ζο] ον ΤΏ οοτ,- 
Ἰηδηὰ δηὰ βδεκηον]ίοάρο ἴπ00 88 ΣΩΥ͂ 
ἸηΑϑίοΓ, 80 ἔδπδὲ (ποὺ τηδγοβὲ βαυθ [δθ 
ΔΡΡΟΔΙΔΏΟΘ 858 ἴΓ ἐν ιοἱϊ δὰ χοιηονοάᾶ 
[06 νἷασυθ, ΤὨΪδ βθϑῖηβ 0 6 [ὴ6 5686 
οὗ 186850 τῆῦο ἀϊδθριιϊ θὰ ποτάβ, δρουΐ 
ὙΠΙΟΝ ἃ ΟΟΠδί ΘΓ Ὁ]0 νδγίθιυ οὐ ἱπίοσ- 
Ῥτοίδεοη8 ᾿88 Ὀδθθη ῥγοροβοὰ, Ταϊρί 
ΟὨΚοΪοβ τοπάοσα: “ Αδὶς ἔογ 1206 βοϊηθ- 
Δΐπρ χτοδῖ, δῃὰ ἢχ ποὺ {μυβοὶῦ τὴ 
ἐἶπ)θ"; πὲ ἴδ ἀοθ8 ποὲ δρρϑδγ δον ἔδδὲ 

τηθδηΐηρ 1108 ἴῃ (6 πογὰβ 2,9») ΣΠΠ. 
ΤΠ Β81ὴ6 ͵ἷ8 1.16 ο886 ὙΠῸ [Π6 ΔΗ 8] δίϊοἢ 
οὔτπο ϑορίπδρίηϊ: τάξαι πρός με πότε εὔξο- 
μαι περὶ σοῦ; διὰ τὶ [Π086 γοηἀουηζα, 
ψ ΠΟ Δρτοθ ὙΠ τἢδὲ ἰπιοσοιδιίοῃ; 
10 Ψυϊχαῖο: (Οοπειίίαο τὶ απδπάο 
ἀοργοοοῦ ῥγὸ (6), [86 σι γτίδῃ δηὰ βιαδάϊδῃ. 
Οεϑοπία8 (Τ68. 1. ν. 1090), πδομι 9 
οι δῃὰ Μδυγοῦ [Ὁ]]1οὐτ, ἱπ ογάοσ ἴὸ 

δαρροσὶ ἐπὶ ἰγδηδίδιίοη, πιδί ηἰδίπβ, ἐμαὶ 
ΝΒ 16 ᾿Ιάθῃτῖοαὶ τὴ} ἭΝ ἰο οχρίδίῃ. 
Βυς ἭΝ Βα5 18 δἰ χε βοδίίοη ΟἿ] ἴῃ 
ῬΊοΙ, πόΥοὸσ ἴῃ ΗΠ ρα]. Ἐπ Εζγα ὁχ- 
ῬΙδἷπδ: “ 15}}4]} χῖνο [866 αἴοσγ ὉΥ ῥγαγὶπῷς 
ἴο [80 1,ογὰ ἴο τοπῖουο ἴδπ6 ρῥίασιο οὐ ἴμδὲ 
ἄΑΥ οἡ ὙΔοΝ ἴου ἀοδίγοδι 11"---Ὀυ [8 
106 ἐτηρογαῖῖνο ἽΝΟΠΠ που]ὰ ὃδ6 ἰποχ- 
Ῥ].8016.---ΕἜΑΛὮ ἰηίογργεῖθ ἃ οοστεδβροηᾶ- 
ἰῃσ Ῥαδβᾶζο ἱπ [δδδὴ χ. 1δ Ῥογίθοι "7 
σοιτοοῖγ: “851.141}} 16 ἀχϑ Ὀοδδὲ ἰΐδε 
δρδίμδὶ ἷπὶ Ὑ8Ὸὸ Βουγοῖ Ἡ ΠῚ ἱδ, δαγίηρ, 
1 ὅχὰ στοαδίοσ ἴδῃ μου" 7 (ΘΟΙΏΡΑΓΘ δἰδὸ 
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Ο8Π|6 ὕρ, δηα οογογοα {ῃ6 ἰδπᾶὰ οὗ Ερσγρί. 8. Απάᾶ {6 
Ἰη ΘΥΡΡΓ ίο ΒΒ οὗ βοογοῦ 810})8 αϊα 8ὸ τυῖ ἢ (οἷν Ια 6 δγίβ, 
δηῃα Ὀγουρῦ ἃρ {86 ἴγορβ ροῃ [86 Ἰαπὰ οὗ Εσγρί. 4. ΤΏρη 
ῬΒΑγδΟς οΔ]|16α Ὁ Μοβθβ δῃὰ Αϑγοῃ, δῃὰ βεϊ]α, Επμπέγοβδί 
186 [ωογὰ, (μαῦ ΗἨδ τῇδ ἴθ αὐγαν {Π6 ἔγοσβ ἔγοϊη τηθ, δηά 
ἔγοιὴ ΤΩΥ͂ ΡΘΟρΡΪβ, δα ὅἾ 5}4}1} νυ} ΠΡῚΥ 1οῦ (886 Ρθορ]β ρο, 
ὑμαῦ ΠΟΥ ΤηΔῪ Βδοῦῆοθ ἴο 86 ᾿οτὰ. ὅ. Απᾶὰ Μοβεβ αϊά 
ἴο ῬΏάγδοΙ, ΟἸΟΤΥ οὐοῦ τοὶ 4 ΕῸΡ ἤθη 584]}} 1 δηϊγοδὺ 3ῖῸΓ 
1866, δηαὰ ἴον ὑὮγ βϑυυδῃΐβ, δῃα [Ὁ {ΠΥ Ῥθορΐβ, ἰο ἀθϑίγου 
ὍΠ6 ἔτορβ ἔγοπῃ ἴμθ6 δῃᾶ ἔγοτῃ (ΠΥ ἢουϑο8, ἐμαὲ ὑΠῸῪ ΤΥ 
Τ δίῃ ἴῃ {Π6 ΓΘ ΟΪγἷ 6. Απὰ 6 Ββαία, " ΕῸΥ [0-ἸΛΟΥΤΟΥ. 

᾿ Ἑποὶ. Ῥέετε.--- Μαρὶοϊδπδ. 3 ἘΠΠΟΒΔΠΙ ΗΔ. 51 ν}]} Ἰοῖ. 4 ὝΈΏει. 
δ Π-ΤΟΥΓΤΟΥ,. 

ΨΔυάρεοβ Υἱῖ. 29)--Ὅσς ἢθ οχρίδίηβ οἵγ 
ῬΑβδαρῸ αυΐϊο αἰ ΒΌΓΟΠΟΪΥ δηὰ Βίγαη ρον, 
8: “Ῥτγοσιτθ ΕἸΟΥΥ ἴοσΣ ἰπγδο], ὉΥ 
ΒΕΣΘΥΓΙΥ͂ δίκης δοιλοι πίης ψΐοῖ 1 ταῖσ ς 
ποῖ 06 δὐ]9 ἴο ρογίοσι"---δὲὴ ᾿η οΥρτοϊδου 
ἩΔΙΟΝΒ ἰ8 ῬΑΓΕΠῪ ἕο] ονγοὰ ὃν ῬΠΣΠΡΡδοη, 

ὙΠῸ Θχρ]δίηβ (ἸΚὸ Μοηάοίβϑομη, ΖαΏΣ, 

δ Ἐπ, δὰ οἱδοσβ): “ Οδίη φουυ οὐδ 
ΤΏ; ἴ.6., ἴῃ οὔάοσ ἰὼ δον δθ σῶο]ο 

οχίθηξ οὗ [06 ἀἰνίπηθ Ῥονγοῦ, ἱπ ὙΠΟΘΟ 
ΠΑΠῚΘ 1 ΘΟΙΏ6, 1 Ὑ111] ΘΧΡΟΘΘ τη οὶ το δ 
ΔΡΡαγϑῃηὶ σίϑίς, ὕ0 ὈΓΘΥῪ ἴογ [Π6 τοιουδὶ οὗἉ 
[80 ἔγορβ δ 8Ωγ (πὸ δρροϊηϊοὰ ὉΥ 1[8γ- 

8611 νι}} [8 γἱο] ἃ ἴο {Π|0 [6 δἀγδηΐαρο 

οὗ ἱπουττίηρ ἴ80 ῬῪοΒδὶ ἢ Υ͂ οὗ ἃ ἔαϊϊασο; 
ΠΥ τδογοίογο ἴὸ οδίδίῃ [06 ρίοσυ, ἐδ08 
ἴο οοηΐουμβά πι0ὸ; υπάογείοοά ἴῃ [δὲ8 

ΤΩΔΏΠΘΓ, [Π6 ΘΧΟ]απλαιίοη θυ ἽΝΕΟΠΙ [δ5 
ΔῊ ᾿πῇη 6} 77 ἱτγοηΐοαὶ σδμαγοίοσ, τοῦ 
ἀοδβογίθοβ πιοδὲ ἔ ἰοἰοΟΌ ΒΥ Μοϑοθ᾽ οΟῦ- 

δοϊουβη668 οὗ .εἷ8 ΒΌΡΟΣΙΟΥ Υ δηὰ ἢ 8 σοη- 
ἰθπιρὶ ἴογῦ ῬΉΔΓΔΟΙ" --δὴ ἰσοῦν, μουγονοῦ, 
ἘΠΙΟΥΪΥ ἱποοτη δι} 0 ]6 πῆ [86 τηροῖς δηὰᾶ 
ΒυτὉ]6 ΤΟμδγδοίοσ οὐὁὨἨ ἴλ9 Ἰορκίδαῖον, δηὰ 
}11-βυϊτίηρ 116 φυΐοξῖ δηὰ πυηϊπιραβαϊουδα 
ἰδοῦ οὗ ΟΥ̓ Ὡδιγαῖῖνο; ἩΝΙΪδὶ ΟἿΣ 6Χ- 

Ῥἰηδίίοη αίνοη δΌΟΥΘ ἰ8 ἰῃ Ῥογίϑοϊ Πδγ- 

ἸΩΟΩΥ͂ ὙΠῈῺ ἴ80 Ῥγχαυθυ δῖ] τηοάοϑίυ οὗἁ 

Μοϑβα8. --- ΔΒ ΔΠ) ῬΔΓΒΡΏΓΑΒΟΒ, ἰῃ 8 
ὯΒ118] ΟἾΘΑΥ δηὰ σΟΙΠΊΟΠ- ΒΘ 86 ΤΩΔΏΠΟΓ: 
ΦΤΑΚΟ ϑἀνδηίασο ΟΥΟΓ το; ΒΑΥ (ΠΥ 

Τοαποδί, δηὰ 1 ν}}} ἀο ἱι," νος ὩΟΑΣΪΥ 
Τηθοῖβ {Π0 δ6η80θ. ΓΘΪΏΘΣΙ ΟΣ ΐΠ65 {Πὶ8 

ἰπιοσργοϊδιείοη τι δὶ οὗ ἐΠ6 βορέυδα." 

ΦΉΔΡΟ ἀπ ἀΐο ΕὮτο νοῦ σηΐγ πηὰ Ὀοδείτηπιο 
τὶν. Οεδοῖ ΔΡΟΪ: “ ΟἼΟΥΥ οΥὸσ στος; 
ἷ, 6., ΔΙΒουρσἃ ἱξ ἄοεδβ ποῖ Ὀδ6ΙσΣ ἕο ἐδ8δὲ 
ἴο χ (86 ἐἶπηθ, γοῖ δίποθ του δαβὲ ΠΟῪ 
δεκηυον)οάροὰ Οαοἀ, που δαὶ: δραοΐπ 
οομμτηδηᾶ τη6; δηᾶ Ἐποζοίογα δρροίης τδςῈ 
ἄδγ." Βββαϊοχιοῃ ἰγϑηβίδιθθ: “Βοάϊθῃο 
αἰεὶ ἀοίῃον Ἡοε οἰ ϊοῖς δοτ ταὶ οὶ," δοὰ 

οχρίαΐπβ: “1 ἰδ δΔΏ ΘΧΡΓοδεδίοη οὗ τοδρεςὶ 
δηὰ τοτοῦθηςθ, δἰ πὶ γρ, 1 81 δὲ ΤΥ 

σομηηδηᾶ; { ανγαὶξ ΤΥ ΟΓάΟΓΒ, ΟΥ ἃ 5ἰτωὶ- 

ἴδ ῬὮῆγαβο." Ἑσδηκ (Νοῦνοο Μέεδοάο 
ῬΟῺῸΣ δρργοῃᾶγο 16 ἰδηρ. Ηέδγ. 1 χίαας, 
Ρ. 34): “Ἰεῖν ὡροκ 'εὲ (δ᾽ ρρυγενγ)"; 
σους δυβοίθης στουπάλ.--- ΤΆσς ἐλέν 
'πᾶὺ τεπιαὶν ἱπ ἐλ τίσεν οπΐν, Ἰ. 6., ἴῃ Ἡμεῖς 

πδίαγαὶ οἰδιηθηῖ, δηὰ ἰπ [ἢ6 τιδξΔ] φυδη- 
εἶν, Ὀὰς τΠδὺ ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ τοιτο ἔγοτῃ τἢοθὸ 

Ῥΐδοοθ ὙΏΟγο (πον Ῥσόϑοποο 18 Οθῃοχὶοαῦξ. 
Θ. Α5 ἰΐ0 ἀοοϊπιοίϊοη οἵ 41} τὸ 

τηγτδὰβ οὗ ἴτοβϑ νγ88 δ σοσκ οὗ ρίρσαχεῖς 
Ῥονονῦ, ῬΒδγδοὺ ἀἰὰ ποὶ τοαιΐγο ἐξ τη- 
δι ΔΗΘΟΙΔΙΥ, 85 τον ὕὉ8 οχροςοϊοά, νοὶ 

ἴος ἴὰο (ὉἹ]Ἱονίην ἄδγ, τοαυθβίίης Μοβεθ 

[0 ὈΓΔῪ [6 δδῖῃθ6 ἀδΥ, (δὶ 100 ἤτορε 
ταϊρἣς ἀΐδ Γ0-ΓΠἸΟΙΓΟΥ ; ἴογ, ΒΔ Υγ8 ΠΕ τα, 

ἰς 18. ποῖ ἸἰΚοῖὶγ ιπᾶὲ [ΠΟΥ δουϊὰ 411] ἀϊο δὲ 
οὔςθ, ἜὟο ποοὰ, τἰιοτοίογο, ποὶ δάορε 186 
δύ ἤοΐα] Τοδβοὰ δϑείχηθὰ ἴος [06 Ῥτο- 
ογαβιϊηδιῖοι οὐ Ῥἤδσϑοι ΌΟΥ ΕΡῃ Ἑξτα, 

(δαὶ δοοογάΐϊης ἴὸ ἴδιο οδἰθβεῖδὶ οοῦδεε]- 
Ἰδείουβ ἴ86 ἀοδιστιοιοι οὗ ἰἢ6 ἔτυχε πουϊὰ 
δυο ϑηϑαθα ἱπητηϑά δου, πΠαὶ γ γ Βοῦτ, 
ναὶ [πδὲ ῬΠΑσδοΣ τὶϊδμοὰ ἴο ΟἹ ἴπ6 μοτεσ 
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ἯΞΌ ὈΝΪΥΤΊΒΥΙ ΤῸ) Ὁ ῬῸπ ΟΣ ΠΝ ΓΟΓ9 [069 γῚΣ μχ 
{ΠῚ ΠΡῸ ἘΜ 8. 1 Πρ μασὴο ΟΣ ΡᾺ Ἤν ΘΝ Ὑ ΠΡΌΣ ὙΉ90Ὶ 
ἦν ὈΥταξ ἜΤΟΣ πίητ κι ἐπρο ρρΡὶ τη Ὀρ 
ἘΘΎΤΈΝΠ ἸΠΩῊ ΤῊ "9 ΠΡ Νὴ 9. ἐ ΣΥΠῈΡ ον 
ἘΞῚΌΠ ὉΠ ΥΩ 10. : ΓΙ ΤΊΣ ΤΕΣ Ρ ἘΦ ΑΞΙΤΊΟ 
ΓΊΠΥΥ ἐπ 9. ΠΡῚΒ ΝΉΣ αι ΣΥΝ ΘΝΆΡῚ) ΘῸῇ 
ἼΒΙδ) 12. Ὁ : ΠῚ Π᾽ ἼΣῚ ὝΕΡ ὈΠῸΝ νῸΦ᾽ ἴα Ἰϑστις Ἰοτὴ 
1) Ἔθος ΓΟ; ἤμες Ὅς τὐροττοςε ἣν 
οὗ Μοβοβ, ὙβοῖθοΥ Π6 Ἧ88 806 ἴ0 »γοίοησ 
το ῥἴδριο Ὀογοπὰ ἐξ ὨδιΌΓΩΙ ἀυγαιίοη. 

ΟΥἦγξ ἱεχὲὶ βδῆοινβ ΟἸΘΑΣΙΥ ἰἢ6 δηρη ἢ οὗ 
ῬΡμδσγδοῖ, σῆο ΟΥ̓ ΔΘΏΥ ἀϊὰ ποῖ ΚΗΟῪ 
Ποῦ Ἰοηρ [86 ἰγου ὈΪοβοόσὴο υοχδιίου ταῖρ μὲ 
Ῥτοίζδαος ἰδὲ. Ῥογθαρθ ῬΌΔΥΘΟΣΝ μοροὰ 
ἴμδιΆι το ῥίαρστιθ σὶρ ἀἰδδΌΡΟΔΓ Ὀοίοτο 

ἴιο Το] ονΐπας τηογηΐηρ, δηὰ {πδὶ ἢ6 (δ π8 
ταῖσι Ὀ6 δραγοὰ [86 Βυπιὶ]δοίοη οὗἁ δο- 
Κηπον]οάρίης [δ6 ροτος οἵ ἀοἀ ἰῃ τ} 8 

ἐπβίοιίοι. 
Θ. Τδο πηπεεϊιδιηρ οογδί 7 ὙῖᾺ 

πἶοἢ Μοθοδ ᾿δὰ φῥγοιιϊϑοὰ [110 ἀθβϑίσο- 

ἐἴοῃ οὗἩἍ 16 ΠῸΜΒ --- ΔΡΡΔΓΘΠΣΥ τἱϊβουῦς 

ΘΗΥ͂ δροοὶδὶ οοτητηδβὰ οὗ ἀοά (δ66 γοσ. 9) 

«--ταρᾶο, Δ6 ΕθΏ ΕΖ οὔδοσυοδ, [Π 6 ὈΓΒΥΟΣ 
οἵ Μοδβοβ ἀοιδὴν ποοϑδβαῖγ, δηὰ ᾿μπογϑίοσο 

ἐδἸ6 βίσοιν;Σ οχργεβδδίοῃυ, σπὰὶ δέοϑο οσγίθα ἰδ 

υι80ἃ .---Ἴἢ δεοακιδε οὗ, οἈ ἀεσοομΆϊ 7; 

δορὰ εὸ ἴδ Ταγχιρίπι δοὰ ϑδδά δι --- 
ῬΡΑϊολ ἂε δαά ὄγσοωσλίὶ (Ὁ) προη Ῥλατγαοΐ. 

ὨἾΦ ἰβ πϑοὰ τὰ [026 βδῖρδ δὶ ηἰ βοδῦοι ἴῃ 

Ὦκπαϊ. γῇ. 15. χχὶϊ. 14.---Οἰδοῖβ εχρί δίῃ 

1.88 Δργορυίδίο Υ: “Ὀθοδυβο οὗ ἴ86 ὑτο- 

Τοΐδο σομοθστοΐη ἴμ6 ἔγοχδ, το πα δὰ 

τηϑδο ἴἰο Ῥμδγδοὴ." Ὑδι8 ὕδη ἘΔ, πὸ 

ἀουδὲ ζοϊ]ονίης ἴ6 τοηάοσίηρ οὗἨ [86 

ϑοριπαφίηϊ: περὶ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν βατρά- 
χων ὡς ἐτάξατο Φαραώ--- Μοθ68 οτοα ἴο 
Ε(οἀ “᾿οοποοτγηίπα ἴδ οοραδίηρ οὗ [86 ἔγορϑ 

8485 ῬΏΑΣαοῖ δὰ ἤχεα,᾽᾽ ἀπά οὗ [6 Ὑυ!]- 

τῖ6, “ῬΙῸ δροπβίΟΏΘ ΓΒΏΔΙΙΠΙ απ81)Δ ΟΟὩ- 

ἀΐχογαὶ ῬΒδγδοῖ, οοποοσιήτης ἴΠ6 Ῥοᾶσο 
Ν6 δὰ ρίνθῃ ἴο Ῥἤασδοι Μ2ῈῈ τορδγὰ 

ἴο ἴδ0 ἤορβι 80 αἷδο Οἰδίσο: “ἃ οδϑο 

ἀο 16 Ῥδῖο]α 40] ανδὶῖ: ἀοππξο ἃ Ῥασῃὸ δὰ 
δυ͵εῖ 468 στεηου 168." 

Θ. Ὑδγὰβ Ὀαοϊοηρίης ἴο ἐπ ῥγίνδίθ 

Ἰόοῦδοα (ΠῚ ΥΠ ἔοι ἽΥ̓ΠΠ ἢ δποὶοβολ), 
ὙΠΟ δἰρπ βοδοη ΔΡΡΟΔΙΒ πόσο ἀθεὶ- 
ἀοάϊγ ρτοίογα Ὁ ἰο πὲ οἵ υἱΐασεε, 

ὙΔΊΟΣ [00 δαρίυδρίηι, γαῖα, ΜοΒά615- 
ΒΟ, δηὰ οἴπεοτβ, δάορὶ, 48 ΠΟΥ 81Ὸ 
ἱποϊπα θὰ ἰῃ [6 ἔτγο οἴδιον Ἰοσδ ἶθα τηθη- 

ἐἰοηοὰ ἢ ΟἿΌΣ γοῖβο, 1:6 Ὠουδοδ δηὰ 

βοϊάκ. 
0. ὉΠ ὈΓἽΩΠ ἴῃ Ποαρα δβὰ ἴθδρα, 

ἷ, 6.0 'ἰθ ὨΌΠΊΘΓΟΙΒ ἤθαρΡΘ; ΟὨΚοοδβ, 12 
ΜΔ; δορίοδρίηι, θημωνίας θημωνίας:; 
6 Ἦ εἰἴο ΔΡΕΥ : “δυΐδηντοίθο.;" --8ὸ τὸ- 
Ῥειϊϊοῃ οὗ ἰδὸ βῶσῆο ποτὰ, ψὑἢ} οὐ 

ψὶζουῦὶ (Ὧ6 σορυ]Δ, ἀθηοῖοβ, διηοηρ οὐδοῦ 
τοοαϊδεοοδουδ οἴ (6 Θέη80θ, 8 τοδὶ 
απδηιῖῖγ. ΟΟΠΊΡΑΓΟ ποῖδ οἱ ἰἰΐ. 1δ, Ὑ 
ὙἽ “ἢ 8}] σοπογδι δ᾽; δηὰ 6Θ6ῆ. χίν. 

10, ΠΥ ΠΥ, “Ὁ. υἱευταθη-Ῥ 8. 
Ἅ5. ΠΠΠΠ ἢ οὐ ΠῚ (δίδου ἵν. 14), 

ἀοτὶ νεὰ ἔγοτα ΓΙ τς ΓΙᾺ Ἢ, (0 ἴα Κα Ὀγεδίβ, 
δἰ σηῖβθοβ τεδρ᾽ γαομῃ, ᾿μπογοΐοσο τεϊαχδιίοη 
οΥὐ τεβρίῖϊθ. ῬΒΔύΒΟΝ, θη ἀραὶ ἔγεοὰ 
ἤτοτα τδ6 Ῥηβητγοπί, τ ο ἢ δὰ τηδληὶ- 
ξοευδὰ ἰο πἶπι ΜῈ Βοσθ ἄθξτϑο ἴπ6 ρονοῦ 
οὗ 16 ΑἸπιὶρ ΠΕ, πηβογαρυ οι ΒΥ Ὀτγοκο 
16 Ῥτοχαΐδο Ὧθ δᾶ σίνοη ἴο Μοξϑβ, δηὰ 
δατάσηρά δραΐη Ὠὶβ Ὠοδτὶ δραϊῃδὲ ἴΠ0 6χ- 
Βοτίδείοη οὐὗὐἨὁ ἁ ὟΟοὐ᾽ πιρββοηροσ, αδ σοά 

λαὰ τερεαϊεαϊν ργοαοίεά (εθο ἰἰϊ. 19; ἱν.21; 
νἱὶ. 4, 183λ-- Τ)ο οοπειτοοιίοι οἴ [6 γοῦὺθ 

οὗ τῖθ δοηΐθηοθ ἐξ }} δηὰ Ἵ29 ΠἘ, 110 

βυϑὲ ΟἿΪΥ Ῥαΐηρς ἃ νογὺ δωϊϊο, ἔ6 δοοουὰ 
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Απάᾶ με Ββεϊα, 86 τὲ δοοοραϊηρ ο ἐγ ποσὰ: δαί δου 
τηδγοϑὺ ΚηΟΥ {μαὺ ἐλθγ6 ἐ8β Ἰομδ {|κ {Π6 1 ογὰ οὐ αοά. 
7. Απὰ {86 ἔτορϑβ 884}1] ἀθβρατῦ ἔγοηπι μθ6 δηὰά ἔγτοτα τῃγΥ 
Πουβ68, δῃὰ ἔγοπῃ ν βουνδηΐϑ, δηαὰ ἴγοπι {ἢ 7 Ρθορ!ο; 
ΠΟΥ 5881811 γϑιηδῖη ἴῃ {π6 ΥἾΥΘΓ ΟἾΪγ. 8. Αμὰ Μοβεβ δῃὰ 
Αδγοὴ ψγοηῦ οαὖ ἔγοῃ ῬθαγδΟΝ ; δηὰ Μοββθβ οὐἱοὰ ἴο {6 
Τονὰ οοποουπίηρ {Π6 ΕῸρΡ8 σΒΐοα Ης μεᾶᾷ Ὀτουρηξ ἀροη 
ῬΏΔγδοῦ. 9. Απά ἰ8Β6 [,ογτὰ αἰὰ δοοογαΐηρ ἰο {86 ποτὰ οἵ 
Νοβοβ; διιᾷ {86 ἔγορβ ἀϊθα ουὖῦ οὗ {π6 Πουβθβ, οαὖ ΟΥ̓ {86 
Ἰρουγίβ, δπὰ οι οὗ {μὲ β61]48β. 10. Απᾶ ἐμοὺ σαϊμβογοά 
ΤΠ τὰ “ἴῃ ἢ6ΆΡΒ : δηᾷ [ἢΠ6 Ιαπά 8π16]].α οὔἴἶδβιηηβίνοϊγυ. 11]. Βαὶ 
ψ ἤθη ῬΏΔΥΔΟΝ 5847 ὑπαῦὺ ἐποῦθ τῦὰϑ σοβριίθ, 6 μασαθηρά 
ἢ18 δαατύ, δηὰ δμοαυῦκοηρθα ποΐ ἴο ἤτω, 85 6 ,ογὰ Πδά βαϊά. 

12. Απά τὲ Ἰιοτὰ βαϊά ἴο Μοβοϑ, δὲν ἴο Αβϑῖοῃ, 
1 Ἐποὶ. Ρετε.--- ὙἘ]δρεβ. 

[πο δἰπιρὶθ ἰηβηϊεῖνο, ἰἱΘ ποὺ πηι 888] ἢ τηδά6 Βῖτη τ ἀ6---ηὰ δο ζανθ." Ἐοὶ. ἴχ. 
ἴ6 οπυτιογαίίοηυ οὗ αἰδογοθις βασοοβεῖνγο 1, Ἰδ δ ) "2, 51 τοϊυσποὰ δὰ βδυν." 
δοιίοηβ οὗἁὨ [6 88πη10 δαδ᾽οος; ἰἢυ5 60ὁπ. ΟὈἸΡΑΣΘ Φοῖ. χὶνυ. ὅ; Ἐδβίῃ, ἰχ. 6, 12; 

χὶὶ, 48, ᾿Π2}..... ἸΏΠΊΝΝ 29, “ δηιὰ Βὸ Ἐρεὶ. υἱΐϊ. 9, οἷς. 

3 Ὅροηῃ. 

ΟΗΛΡΤΕῈΕΒ ΥΠΙ. 12---28. 

ϑυμμλευ.--- Κλιγά ἀπά γουτίλ ρίασμε. τοῦ δτηοίδ ἔπ ἀυδὶ νγϊτ Βΐ8 δι ἢν, δὰ 41] 
16 ἄπει οὗ ἴπ0 Ἰδηὰ νψαϑ οοηνογίδα ἰπῖο σπαΐφ, πο τθ0 ΕρΥΡΓδη τηλρὶςοΐδιηα 
οπἀοανουγεᾶ ἱπ γαΐῃ ἤκοινῖβο ᾽ο ργοάποα, δῃῃ!ὰ νυ οἢ ΚΒΟΣ νγαγὸ Ἰπογαέογδ τεὸς ἀξ υρις 
ἴο δεκπον)θάρο 89 ἴΠ6 τοσῖ οἵ 8 ϑυροτίος ἀοίγ. Βαῖΐ θα ῬΒδγδοὴ 
8 οὐϑιίηδογ, Θοα Ὀγουρῆξ ἃ πιοδὶ ποχίουδ Κὶηὰ οἵ ὀεείίεα ονὸῦ ἴμ6 Ἰδηὰ, νδἰοῖν, 
Ῥοποίγαιίηρ ἰπῖο ἔμ Βοῦδ68, δἰἰδοκοὰ ἐπ ρεγβοῃβ, ἀοδιγογοὰ 8]} κί ηἀβ οἵ ργορεσίγῃ, 
δηὰ ἀοναΞίαιοα ἴῃο ἤ6]4 9 οὗ [6 ΕρΥΡιίδηβ; πὲ νν ἰοὮ ΠΟΙ ΠΟΥ πιο] οδιδὰ ΠΟΥ ᾿π)ατεὰ 
1:0 Ηοῦτονϑ ἰῃ ΟΟΒῃ θη ΟΥ̓ ἴῃ ΔΏΥ Ρασζὶ οὗἩ [0 σΟΌ ΠΥ. ῬἘδδγδοὴ οδ]]οὰ ΤῸΣ Ἀἴοϑθεβ 
διὰ Αάσγοῃ, γϑαποδιΐὶπρ ἴμοπὶ [0 ὈΓΔΥ 10 αοά [οΥ ἃ σϑίλοναὶ οὗἩ [6 ἰμϑεοῖβ, δδὰ 
δι! ονίης (πὸ [δγϑο 68 ἴο0 Ββογὶ ῆσθ ἰη ἔνι Βυὲ θη Μοβοδ οὐ]εοϊοαᾶ, ζῃδὲ ΠΟΥ 
οου]ὰ ποῖ, νίτμουῦ ἱπιταϊμοηΐ ἀδηροσ, Κ1}} Ὀοίογο [}}6 ογ68 οἵ 1π6 ΕἸ ΥΡΟδἢ9 δηίηλα]α, 
ὙΠΟ ὉΠΟῪ νογβεϊρροᾶ, ῬΒΔΓΒΟΝ Ῥγοπἶθο ἕο Ῥοιτηῖν ἐπεὶγ ΠΟΌΓΏΘΥ [0 8 Ἰλ{ε|6 
αἰδίδηοο ἱπίο ἴΠ6 ἀρδοσῖ. ὙΠὸ ῥἰασυο ἀϊδδρροασοά-- ὴὰ (Π6 (Αἰ θδδηοδα δοιὰ 
ΟὐδΈΏΔΟΥ οὗ ῬΏΔΓΔΟΙ χοϊυγηθή. 

ΤῊΙΒΌ Ῥηλαῦξ. Οἰνατ (Ὁ23). ΥΣε. 19---Ἴδ. 

128. Νὼὸ ναγηΐηρ νγ88 χίνϑηῃ ἴοὸ ῬΠΑΓΔΟΣ 
ἑοποογπίηρ, 818 ρΐίαρτο; πὶ ἴξ γγδὰ8 ἰπ- 
Βἰςοιοὰ ἱπιπηοα αι 6 Υ δα σ [806 σϑηοναὶ οὗ 
ἴ)0 ἤορβ, ἴο οἰ αβι186 Ὠΐπὶ τηογα βισ Κρ ῚῪ 
ἴον 818. ἐγοδοῃπογοῦδ υδοὶ ] δι οη. ---- Αδγοῆ 
τ 88 σου ηδηἀοὰ ἰο δηνίίε (λὲ ἀμδί Ο7 (δε 

ἰαπά τλᾶὶ ἷξ ΤΩΔΥ Ὀοσοτὴθ Ὧ9 οὐ Ὧ35 
(νογβ. 13, 14), [18 ἃ πηδίΐορ οἵ ἀἰ σα ΠΥ 

ῬΓΘΟ ΒΟΥ ἰο ἀοίογηιΐηθ (ἢ 6 8ρ6οΐθ8 ΟΥἩἨ Κη 
οὔ δηϊΐπιδὶβ ἀοποίθα ΟΥ̓ (παὶ ΟΧργθβδίοῃ; 

Ὅαλ δὸ τηποῖ ἰ8 οογίδίη:ς 1. Τδαὶ (ΠΟῪ 
ταιδὲ ὍΘ 8 ΥΟΙῪ 5181 κίηἃὰ οὗὨ ἰηδεοίβ, 88 

ΠΟΥ͂ ΔΙῸ Τοργοϑοηϊοὰ [0 δγῖίϑδε ἔγοτηο ἴ88 
ξιαΐϊῃβ οὗ ἀυκὶ; 2. Τπαῖ ΓΏΘΥ ἃσὸ Ὡοχίουβ 
ὈοΙΪἢ ἴο δὴ Βηὰ ὑοδδίβ (νῈγ 18), δπὰ 
ἴῃ 8 51}}} Ηίχῆοσ ἄοστοο ἤδη ἴΠ6 ἥογα. 
ΎὙΠ6 δἰ ϊασ 19 ἰβ ἀϑοὰ ἰῃ Ιβαΐδῃ Ἐξ. 6, 
ὙὮΟΓΟ ἰδ ΓΟΡΓΟΒΟῺ 8 οι ίς ΥΟΙΥ ἴγαι, 

τοδὶ, δηὰ ρουβηδοϊο (19 ἸὉ9 πῶ 
ἸΌΝ). Ὑῆὸ οἰτ ΣῪ ᾿Ἰεδὰθ τὸ 186 
Οτεοκ τοοὶ, κνάω, ἴο σπαιο οΥ οἱποὶ -- πὰ 
Τη6 οοἰηεϊάε5 νὰ τὸ ἘΠΡΉΒΗ ποπκ 

σπαίε, πὶτι ΟἿ, ἰηἀοθδὰ, 41} ἰὴ φυδι ποθ 
ἦπει πιοπιοηϑὰ ΡΟΣ οΕγ αρτθο, ΑἸὰ [89 



δ ὙΝῚ ΗΠ ΠῚ ΖΦ 186 
ἸΣἸῸ 18. : ὈΣΝὉ ὙΆΡ 93 ὭροΡ ΠῚ ΚΓ Ὰ ἜΣΤΕ 
ὈΤΙΒ Ὀὐϑτι ΠΡ ἸΓΉῚ ΒΣΤΙΣ Ἴ5) ἸΠΘ5. ὙἼΣΤΩΣ ΣΙΝ δὴ 
ὝΦΌΣ 16 τΟτΝ Ὁ γᾺ 93 Ὁ29 ΠῚ ΚΈΣΙ ἜΣ 93 ΠΡΤΙΞ9) 
ΕΞ ὑπρὶ 29). δὲ) Ὁ ΞΤΓΤΙΣ ἐΟ ὙΠῸ ὈΠῸΣ ὈΥΘΟΎΤΙ 18 
δοριπδρίηῖ, νὨϊο ἢ ἷἰ8 παίατα Υ οὗ στοδὲ 
ΔΟΪΒΟΥΙΥ ἰπ 41} τηδίϊζοσβ σοηοογηίηρ [ἢ 
ΠδΐαΣΑαΙ ΡῬΠοποϊηθηδ οὗ ΕΡΥΡῚ, 118 ΠΟΙΏΘ, 
ΤΥΘΔΏΒ]δίο 5 8150 σκνῖφες (Ἰηοθαυϊίο χη Δ18); 
δῖοι ῬΏΪΐο, ἰκουνΐδὸ δὴ Ἐφγρίϊδῃ, 

ἀσβοσῖθοβ 09 (Υι6 Μοβ. 1ἷ. Ρ. 97, 

ἙΔῖε. Μδηρ.): “1 18 δὴ ἰηϑοοῖ δ ποῦρσἢ 

ΟΥ̓ ΥΘΙΥ͂ 518]} 5'2ο, γοὶ οὗ 8 τηοβὲ ἐγου Ὁ ]6- 
ΒΟΙῚΘ Ὠδίωγο; (0 ἰξ Πυγίθ ποῖ ΟὨΪ [ἢ6 

Βυτγίαςο, οϑυδίησ ἱπίοϊοσθῦ]θ δηὰ ῥτο- 
ἐγδοίοα ἱξοδίηρ, ὈπὰξΣ Ῥδποίγαῖθδ αἷἶδὸ ἱπίο 

18:6 μια γῖοῦ (τοῦ ἐπ6 ΘΑΥΒ δη ἃ ΠΟΒ68. 

τ 8168 οὐθὴ ἱπίο 106 6γ68 οὗ ἴΒοθθ 80 

ἄο ποὺ χυτὰ {ποιηϑοΐνοδ, δὰ ρῥγοάποοβ 
Βογΐοι5 δίῃ," 4}1 νν ἰοἢ αὐ δ} 1168 ΔΓῸ Ρ6Γ- 

ΤΌΘΕΥ ΔΡΡΙ Ϊο8}]6 ἰο σναέδ, ΘΕΡΘΟΙΔΙγ ἱ νὸ 
ΟΟΙΡΑΣΘ ΒΟΓΘ ἢ ἘΠ6 ἔγΙΠΟΣ ἀοδοΥ ΡΙ ΟῚ 8 

οὗ {686 Δ.ΪΤΏΔ18 88 αίνθῃ ὈΥ͂ δῃοίοπὶ δη 

τηοήογῃ δυίδογβ, ἤζοιῃ ὙΠΟ [06 ἴ0Γ- 

τηθηϊτης οΠδγαοίοσ οὗ [μὲ8 οΐαρτιο Ὑ}1 Ὀ0 

οὈνίοαΒβΊΎὶ Ἡδογοάοϊυβ δἰγοδν οὔδϑοσυθθ 

(ἰἷ. 95): “Αμρϑδίηβει [806 ριηδίβ, δὶς ἢ 
ΔΙῸ ὙΟΥΥ͂ ὨΠΠΙΘΙΌΙΒΒ, 6 ἘΡΥΡΟΪΔΏΒ 0.80 

1η6 ζΟ]Πονίης; τηθδη8: [86 ἐπ δθὶίδηῖ8 οἴ 

ὕρρες Ἐχγρὲ ργοῖδοϊς ἐβοιηβοῖνοβ ὉΥ ἰῃγ- 

τοῖδ, ἴῃ ὙΔίοδ (ΠΟῪ ΒΙΘΟΡ; [ὉΓ ἴΠ0 γηδίβ 

ΔΙῸ ὈΠΑΌΪΟ ἴἰο τίβδο ἴο 8ΠΥ ΟΟηβί ΘΓΔΌ]Θ 

αἰοναιϊΐοῃυ. Ὑμοθθ6 ὙΠῸ ᾿ἷ'νθ ΘΑ [δθ 

ΤΩΔΙΒΉΘΑ, Δ Κὸ ἃ ποὶ, τ ἢ Ἡ Βίο 186} ΒΚἢ 

ὉΥ ἄδγ, βϑργεοδὰ ἱξ ουὸγ ἰποὶγ ὑδὰβ ὈΥ͂ 
ἰσῆξ, δηὰ δἰθορ ὑδηοϑὶ ἰδ; [πΠ0 ζηδίδ, 

νι ἰοἢ δέπας τὨγουρὰ οἰοίμ6 8. οὐ ᾿ΐπθη, ἀο 

Ποῖ ΟΥ̓Θἢ ΕΙῪ ἴο ροπείζαϊο ἐπσοῦσ ἴῃ 

ποι"; ἔοσ ἰξ 18 ἃ ἔδοϊ, [δὲ τηοδαυΐϊίοθ δῃὰ 

οἵδοσ 8168 νι .}} ποῖ μδ85 ᾿Ὠγουρἢ ποῖϑ, 

αἰτοῦσι ἴμ6 τρθβ68 πιϊρῆξ Ὀ6 τἸογο ἰπδῃ 

αῦχζο ϑῃοιρὴ ἰοὸ δηδθὶθ ἱποπὰ 0 οηΐοῦ. 

Ουΐϊϊο 5 π|}} ΔΓ ΡΥΘΟΔΉ ΙΟΠΑΔΙΥ͂ ΙηΘΘΒΌΓΟΒ 

εἰζαϊηδὲ [80 ἀδηρμοσγουδ βέϊησθ οἵ [10 
Ἰραοβηθΐοθ 86 σορογίθἃ ὮΥ ἴὴ6 τηοβί 

ΤΟΟΘΩΣ ἐΓΆν 16 γ8 ἰῃ ἘΥΡῖ.--- Δυχυδίίη 

ζυτίμοῦ τόδε: “ ΤῺΘ ζηδίβ ἰη Εργρέ 

Ὀτγοοὰ ἴῃ [6 β]ίηο; (ΠΟΥ͂ ΔΘ ὙΘΤΥ Β124]]} 

βίο8, Ὀπὲ πιοϑὶ ᾿ἰτοῖν δηὰ τυογββὶ!]6, ποῖ 

ΔΙΙΟἸηρ τδῃ ἴἰο χοδὲ; ἱξ ΠΟΥ 86 βοδγοᾶ 
ΟΥ̓, {Π607 τοῖσι ὙΠ} [Π6 σΤΘΘΙΟΣ ΘΑρῸΓ- 
Ὧ689. Βοβίαοβ, ἰξὲ ἴβΒ δάμη ἰθἃ οὐ ΑἹ] 

Βαηάβ, -πΠδὲ ἔΠ)6586 ᾿πδοοίβ τη οἶθϑὲ Ἔϑρθοί δ! 
Ὀοαδβίθ, 88 ὁἭχθῆ δη4ἃ ἤοσβοα, Ηγίηρ ἱπίο 

ὉΠοῖς ΟΥ̓68. δηὰ ποβίσι]β, ἀσί υἱὴρ τΒοτ ἴο 
τηϑάμο889 δηὰ (ὭΓΣΥ, δηἃ βοχῃηθί πηο8 οΥ̓ΘΠ 

ἰοτίαστίης ἴθοπὶ ἰο ἄθαίῃ. Ὑμεοάοτγεῖ 
(Εἰ βίον. Εδςὶ, Τάδτ. 11, σαρ. 36) τιθηιο 8, 
(δαὲ ὙΠδη αρΟΓο5 Ὀοδίεροὰ ΝΊΒ 18, ἢιἷ8 
ΠΟΥΒῸΒ δηὰ εἰθρθδηϊβ ΘΙΓΘ 80 16 ΔΓΙΌΪΥ 
Τογττηθηΐϊοὰ ὮὈΥ [Π6 βύηρβ οὗ ᾿πῃμπτη Ὁ ]0 
ἐπδίβ, 1Πδὲ [ΠΟΥ͂ ὈΣΟΪΘ ΠΟ ῚΓ γοῖοδ ἰὴ τ]ὰ 
ἔΌΓΣΥ, δηὰ γϑὴ τ Δ αν δδουϊ ἴῃ 8}} ἀϊσγεοι:οῊΒ. 
ὙΠΟΥ͂ ἀῖῸ, οἰ ΟΙῪ ἴῃ ΒΟ οὗ 8 Ἂοοὶ 
ΘΙΙΏΟΒΡΙΟΙΕ, ἃ Ῥογίοοϊ ρ]αζιθ, Το ΟΣ 
ΒΟ οδεηρ δηὰ β᾽θορίηρ δἰγηοδὶ ᾿τρο8- 

δ᾽Ὁ].5.. (Οοπιραᾶσζο ““γιδίοίϊε, Ηϊδὶ. Απΐπὶ. 
ψὶΠ., δ; Ογίρεπ, Ἡοταῖϊ!. 111. ἱῃ Ἑχοά.; 

ΤλεορλταΞίμε, Ηϊδι, ῬΙδης, ἱν. 17; Παεδεοῖ- 
φμὶεί, ΤΥ, Ρ. 69; Μαϊϊεοί, Ἰ)έβοτὶρε. ἀθ 
᾿ἘρΥρίδ ϊ. Ρ. 184; δοππεπὲ, Τύαν. ἱ. Ρ.946; 
Βοολαγί, ϊοτοξ. [, 458; δηὰ δβϑρϑοίδ!!} ν 
Οεάπση, (ο]]οςῖ. ἱ, Ρ. 74, εἰ 4εᾳῳ.). ΤΏΘδ0 

ἀοβοσιριίοηβ υουϊὰ τν6}} ἄρτοθὸ τὴ τἢθ 
ομΐες ταρίαπϑ οὗ Ἰλημπέ, οΥ ἐπ6 σμΐες 
τιοϊδείμς οἵ ἘΥΞΙκ 8]. --- Βυξ ἰὲ 186 ονἹάθης 
ἔγοτῃ 41] (μῖ8, ἘΠ δὲ τῃο ΓΔ Ἰο Δ] δοσορίδιεοῃ 

οὗ Ὧ39 485 ἐσέ, ΜΠ] οἢ ἷθ6 δἀορίοα ὉΥ “086- 
Ρδα5 (Δπηιίᾳ. 11., χίν, 8), δ οαδίμαη, Οὐ Κο- 

1οβ, Ἠδβεγοδίπδίμικρα φθειρια), Ἰ)ϊοδοογίά6ε, 
ΤΆ ]οσ, Βαχίοτί, 1.9 ΟἸοσο, δηὰ Τυΐδοσ, 
δηὰ ἀείοπάἀοἀ--- δαὶ ἘΠ} Ἰπδα οἰ Ὡς ἀγρα- 
ΤηΘη[8---ὈΥ ΒοοΠατὶ δηὰ Βγγδηῖ, 8 ἴῃ πο 
ὙΑΥ͂ ΔΡΡΓΟΡτίδῖθ, τ Ἐ215ὲ [Π6 ΓΥΘΏ ΙΔ ΐ ἢ 8 
οὔ Ζυηζ διὰ Ασῃβοίμι, ((ἰδβοθιηςοῖ58), δηὰ 

οὔ Φοίβου δηδ ϑβεϊοσθου (Τηροσίοίογ), 
ἃτο ἴἰοο ἱπάἰβιϊηςῖ; δηὰ [86 σχοηάοσίηρ οὗ 

ΡΒ ρΡρβοη, αἀπέϑ, 8 ἃ οοπ͵θοΐιγο, ποῖ ΠΟΥ 

βιιρρογίοά ὉΥ ἰπίθστιϑὶ ὈγΟΘΌΙΠΥ͂, ΠΟΥ ὈΥ͂ 
ΔΩΥ δποίθηϊ Δι  ΠοΥ ἐγ. 

13. 237. Ι{Ὃμ6 νόονγοὶβ τὸ [88 
ΘΟΙΤΘΟΙΥ αἴνϑῃ ὈΥ [Π6 Μδβοσίββ (αἰ που ἢ 
16 ϑιατηλχίίδη Ὗ ογείοῃ, τις 48 Ὁ 22, 



187 ΕΧΟΙῦΞΒ ΥἹΠ. 

Θιγοίος οαὐ ἐμ γ ᾿ 5.6 Ἐς, δη ἃ βτηϊία {Π6 ἀϑὲ οἵ {86 ἰαπά, ἐπαῦ [ὁ 
ἸΏΔΥ Ὀδοοιη6 ᾿βηδῖβ {πγουρμουῦ 411 (Π6 ἰαῃὰ οἵὗὁἨ Ἐρυρί. 
18. Απά {ΠΥ ἀϊὰ 80, ἔου Αδγοῃ βίγοίομθα ουΐ ἢἷ8 μαπά 
ΜΙ ἢ 5 ᾿ΒιΔ ἢ, δηὰ βιιοίθ 6 ἀϑὺ ροη {86 οδγίδ, δῃὰ 

(86 ρῃαίβ ἡγΟΓῈ ΟἹ τη δηα οἷ Ὀααβῦ; 8}} ὑῃ6 ἀυϑί οὗὨ {Π6 
Ἰαπὰ Ὀδοδῖηθ ρηδίβ ὑμγου ἢ 8]} (Π6 Ἰαπα οὗ ἔσγρί. 14. Απαὰ 
1π6 ᾿πϑογργοίοσβ οὗ βϑογοῦ βίρῃβ ἀ1Ϊ4 8δὸ σῖτα ὑΠοῖγ Ια θη 
ατίϑ, ἰο Ὀτίησ ἐουί ἢ στιαίθ, θαῦ Π6Υ σου] ποὺ: 80 {πϑγα 

ι Ἐπησὶ, Ῥετνε.---οὰ. 3. ΤιοΘ. 

σοῦ] Ἰοδὰ ἰο Ὦ33, 186 δβεγὶριίο ἀοίοοϊ να 
οὔ τπ6 ΡΙ γΑ1}), [86 ταοϑὲ γϑί 004] Ἔχ ρ ῃ 8» 
τοι οὗ ἐπὶς νγοτὰ ἰβ, ἴο ἰδκὸ τἴὴἢ0 Ὦ 88 8 

ζοττηλίϊνο οὗ ἐἶ6 Το] ]οοἰνθ ποῦῃ, 80 1Πδὲ 
Ὁ) "ΠΠῚ ἰΒ πβϑὰ δῃδιορομεῖν τὸ 9} 
ΒΥ (νος, 9), Θοραγο 188. χχχὶ!. 7, 
ριξε; 8.06 ΟἸερεπίωθ, 1βὮγρ. Ρ. δ17, 
Νο, δ. Εἰσθμοση ἰδκο8 Ὧ23 68 [86 τοοῦ, 
δηὰ ΒΏρΡΡροθοβ ἰξ ἰῸὸ δὲ ᾿άθηξζίοδὶι ἢ 
σκνῖπες, Ὑηϊο, ΒΘ σοηδίἀογβ 88 δὴ ἔσυρ" 

ἐΐϊαπ ποῦῃ, ἴῃὴ6 σ Ὀοΐπρ οὶ ἰθα, δῃὰ (Π6 

π᾿ ομδηρσοὰ ἱπῖο Ὦ, δῃηὰ Ῥγοπουποίηρ Ὧ25 

(866 Εἰραίά, αν. Οτϊ, Ρ. 251). Βιυΐ ἴῃ 
ὙΟΙ80 14, τὸ Ὦδνο ἐ᾿6 ἀϊϑίηςι ἴοττα Ὦ"33, 
ὙΠΙοΝ 18 ΟΥΘΠΠΥ ἃ Ρἷυγαὶ, δὰ ἴῃ 
188. 11, 6, οσοῦγβ ἴπΠ6 βίηρσυ]αῦν οὗ τπ|8 βυδ- 
βίβηιίνα, 13, τὶς σοῦ Ἱὰ 06 ἱποχρὶοϑὉ]θ 
ὑ 106 τοοῦ οσο Ὧ29. Μδύγοῦ ΒΌΡΡΟΘΟΒ 

ὨΣ3Π ἰο ν6 [0 δίπριίαγ 19 σ [86 
Βυβὴχ Ὁ--, “ἸΒοῖγ ρτιαῖβ," ἐδ 15, οὗ Μοδε8 
δηὰ Αδζοη, Ὄχρ δἰηίηρ [6 ἀοβηΐ(6 ΔΥΌ]. 16 
88 ἃ ἀοιηοηβίγαῶνο ργοποῦη. Βιιῖξ ᾿ξ ἰδ 

ΒἰΠΌΪΘΓΙΥ ἴογοθά, ἴο 0811 [80 ρηδιβ 
Ὀτουκῶϊ οὐὸς Εαγρὶ ὈΥ̓͂ Μοδ68 δπὰ Αδγοῃ 
ἐλεὶγ σπαία, διὰ οὐἱάθη!}γ ὯΝ) Π", ἴῃ 
γοΓβῸ 18, 8 ὈΓΘΟΐΒΟΙΥ [Π6 5δη6 885 "ΠῚ 

Ὠ25Π, ἴῃ γνοῦβϑοὸ 14. ΝΟΥ 186 πιίγαοίε ἰδ 

οχργεβϑοᾶ ἰη τῃ9 νογάβ: αἱ ἐδδ ἀμεί φ ἐδε 
ἰαπά ἰεοαπε σπαΐς ἰλγομσὴ αἷΐ ἰδὲ ἰαπά ς 
Ἐσυρί, βμονίης [6 ὉΠΡΑΓΔΙ]οἸ θα αιϑη. 
οὗἩ τῃς86 οὐποχίοιιβ ἱπβϑοίβ, 80 ἴπαὶ [ΠΟΥ 

ὈΘΟΔΙῺΏΘ ἃ Ῥογίοοϊ δηἃ ἀσησέγομδ Ῥαριιθ. 
Απὰ [15 ἰ6 (6 οἰϊτηαχ ἴῃ {πὸ ἐπἰγτὰ ΟΠ- 

ἄοτ. ὙΜ1156 1006 ἵἔνο ἢγβὶ 6 γθ ΟἿΪΥ 
ἀἰβαστοοδθὶο οὐ σοι] ϑόπιθ, {80 [μἰγὰ νγ88 
ἰηδορὰ ἀδηρογουβ ἴῸΓ Ἰῃ6ἢ δηὰ ὈσΑδίδ, 89 
τοθ6 ἰηβοοίβ ροῃοίγαϊθα ἰηΐο Π6 τηοϑὶ 
ἀο]ἰοδῖο δῃὰ ἐθηάοῦ ραγίβ οὗ [86 ὈΟάΥ, [Π0 
ΟΥΘ68 δηὰ Ὠοβ68, 6 ἃΓῸ ἔα ΠΟΣ πδι θα 

8 1 ὈΘΟΔΙΘ 1166 ἰῃ τηδη, δηὰ ἰὼ ὑδδδὲ. 

ἴῃ ξυρροβίησ, (πδὲ (Πΐβ μἴαστιθ αἷϑὸ οὐὺ- 

ουγτοῦ δὲ δὴ υπυδιι8] Β6Δ5ΟὮ, 'π [06 τηοῃίἷ 

οὗ ΒοΌΓυΔΙΥ, τ ἰδὲ ἐγαυθ]]ο γα ἱπίοστῃ π8, 

“1ῃ8ὲ [Π6 χηδῖδ ΖΟΏΘΓΑΙΪΥ ἰπογθαϑο δρουῦξ 

180 τηθ οὗ (86 ἀγγίηρ οὗ [Π6 τίςς, δῦους 
180 οῃὰ οὗ ΟςἰΟΌΕΓ, δηὰ ὑπαὶ ΠΠ6Υ δΓὰ 1658 
ΠΌΙΠΘΓΟΙΒ 1 ΟΥΟΥ Β6ΩΒΟῺΒ οὗἁὨ ἴδ6 Υδδσγ ἢ 

(ϑοπνέπέ, Τύανε]α, ἱ. ἢ. 346). 

4, Ακὰ (δε ἱπίεγργείετε οἱ ἀίἀάεκ εἰσπο 
αἀϊά ςο (Ἰ ΠῚ} ..».») εοὐε ἰλεὶγ δεεγεὶ ατίε, 
ΠὨΆΠΊΘΙΥ, ΠΟΥ͂ ατηοῖθ ἐἢ6 ἀυδὶ 85 Αδγοῃ 
μοδὰ ἄοῃθ, ἐπ ογάεν ἰοὸ ὁγίῃσ ζογίλ σναίε. 
ΤὨΪΐδ 18 [80 ΘΑΒΥῪ δηὰ Ὠδίισγαὶ ἱπίογρτοῖδ- 
εοῦ οὗὁἨ ἁ {9 σϑῦζβὶ ΟἾΟΣΒ ἰγβηβὶδίο 
Ἰ2Π9), ἐλὲν ἐσίοα ἰο ὅο 80, ἩιὶοΝ ΔΡΡ]}- 
οδίίου, διίδουρῃ ποὶ πἰϊβουϊ Ῥάδσα]]οὶ, 

ΒΟΘΙῺ8 1688 πηΐοτοθά. Αὐππεΐπι, αυαοξίης 
τῦ0 οχραηδιίΐοη οὗὐἨ ΟἸιΐβίκυ πὶ, ἰδ]. 65 
ἘΟΥΉΠΟ ἴῃ (δ6 ϑοηθο οἵ ἰδαιίηψ ατοαν : [86 
τηλρὶοίδῃα ἰγοὰ ἰο γεκπποῦδ 186 χηδία, θυ 

ΠΟΥ ἔδι]οὰ, δπὰ ἰδυ8 ἐποῖθ το μηδ 

ὍΡΟΣ τὩΘἢ δηὰ δοδείβ, ΗΟΉΘΥΟΣ, ἴδ 6 τλΔ- 

αἰοΐδηβ δὰ ἢγβὲ ἴο ῥσοῦθ (86 γ Ῥόνοσ ἰο 
Ῥγοάμοε ἴ.18 Βδτῃ6 ταΐγαοΐοθ 88 Μοθοα δηὰ 
Δδζοῃ, δηὰ δ 8 Ὦθγο ἐο 6 ΔΚ 88 

ἴη [80 ρῆγδϑο δὲ 7 ΝΠ δ ΝΠ, “ δὰ 

160 εδγίῃ ργοάμοοα χτα88᾽" (6 εη. ἱ, 12).--- 
Βυΐξ ἐὖεν οουΐά ποῖ, δΔοοοτάϊησ ἴἰο ΝαοΣ- 
Ταδ 68, Ὀοοδῦ56 ΠΟΓῸ ΒΟΣΩΘ πεῖσ ογθδιίοῃ 
ν88 (0 Ὀ6 οἰεοιοὰ (Δ ΥΠΡ, δοὸ Οδα. 
ΐ, 34), ψ ]]80 0Π6 Ὀ]οοᾶ γγὰδ ΟὨΪΥ ἃ ολαπφε 
οἵ 186 δᾶ οἰοσηθηΐ, πὰ [δ9 ἔτορβ ψογο 
ΟὨΪΥ «16 ἔοτίι ἔγοπιὶ (06 Ὑγίογβ, 66 
1867 ἐπί σίοῦ αἰγεαάψ ὀφίοτε (ἸΌΜῚ, νος. 8). 
- 50 ἐλεγε τοέτὲ σπαίφ Ὡρον πιαλ απὰ προν 
δεαφίς,ΔῸ ΘἸΩΡΒΔ110Α] τοροιοη, ἢ οτάοσ ἴὸ 
Ῥοΐῃΐὶ ΟἿΟ9 τῃο10 ἴο 80 γοχϑίέουιβ ομαγδοὶον 
οὔ 8 ρίαρσυθ; δᾶ τὸ δηᾷ ἴῃ (686 ποτὰ 
ΠΟ ΔΙΙυδίοῃ ἴπδὶ “186 σηδὶ8 οδτὴθ Ὁροῦ 
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ΠῚ ὈΥΤΟΝ ΤΥ ΠΡ ΡΒ χὰ ἐ ἼΠ ΥἼΝΦῚ 1 ὁ ΠΡΤΙΒΒΝ ΠΤ 
"Νὴ 16. Ὁ: ΠΡ ἸΣῚ ὝΕΣ Ὀδοιε γοφ οἷ) ἩρΒ 30 τ) 
γασ τὸ Ὁ ἀνητῃ Ὥϑρ ρὸν τιψοτίοςς Γήρ' 
ΕΥ̓ΒΝᾺ ὍΣ Πρ Γῆρν θς ΠΣ ΝΑς ΒΒ. πρρσι μὰν 
ΠΡΌ Ἵ Θ Ἔδι στα, τρ ἤγαΓθΝ Ὁ τ 

«Ὦ2) 5 

[ὸ τηδρίοἰδηβ 4180, 48 ΕΡηὴ Ἐζγὰ ὃ6- 

Ἰον δ. 

. ἴδ. ΤΏ9 ᾿ῖἑδο ΙΩ6ῃ οὗ ῬΠασγδοῦ 'ΟΓῸ 

ΤΟΥ, ἴοσ ἴθ σβι ἰἴπη6, δηἃ τηοδὶ σοϊυςῖ- 

ΔΏΓΥ σομρο] ] θα ἴο δοκπον θάρο: ἐλὲν ἐδ 

ἐλε ἤπσεν ἡ Οοά, ἰμαὶ ἷ8, πος ὈΥ [86 ρον Σ 
οὗ Μοβδοβ δῃηὰ Αδίοῃ 888 1118 σηίγαοὶ θ ὈΘΘΏ 

Ῥτοἀποοᾶ, Ῥπαὲὸ ὉΥ ὑπαὶ οὗ δ 1) εἰ, 

το μιοσ [ἢ δὴ ΤΟΥ ΟΥ Οὐυγβοῖνοδ; ἐμ8, 16, 

ΎΠΟΥ ἀἱὰ ποὶ δάπιὶξ δὲ Μοθεδ δὰ ἄδγοῃ 

τριὰς ὑὐγο ἘΣ. Νέρϑι ΣΉ ΤΣ ὙΡΦ3) ὙΦ) 
ὝΘΙΘ ΙΏΟΓΘ ΡΟΜΟΥΙΪΥ οἰδοὰ ἐπα ΠΟΥ 
ΓΟΥΟ ἐΠΟΙΏΒΟΪγ δ: δά πὰ. ΤΏΘΥ δδβοσιθα 
ἴδδὲ ποῖ [πὸ αοὰἂ οὗ [86 10γ86]1168 (Π)), 

ἐπάϊσηδηϊς δὲ ῬΒΔΥΘΟΝ Β ΓΟΏ5881 ἰὼ 8] 0 
[80 ἀοραζίασε οὗ ΗΪβ8 ρϑορὶϑθ, 88 ἱπβίοιεὰ 
ἐ 15 μασι, υΐ δἰ ρΡ]Υ ἃ διροσίοσ ἀδὶγ 
(δυπϑνν), ογ ἴἢ6 ἰμθποηςθ οὗ 186 δί83.--- 

Εἰἴπσον οἵ Ααοά, ἰβΒ πβοὰ ἱπειοδὰ οἵ πδηᾷ οὗ 

ῬΟΥΟΣ, 8ἃ8 Ῥβδί τι Υἱὲ], 4; οἶχ, 27, οἷς. 

Ἐούπτη Ῥιλοῦπ. Βεκτι 5 (Βαίία Οτὶεπίαϊε. Δ). ὙΜΕΕ. 16---28. 

1Θ, 11. Τὸ ἢχ Ῥγϑεΐβεὶυ τἢ6 δηΐσηδὶ 
οοηδεξαϊίηρ; [το ἕουτεα ρίδστο (2), 8 8 
τ ΔΈΟΣ οὗ δἰπιοδὶ 81}}} στϑδῖοσ πηϑοσιδίηἰν 
1Πδὴ ἴο ἀσέδστηΐῃο ἔπ οὐ͵οοίδ οὗ ἴπ6 ὑγθ- 
οδάΐῃρ' σ8] τ ΠΥ; Ὀυϊ 6 ΒαΥΘ ὮΟΓΟ, 4150, 

δοῖῃθ ΟΣ ΓΟ ἴο χτὰθ π8: 15.. ΤΏΘ6Θ6 ΔΗΪΤΩΔΙ5 

ἂο ποῖ ΟἿΪΥ δἰΐδοῖς τη, Βαϊ ἐΠ6Υ 8}} τ᾽ 
Ἰαπὰ (νον. 17); 9πά. ΤΏΘΥ δῖ οὗ ἃ ἀε- 
Ὁοιγίη ΟΥ̓ ΤΑΡΘΟΪοῦΒ ῬΓΟΡΘΏΒΙΥ (“ Ηδ 
Βοηὶ ἴ6 2 Ὁ, πνεϊςῖ ἀονουγοα ἴστι," δ. 

Ἰχχυῖ, 46); δτὰ. ΤΉΏΘΥ οαυδο ἀευαδίαζ ον 

ἐπ ἴῃ Ἰδηὰ (νογ. 90); 41. ΤΟΥ τοῦδὶ Ὀθ 
ἀἰδοτοηὶ ἔγομι, δη ἃ ΤΊΟΤΘ ΒΕΣΙΟΌΒΙΥ 1η)}Ὲ- 
τίουϑ ἴδῃ σζηδίβ, Ὑ] ἢ ἰοστηϑὰ ἔδο (Ὠϊγὰ 

Ρίδρτο.--- ὅἅἷ276. 5Π|4}1 πὸνν δ6 ΔΪΘ ἴο ἡπᾶάρθ 
οὔ τηο ἀϊδοτοηι ορίποὴδ δἀυδησθὰ οπ τΠ6 

εἰχηϊβορίίοη οὗ 2: ---Ι, ΤῈὸ οἰὰ Ηο- 
τοῖν δηὰ ἐτδάϊοῦδὶ τροδηΐηρ 18, “ α πιὲὶξ- 
ἔμγε 07 ποχίομβ απίηιαΐδ," ἴγοπι 186 νοτὺ 
Δ, Ὁ πὶχ. Τηυ8 Ὁ 6 υηδογαιοοῦ 

ΔἸΣΟΘΟΥ ὉΥ Φοδορῆυβ (Δηϊίᾳ. 11. χὶν. 8): 
“ἢ ]1οἀ 1ὴὩ0 ΘΟΙΠΙΣΥ ὙΠΠ νασγίουβ δηὰ 

Ἰοδηΐοὶἃ δηΐπιδὶβ (θηρίων παντοίων 

καὶ πολυτρόπων), δυο δὲ δὰ ὩΘΥΟΡ 
σοηθ ἱπίο ἴπο βίφες οὗ τὰϑῃ Ὀσίοίο, ὉΥ͂ 
Ἡ θὲ ἢ ἐπ6 τθη Ροσ δηθὰ ἰδοιηθοῖνοβ, δὰ 
ἴδο Ἰαπὰ τνδδ ἀθρείνοὰ οἵ [80 υδυδ] δρτὶ- 

ΘΌΝαΓγαὶ οατο." ὙΤὯΒὸ πογὰ 2 ἴθ, ἔωσ- 

Ποῦ, δ᾽ πὰ] ΑΓ ἱπίογργοίοᾶ ὉΥ Τδγχιπι 
Φομδίδῃ (8 τοϊχϑὰ δινγδίτη οὗ Ἡ]}ὰ Ὀ68518); 
[86 Ψυϊρχαῖο (οληο ζεοησβ τοῦθ ΤΌ Π}) ; 

ϑδδλαϊδῃ (8 πιϊχίττσο οὗ τὴιὰ ᾿γεδβιδ); Ἐδδεὶ 
(411 κίπἀβ οὗ ποχίθιιβ δηΐπιδὶβ δηὰ δοῖ- 

Ῥθηΐϊβ δηὰ βδοογρίομϑ τοϊχοὰ ἰορεῖπογ); 

Ἐλπη Εχτα (τ ἃ Ὀδαδίδ ἴῃ οἽτονν 8, 88 1 ΟΠ, 

διὰ πόΐνοβ, δηὰ ὈΘασβ, δηὰ Ἰ᾿Ἰθορδγαβ); 

Ταῖδαν (Ὁ ηκακίοῖοτ); Μοπάοϊβοοῖαι ((6- 

ὙΠ4};) ΖπηςΣ (᾽9 νῖ|ϊὰο Βχιῖ), δπὰ 

ΤΩΔΩΥ Οἰδοῖδβ. αὶ δραίῃδὲ τοϊ8 ορἱπίοῃ 
ΘΟνΟΓΑὶ ΟὈ) ΟΠ τημδὲ Ὀ6 ταϊβοὰ : α, Τμαὶ 

τ.}18 τγου ἃ ἐπηρῚΥ͂ 8 Ὑἱοϊοηςο οὗἁ [Π6 μίασις 
Ὑ]ΗΘὮ 18 ΠΟΎΒΟΓΘ οχργοβϑοὰ οὐ ἱπάϊοδιοὰ 

ἴῃ [ὴ0 ἰοχί, δηὰ ὙΒΙΟΝ που]ὰ, οοπείογίηρ 

ἐπ ἔδίδὶ Ἵδδγδοίοσ, δῃὰ οὐβογυΐηρ ἴθ 
δίθδὰυ σταἀδιίοη οὗ τ 6 τοηάογ8, ρἷδοο ἱξ 
ἀτη  Δ 0} Ὀοΐοτο ἴδιο ἔθη ρϊαροθ (906 
δυρτα, Ῥ. 119).---. Ιὺ 6 Διο ί μοῦ ᾿πάϊ8- 
ποῖ, δη ἃ ΘΟΏΥΘΥΒ δαξ ἃ ὙΘΙῪ ναρσιθ ἰάθα 

οὗ 80 ρίαρπθ.---ο. 2) 16. ουὐἱάθη!!γ ομθ 

ἐπαϊνίυα] δηΐτηαὶ, ΔΒ ἀρ ροδῦ ΠῸΠπι νοῦ, 94; 
“Φ[Π6ΓΘ Σοιρδίποα ποῖ οὔθ οὗ {6 2 
Ὁ] Οἢ ἢδὰ σονογοὰ ἰδ ἸΔηα.᾽ ἴογ [80 

Οχργοϑβϑίοη “ ὁΠ6 οἵ ἃ τιϊχίησο," ψνουϊὰ 6 

δΒίΓα οἷν 1Ἰἰοχίοδὶ, 11, Τὴὸ ϑορίυαρίηϊ, 

δηὰ δον ἰδ 1πΠῸ σζτοδίου ρασί οὗ [29 τηοάθσῃ 

ἐπέοιργοῖοῖθ (Ἐοδϑοβιιλ]]οσ, ἰη [86 ὅ΄.Βο0],α, 



189 ΕΧΟΌΌΞΚ ΥΠ]. 

ὙΘΓ6 ρῥγαΐβ ΠΡΟῚ Τη8 δὴ ΡΟ Ὀ᾿δαϑί. 15. Απάᾶ {Π6 
1 ΡΡΓΟύοΥ8 οὗ βθογοὺ β'ρῺ8Β 881 ἰο Ῥμδγδοῦ, ΤῊ ἐθ [86 
βηροΥ οἵ ἀοά: Ὀυῦ ῬΒΑΓδΟἢ ΒΒ Ὠθαγὺ τοιμδίηθα Βαγαθηθᾶ, 
ἃηα 6 Ὠραυκοηρα ποῦ ἴο ἐβϑῖῃ, 8ἃ8 ὑμ6 [γα ᾿ιδὰ βαϊά. 

16. Απὰ {86 Ιμογὰ βαϊὰ ἴο Νίοβοβ, 186 ϑαυὶγ ἰῃ 16 ΤΠ ΤῊ- 
Ἰηρ Δα 5βἰαμα Ὀοίοτα Ῥῃδγδοἢ---- 68 0]4, Ὠ6 σοοίῃ οαἵ ἰο {86 

ὙγαίοΓ---ἀμα 8ΔΥὺ ἴο δΐτα, ΤῊ βαϊ ἢ (6 Τογά, [οὐ σὴΥ 
ῬΘΟΡΪα ρο, ὑμαὺ ὕΠΘΥ ΤΔΥῪ ΒΕ τη6. 17. 'Εὸγν 1 (ποὺ τι] 
ποῦ ἰοῦ ΤΥ ῬΘΟρΪβ ρο, ᾿6δο]ά, 1 8841} βεηα Ἶἴ86 Ὀθθῖ]6 ἀροι 
1Π66, 8ηἃ ΡΟΠ ΠΥ Ββογνδηΐβ, δηἃ ὌΡΟῚ ΤΠΥ ῬΘΟΡΪο, δά 
ἰηΐο [ΠΥ μουβ68; δῃᾶ [ῃς ἢουβ68 οὗ {μ6 Εἰργρίϊδηβ 5841} θ68 

᾿ Σοὶ. Ῥέεγε.---ἘΠ56. 

ναὶ ποὶ ἴῃ πἰβ Οτίοθηῖ; ἢ οιϊῖο, ἰη 85 

ἐγβηδἰδιίοη, δ πουσὰ ποῖ ἴῃ ἢἷ8 Ουπι- 

ΤΩΘΏΪΑΓΥ ΟἹ ἴπ6 Ῥβδὶπιδ; Οοβοηΐπδ, ἴῃ 180 

ΤΟ ΪΟΠΑΥΥ͂, τπιοσὸ ἀοοϊάοάϊν ἐπδη ἴῃ [Π6 

ὙΠΟΘΑΌΤΙδ, δῃᾶ οἴμοτβ), ἰδκὸ 2) δ8 

κυνόμυια, ἀοφ-ν, ΔῈ ἱπδοοὶ δϑουπάϊηρ πα 
Ἐργρι. Βυῖ Ἰδὲ τ5 Θομραῖθ [06 τηοβὲ 

ΘΙ ἢ δες 8) ἀϑβογ ρεϊοηβ οὐὨ [680 ΔηΪΠ4]8. 

Βοποϊηὶ (1. 226) ντῖϊοδ: “ΤῊΘ τηοβὲ 

ὨΌΙΠΘΤΟῦΒ δηὰ ἰγου]θθοῦθ ἰηδοοῖδ ἴῃ 

Ἐφγρῖ δῖο ἰδὲ Πὲδε (βφαυδοα ἀοπηοβιίοδ, Ζ.). 
Μδὴ απὰ ὑθδδίβ διὸ ποδὶ ΟΓΊΟΙΪΥ ἰοτ- 

τηθηϊοα ὉΥ (δι. [Ιἐ β δα οἷ ΡΟΒβδὶ δὶΘ 
ἴο ἱπιαρίηθ (πον Γαρὸ ἢ ΟἼΟΥ ΔΙῸ ἀοίοῦ- 

τηϊησά ἴο 5861. }}6 οὔ ΔΠΥ͂ ραῦτὺ οὗὨ [6 ὈΟάΥ. 

1 ΒΟΥ δἴὸ βοαγθὰ διΙΔΥ ΠΟΥ οοτηθ ἴΠ6 
Ὡδχὲ τποϊηθηΐ αρδίη, δηὰ ὑδποῖν ρου ΠΟΥ͂ 
ΘΧ ἢ δυιδῖβ ὄνθη [Π 6 ατοδίθει ραϊίθηοοθ. ΤΉΘΥ͂ 
ἾΚΟ, οβρϑοίδῃυ, ὕὑο δἱὲ οὐ [886 δούποῦ οὗ 
(6 ογοβ, αῃὰ οὐ 1886 ἐγ6-}188, Ἰσ8ὸ γηοϑὶ 
δοηβἰεἶνο ρατίβ, ἴο μοῦ ἃ ἔπ|}16 Ὑδοϊϑῖτιγὸ 
αἰϊγαοίθ τπθπὶ," [κοὐ 8 οὐθῃ ἮΘΟΣ ἰδὸ 

ονϊἀοη Ὺ οχερρογαῖθά δοοουπῖ οὗ ῬΉΣΟ 

(στο. Μοι. ἱϊ. Ρ. 101): “ὙΒς ἢἴο8 ταβὰ ΟἹ 
ὙΠ Πουΐ ἴδασ, δηὰ ἴζ (ΠΟΥ ἀγὸ ἀγίνθη δννΔΥ 
ὙΠΟΥ τοροδὲ ὉΠοὶσς δίίβδοκβ ψἱἢ ἰθηδοίοιυβ 
ΟὈΘΟΏΔΟΥ 111} ΤΏΟΥ Βανὸ δαῦϑδοά ἔπθπι- 

Βοῖνοβ νὰ Ὀϊοοᾶ δηὰ θοβῆ. Τῆυβ, 1[ἢ6 

ἀορ-ΗὟΥ ͵β ἃ θοΪἃ δπὰ ἰπϑιἀΐουβ ἰῃβοοῖ; [ῸΣ 
ς ἀατὶβ ἴοιη δ ἀϊβίδηος, ἴκ ἃ βρϑϑσ, 

ὙΠῸ ἃ Ὀασζίης ποῖθα, ἅπᾶ, δρρτοδοβίηρ 

ὙΥἱἢ χτοδὲ νἱοΐθῃοο Ηχοβ [18 δβυπρ ἀρ ΡΥ 

ἱπῖο ἴδ ακίη." 1 ψὸ σοΣρΡΑΓΟ ἴΠπΠ686 ἀθ- 

δογὶ ριϊοῃβ Ὑπἢ [Π6 οδβοητδὶ οτἰϊοτῖα οὗἁ 

᾿ς 2 Ἢ δὔονυο δηυϊηογαιδά, ἰξ 18 ουνυΐϊοια 

3 ΟΥΤΆΓΙΩΒ ΟΥ̓ Π|68. 

ἴπαὶ ἴξ δαπηοὶ τοοδὴ ἀορῆϊεε, Ὀδοδῖιδο, 
α. ἴΐεθθ ἀ0 ποῖ οονοῦ ἐδ σγουπά ; ὃ. 1067 
ἂο ποῖ ἀθν οῦῦ ΟΥ οοϊτοὰς τπΐπρβ; ὁ. ΠΟΥ 

856 Ὧ0 ἀΘΥΘΒΙΔΙΟΠΒ οὗ ἴδ ἰδπὰ; ὦ. {ΠΥ 

ΔΙῸ ὨΘΙΒΟΥΙ ὙΟΥῪ αἰ βΌΓΘηΣ ἔχου, ΠΟΥ ἱπ 

ΔΗΥ͂ ΠΟΠΒΙ ΘΓ δ]6 ἄσρτοθ πΟΣΘ Ὑθχδίϊουξ 
Λδη (6 γηδῖβ (866 ΟἿΓ ποία ἴο γϑσ. 192). 
Τῆι τ6 2 ἢ) ἄοθβ ποῖ οοιτοβροῃηὰ υἱτἢ 
{παι ἴηθϑοὶ ἱἢ ΔῊΥ οὗ ἰξ ἱπάϊθραίϊδοϊο 
406 }}|68, Δηὰ γἋὋὋδ  δΔ΄Ὸ ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΥ οοιῃ- 

ΡΟΙ]οὰ το ἀονίαιθ ἤοσὸ ἤοσῃ ἐπ δυῖθυΣΊΥ 
οἵ τ)6 ϑοριπαρίης δηὰ ῬὮΠ]1ο.---Ῥαεδίηρ 
ΟΥ̓ΟΡ ἴῃ6 ΔΥΡΉΓΕΙΎ δπὰ πηβαρροτίεὰ εΡ- 
Ῥοδίτομδ οὗὁἨἩ οττον, το Ἐχρίοπβ Δ, 

τοὶ (866 δἷεὸ Ἐδβιθδπ), οὐ οἵ οἰδογε, 
τ ἴδ κο ἰδ 88 ἐοου δίς, τὸ δοίίονο Ἰδὲ αἱὶ 

ἴδηο86 οὔ θοα ρου δου} ΔΡΡΙΥ ἰο ἐὸ Βίαέία 
Οὐνἱομαϑαϊ 8, σα] θᾶ ἴῃ διτωδὴ ὅϑόῦθδθα οἵ 

ἙΚακοῦδκο (Τἀγοκδὴ). ΤὨΐδ Ν1}} δὲ ποθ 
Ὀ6 δοκηονοάροα 88 ἴῃ τηοδὶ δρρτορτὶ- 

δία ἱπιοτργείδιοη οἵ Ὡ Ἵ), ὑΓ πὸ ρίνϑ Βοῖὸ 
ΒΟΡΏΘ ΟΧΙΤΆΟΙΣ ἔγοπὶ ἀσϑοτ ρου οἵ [812 

ἑπβοοεῖ. Ῥγχαῖῖο (ΤΎδνοὶβ ἱπτουσὰ ΑὈγεδὶ- 

ῃἰα, Ῥ. 143) πδιταῖοδβ: κ"ἼἽἋδο δκουδῖβ 

δρρόαῦ ἰἢ ἃ τηοϊθθηὶς ἴῃ [26 ΠΟΏΒΟΘ, δειὰ 

Ὀγοὺκ ἕογῶι, 688 1 ὈΥ̓͂ ἃ δρ611, δα }}Υ 
ἔγοιῃι δυθεγ δρογῖυγε δηὰ ἤββυστο. ΘΒΟΣΤΩΥ 
Ἠεΐογο ΤΥ ἀοραυζοσο ἔγοῦι Αὐπα, ἸΔ6Υ 

2]1οὰ, ἴῃ ἃ ἔονν τηϊπαῖδα, [6 016 ἢουδο 

οὗ {0 τοβι ἀθηὶ τῷ ΒΒ ΠΑΣΥ ἴΒεγοΘ. ΟΥ 

δἴου ἴῃ6 τιοδὲ ἰδϑογίουβ δχοσιίίοηβ, δηὰ 

αἴνον οοτοσίηρ (80 ἤοονῦ οὗ ἴ86 δρδσίδιθηῖβ 

ψ 10} Ποὺ 608]58, (ΠΟΥ δασοοοάοά ἰῇ τη δϑῦοτ- 
ἐπ ποῖ. [ἢ (ΒΟΥ τπᾶκὸ δυσὶ δἰύβοῖκο 

ἀπτίηρ ἴ86 οἰκιί, ἴ[86 ἱππιδῖθδ δὸ ΟΠ" 
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τοῦτ 

γῚΒ Ὡ90 5ν ὈρΓΣ, Ἡ5 ΤἷΣ Ν᾽ ἢ. ΝΕ Ἰ98 
᾿ν 44 Ὁ ΓῊΡ ῬΦΦΊ 1 ΣΥΝ ΣῊ Ξ3 ΓΛ ΝΣ 

᾿ τ Ὁ ἍΤ 9 Ω 

δὴ 13 ἥτθ ΘᾺ 90. : ΠΙΡῚ ΤΠ ΠΡ ἼΩΝ [8) ὮΝ 
ΓΎΡΗ Ὀτε ΧΆ 253) ὙΠΡΝ, ΓΊΒΝ ΓΤ ΤΊΣ Ἴὰϑ 5 
ῬοΙ]οὰ το ρῖνο ρ 186 Πουδ68; δηὰ οὐύδθῃ 
116 ΟὨ] ΓΘ Π, ΟΥ̓ 5᾽οἷκ Ῥουξοηϑ, ΠΟ δ81Ὸ 
ἨΠΔΌΪΟ ἴο Σἶδα δἴομθ, ἃγὸ [Πῃ6 οχροβϑὰ ἴο 

(ἴὸ στεδίοϑὲ ἀδηρον οὗ 116. Ηδββοϊαυϊδὶ 
δηὰ ΕὈΥΒΚΑΙ ΣΙ ΠοΥ τοροῦῖ, ὑπαὶ [ΠΟΥ 

᾿ηβῖεϊ νοΥΥ ραίηξι Ὀΐτ65 τὶ 0μεἷγ ἴαννβ; 

1δὲ ΠΟΥ ζΏΔΗΥ δηὰ ἀεβισου οἱ 08, 

Βουβο οἰ - διτηἰζαγο, οί οσ, δ ἃ δυιὶο 68 

οἵ ΟΥΟΙΥ κἰπὰ; δηὰ οἰ ῦ σοηϑάτῃθ Οὗ 

ΤΟΠ ΘΓ υπδυδὶ]80]6 811 θαι 0168. “ ὙΤΠοδ6 

ὙὯὸ ἢδγο ἰγανο]!]οὰ δϑουΐ {16 ΝῚ16,᾽ ΒΑ Υ8 

Μιυηκ (Ρα]. ὑ. 126, ὅλ, κου δὶ ἃ τ20- 

Ἰοϑιδίίοη ἴποβα ἰπϑϑοίβ ΣΟ ; [16 Ὠου568 ΔΙῸ 

ἰηξεϑιοα ὈΥ Ποῖ, δηὰ ΠΟΥ ἃτοὸ οἶθῃ 8668 

ΕΥ̓͂ πα! ΠἸοπ 6." ὙΠ6Βὸ ἀθβου ριίοῃβ ἔῸ]]Υ 

δέτοθ πιὰ [0 ΟἰτωοϊοῪ ἤοπὶ [86 

Αὐδϑὶς στοοῖ ς:Ξ ἰο ἀδυοι, αυἃὰ τὶ ἢ 

1.6 παζτδῖνε οἵ οὖσ ἰοχί. ὙΠε86 ἰῃβοοίβ 

ΤΟΔῚ 8}} {π0 Ἰαπὰ, διὰ πιοϊοβὲ πιϑὴ δηὰ 

θοαϑδί8; [ΠΟΥ͂ ΘΟΠΒΌΙΩΘ 811} βοσγίβ οὗ τηδῖδ- 

γίαἶβ, ἀοναξίδιθ [Π6 ΘΟΌΠΙΤΥ, δρᾶ δσὸ ἴῃ 80 

ᾺΥ τοοτο ἀοίττηδηϊαὶ δὴ (Π0 ρηδίδ, 88 

ἐλεν ἀεείγον αἷοο (λέ ρτορεγίν φῇ δε Ἐφυνρ- 
ἐΐαπε; ἴῇΟΥ ἴοστη, ἰῃ {8 τοδβροοῖ, [π6 

ΔΡρτοργίαίθ ἰγαῃβίεοη ἴὸ ἴπ6 ζΟ]ονίηρ 

ΒΟΥΘΤΟΣ ῥίαρυοβ, ἩΔοΝ ἢγες ταῖπ [Π0 

ψ δ ἢ, δηὰ τθη ἴδ6 ᾿ἶνεβ οὗἩ [6 Εργρ- 

(ἰδῆ8. Απὰ ἴδ ἔπ οἷοαν ρτδάδεοι οὗ 

ἰ9 ρῥίασιοβ ὙὖΠῚ Ὅδ ΘαϑΙΥ ἀἰθοογιΐθ]θ. 

ΤΉΪ6 θοροῦ] ἰ5 8ῃ ἱπιρογίδηϊ δ] ἴῃ 

(86 παγτβοίο ον οἵ [86 Εργρείδηβ, δηὰ ἰδ 

ζουαπὰ οη αἰπιοβὶ 4}} ποῖγ βου]ρίαταὶ δηὰ 

»ἱοιοτίαὶ τοοπαπιοπίβ, Τμὸ Ἐργρίίαπ 

Ὀ6δέ]ο 18 οἰ ἀϊδιϊηχυϊδιοά ἤτοτι 86 

δοπλπιοι οπθ ὉΥ̓͂ ἃ ὑτοδὰ Ὀαπὰ ὌρΟῃ 180 

δηϊοτῖου ταδγχὶθ οὐ ἱἰΐδ οὐδὰἱ οογβα]εῖ, 

Κιτγὺγ (Βείάκοιταῖος Τγεδίῖδοϑ, 11. Ὁ. 857) 

ταδπῆϊομβ δποίδοσ οεἰγταοϊορίοαὶ ἀοτί γδιίοη : 

41ὶι [428 ὕδοὴ δυρχμεδίεά ἴο τὴθ, [δὲ [3.10 

Ἑσγρεδη ρίασυθ οἵ Β168 γγ88 8 οοσλοετοαοῖ 

(Βιδιια Αοργρείδο). Ὑπὸ ΗΘΌΓΟΥ ΠΆΣΩΘ 

ΟΥ̓ 186 δηϊμηδὶ, Ὑποἢ 18 106 8δο ὈΥ͂ 

Πσἢ [6 τάνθη ἷἰ8 ἀϊδιϊηριϊίοηοά, ἔυγ- 
ἩΐΒἢ.65 ΠΟ δ κοΐ ἀγζυτηθηΐ ἴῃ ἔδυοῦγ οὗ ἱξ, 
ΤΠ βᾶπι6 Ἡογὰ 8180 β' χη ῆρδβ [6 ἐυεπίπς. 

Νοῦν [0.6 σοΟΚ ΤΌΘ οι, δὲ 1018 εἶπ ουππὰ 

ἴῃ ἘΦΥΡί, 8 δίασλ, τ ΊΚ τὴ Θηνοσῖοῦ πηᾶῖ- 

εἷη οὗ ([8δὸ (ογὰχ Ὠΐνδ, δη ἃ ΤΠΟΥ ΠΟΥΟΣ 

Θμλοσθ ἔστοπι (ποῖν δἰάϊηρ-Ιδοο 8 11}} [09 

ευεπίπφ; ὈοΐΪΐ οὗ πο ἢ οἰΓΟυΠΙβέθ 668 
ψοῦ]Ἱὰ ἔτ ]8ὴ δ ΓΟΆΒΟΣ (ὉΓ ἴῃ6 ΠαΙηΘ 

ἰνθα ἴο ἰδ; δηὰ ἱξ τηϊ σις Ὁ6 ο4]]1εἃ 186 
δυεπίης ἰηβοοῖ, ὈΟΓῊ ἴγοτῃ ἐΐ8 οΟ]ΟῦΓΣ, δπά 
16 ἴθ οὗ 118 ΔΡροδσγαποο." Τμὶβ νου]ὰ, 
Βονγουοῦ, 0Ὀ6 ἃ ΥΟΙῪ ἱπάϊδβεϊηοὶ ἀοδι πιο, 
δΔΡΡΙγίηρ Ὑ1ἢ ΘαΌΔ), πὰ ῬοΥΠΔΡ6 στοδΙΟΣ 

ῬτοΟρΡυοίγ, ἴο 8 οομβί σα ῦθ πυροῦ οἵ 

οἴδος δηΐσηδὶϑ, ὈοΪδ ἰηβοοὶβ, Ὀἰγὰβ δηὰ 

νὰ Ὀθαϑ(4.---- ἰδὲ δαγὶν ἐκ λε πιογνίης, εἴς. 
866 ποίθ ΟἹ γἱ;. 15. ΑΡοαυὶ ἴ[Π6 δοοιβδ- 
εἶνο δῆογ Ὁ, 8606 ΟἹ ἱ. 7.-- ΗΥ̓Λογεοπ 

ἐδεν αγε, ᾿μαὶ ἷ5, 1:6 ἘΠ ΥΡΕ8Ώ8, ἰῃ σΟὨΓΆ- 

ἀϊδιϊποίοη ἴο ἴῃ 18γ86]1068. 
10, 19. Τὸ δροοΐαὶ ρῥγονίάοπος οἵ 

Θοὰ, ἰῃ ἴδνυουσ οὗ Ηἰβ Ῥϑορὶϑ, ννῚ}} τωϑδηὴ- 
ἴοδι 1186] ἴῃ [18 ῥίαζιθ δι}}} πιοσθ ΡΘΗ 

διὰ οὈνϊουδῖγ ἐμδη ἱπ ἴΠ6 ῥῬγεοοάϊηρ τὮγ66 

οδἰδυηξεῖοδ, Ὁ ὀχοιρεης ἴθ πὶ ΘΠ ΣΟΙ 
ἔτοια ἴδ οὐποχίουβ ἰηδοςίθ, το τ ]ὶ 

ῬΙΌΥ͂Θ 80 ἰΣου ὈἸΘβοιλθ ἴο [Π6 ΡΟΓΒΟΙΒ, δ Πα 80 
ἀοβίττιοῖνο ἴο 1116 ῬΓΟΡΟΣΙΥ οὗ 1Ποἷγ ΕΩΥΡ- 
(ἰδ ποϊχουτα, ΤῊ ἔβοι π΄} 1] ̓ΡΤΟ88 
ὌΡΟΣ [86 ᾿δίίοσ [56 ὑπνοίοϊἃ ἰσυίῃ: 151, 
Τμδῖ [86 ΒΓ 6 1168 ἃΓῸὸ ἴῃ6 Ῥδορΐὶο οὔ σοά 
(7), γῆο βοῃὰβ ἴῃ ρίαριιθβ οὐοῦ Ἐφγρὶ, 
οῃ δοοοιηΐ, δῃὰ ἰπ ἔδνυουσ οὗ, Ηἰ8 ῬΡθορὶδθ: 
9ηὰ. ΤὨδὶ Ηδ ἰδ [86 οτηπηϊροίθηϊ Ιοτὰ 

οὗ ἰ[0 Τὐηΐνοσεο: “δὶ ἰδοῦ σηδγοδὶ 

ΚΙΠΟῪ πὲ 7 ἀπι ἴΠ0 1,οτὰ ἴῃ [Π6 τηϊάδῖ οὗ 

1π0 Θατ; οὐ 82δ Βδβῆϊ ὀχρἝαη8, “ Α]- 

τῃοῦρ ἢ ΤΩΥ ΧΊΟΥ 15 ἴῃ ὨΘΔΥΘΏ, ΤΑΥ͂ Ὑ11 18 
οὔληϊροίθηςξ ΟἹ ΘΑΣΝ,᾽ δ ΠΥ 0 (9 

ΟΧΡγοδδίοη 1 Ὑ6Γ80 6 (ΠΟΙΏΡΒΙῸ ἰχ. 14,29), 



141] ἘΧΟΡΌΒ ἼΗΙ. 

[0]] οὐὗὁἨ 186 Ὀεοοίϊθ, δῃᾶα 4180 {86 στουηα πῇθγθοη {ΠΘΥ ΔΓΘ. 
18. Απᾶ 1 58}8}} '᾿ἀἰβιεϊηρσυ δὴ ἴῃ ὑμδὺ ἀδὺ ἴῃ6 Ἰἰαπά οἵ 
αοβμοη, ἴῃ πος τὴν ΡΘΟρ]6 ἀν16}}, μαῦὺ πὸ Ὀδθού]8 8881} 6 
{Π6 γα, ἰπ ογάδγ ὑμαῦ ἔμοὺ τηαγαϑῦ Κπον ὑμδύ 1 ἀπὶ 16 Τοτά 
1η {δα τηϊάβὲ οὗ {86 οαγίῆ. 19. Απᾶ 1 58}4]}] ριυΐ ἃ αἰ ν βίοι 
ὈΘΕΥΤΘΘΠ ΤΥ ΡΘΟρΡ]6 δὰ {Π| }Υ͂ ΡθΟρὶθ : ὑο-ἸΟΥΤΟῪ 8}.4}} {}}18 
βίστι Ρ6. 20. Απά {μ6 [ωογὰ ἀϊά βο; δπὰ ὑβϑῖβ Ἵδπὶθ ΒΔΓΤΩΒ 
οὗ Ὀδϑϑιΐοβ το ἴἢ6 ἤουβο οὗ ῬΒαγδοῦ, δηα ἐπίο Ὦ18 βουυδηΐθ᾽ 

Πουβοβ, δῃὰ ἰπΐο 411 {μ6 Ἰαπὰ οὗ Εργρύ: [Π86 δηὰ νγὰ8 

: Ἐποὶ, Ῥέενε.---ϑονοῦ. 

δῃὰ (δὶ, ἐποτοίοσο, [86 1.015 οὗ 6 ἘΡῚΡ- 
εἰδ8β δῖ 88 Ὡροΐθπξ δὲ [80 διδ οἵ [6 
ΤΩΔΡ οἶδ δὸ ζδ]]δοίουβ δηὰ ρονγευΐθαδ. 

Βτυςο, πονουοῦ, 80 ἢ88 ἱΠΟΓΟΌΡΕΪΥ ἴῃ - 

νοϑιϊχαϊοὰ ἐπ 5 δυδήοοὶ (Ἴτανοἷα, ἱ. Ρ.δ; 

ν. ἢ. 191), Οχρ  αἷπβ [Π6 ἔδοϊ πηϑηιοποᾶ ἴῃ 

[656 ψοΙβοδ, ἰῃ ἴδ (ὉΠΟΥ ΠΡ ΤΩΔΏΠΟΓ: 
ΦἸς 58 τ} Κπονῃ, ἰπδὲ (Πἢ0 Ἰδηὰ οὗ 

Θοβιθη τῶ ἃ Ἰδπὰ οἵ ρμδδίιισο, ἩΔὶο ἢ γ8 8 

ποῖ {ΠΠ|6ὰ οὐ βου, Ὀθοδϑ ἰδ ΜΔ ποῖ 
ονεστῆονοὰ ὉΥ ἴδ ΝῚ]6. Βαΐ 1Π6 Ἰαπὰ 
ογογβονοὰ ὉΥ ἴ6 ΝΘ τγῶϑβ 180 δϊδοῖκ 
οδυ ἢ οὔ [Π6 νδ]]ο 7 οὗ Εργρί. ΝΟΥ͂ βαπὰγ 
Ῥὶ ἴῃ, ΟΥ Ῥδδίῃ σον του, ΔΘ, οὐΘἢ ΠΟΥ, 

Δ’ Δγ8 οχοιορίθα ἔγοπι δἰ ταν Ὀ]αρτιο8, 

ὙΓΠΙΟὮ ΔΘ ἱΠΥΔΙΙΔΌΪ 1Ἰπλϊοὰ ἰ0 1π6 Ὀ]ΔῸ Κ 

8οὶϊ, δηᾶὰ, ουθῆ δὲ Ῥγεϑθῃῖΐῖ, (6 ΓΟΥΠΟΣ 

κιηὰβ οἵ ἰΟΥΤΊ ΠΟΥ δῖο [πὸ τυ8δ08] τοΐαρο οὗ 

8}} οδιῖ}ὸ ἔγουι ἴδ ἀοδίγαςεῖνο ἰηδθοηςο οὗ 

ἴοδο ἰηϑοοῖβ. Βυῖ 811 {18 ἄο68 ποῖ Τὸ - 

τῆουθ {86 πηϊγδουϊουβ ΟΠ δύδοῖοσ οἵ [0 

Ῥιοπιῖθο πιδάθ ἴὸ ἴῃ 1δγϑοὶεβ ὙΠ Γἢ 

τορζασὰ ἴο {π1|8 ρΐδζυθ, ἃ5 [86 ἰδία οΓΘ 
τοὶ ᾿ἰπυϊίθὰ ἴο Οὐοβμθη οὐἷγ, αὶ ᾿ἰνοᾶ 
δβοδιίογεὰ ἐπγουρ 8}} ραγίβ οἵ Εσγρῖ; δηὰ 

ΒΟΙΘ δἷδϑο {80} ὝΟΙΘ ἴο τουηδίη ἔγοο ἔγοστα 
ἐπ οΔἸΔΙΉΣΥ (νοτ. 19, 8606 ποΙΘ ΟἹ ἱ. 7).-- 
ΠΟ ΒΠῚ ἄοια ΠΡΌ, ἰο ἀἰσέξασείολ, (ο 46- 
Ῥαταίε, ᾿ἴκο ἱχ, 4ἅ. Το βορίυδρίηϊ, 7}- 
ἐϑῖο, δὰ Ταύρύτα Φοηδίμδη (ἀογνίηρ ἰὲ 

ἤἄοπι ἐξ) ἐσαῃδὶαίο: “1 8881} τοδκο ποῦ- 
ἀοτίαϊ [16 ἸΔηὰ οἵ Οοδθθη ᾿᾽" (καὶ παρα- 
δοξάσω. . . . τὴν γῆν Γεσέμ; ἴδοϊδιηη 9 
ταϊΓΘΌΣΙοἴὰ. . . . Ἰοίτάτα ἀοδόθη; Ἵ29 3) 

ἸΟΣῪ ἘρΝΣ ὮΝ ἐπ ΠΠ ΚΌΛΣ ΜΝ58). 
ῬΧΟΌΔΟΌΪΥ οί εἰχηϊβεδίοηβ οἵ ἀν ἀϊης 
διὰ τηϊγβου ουδὶν ἀἰβιῖη ρτ θην, ΔΓ οοτα- 

Νἱποᾶ ἐπ 180 ποσὰ ᾿ΠΦΟΠῚ, πϑῖοῖ ὁοα- 

ΥΟΥΒ δί Οὔο6 ὈΟΐδ ποιίοῃδ ἴο ἴδ τηϊπᾶ οὗ 
(δ6 τοδοσ οοηγυογβδηὶ ἩΠῈ [86 Ἡδοῦγον 

ἰάϊο",.--- 7 ἐδὲ πιϊάεὶ Γ᾽ ἐλε εατίὰ (Δ 
Ῥ 11), ἴῃ τς ἢ Ρῆγαδ [06 νογὰ 2.032 
8 ποῖ ἴο Ὀ6 ἸΔΚΚΘῺ 80 1 ΓΟΓΔΙΥ ἐπ ἐλε εεπίγε 

859 Εδη ΕΖΓΑ ἀο68.---ΠῚ8Β (το ΠῚΒ ἴῃ 

ἰϊα ῥγιη εῖνο δἰ χη δορίίοη, ἴο ἀϊδβεοςί, ἴῸ 

ΒΟΡΔΙΓΑΙΘ) δβορδαγδίΐοῃ, αἰνίείοη, δὰ 108 

[16 δοριυαρίης (διαστολήν); Μυϊγαῖο 
(ἀϊνϊδἰοποῖα); ΕΌΏ στα (Ὁ 57); Ἐδϑδεὶ 
(ΟἼΣΨ); Βαβμθδαι (ΠΟ Ἴ2Π), ἀπὰ οἔδοτβ. 
Ταγζύη ΟἸΐκο]ο0 8 ἰδ ῖκ δ ΓΒ ἴη 18. ΤΏΟΓΘ 

304] δ6η86 οὗ τοἀοιηρίίοη, δηὰ ἷδ, (6 τὸ- 
ἴογο, Ἴοοσρο θὰ ἴὸ τακ δὴ δε ἸΤΑΣΥ 
δ αϊίοη τὸ [ΓΠ6 ἰοχῖ, Γοπἀοσίηρ: “1 58}}8}} 

ΒΘΟΌΣΟ ΘΙ ΥΟΓΔΏΟ6 [0 πν ρΘΟΡΪΟ, πὲ ΟΥ̓́ΟΓ 

ἐλν ρΘΟΡΙΟῚ 58}}81}1} Ὁσίης [00 ρμϊασυο.".-- 
Το-νιόνγοιο δλαὶϊΐ (λὲς εἰσπ δέ. ἴῃ (8, ἃ5 
ἰῃ 811 8. ΠΗΠΪΔΥ ο8866, αοἀ ἔχοι δα ἐἶτηο οὗ 

[9 ρΡΙασυο Ὀοίοσο 118 ὁΟσΌΓΤΟΏΟΘ, ποὶ ΟὨΪΥ͂ 

ἴο δἤοτὰ ῬΒΑσδΟΪ δὴ Τρροσίυ τ οὗ Γοὸ- 
Ῥοηπδηρ, Ὀπὶ ἴο Ῥτοοϊαο δὲ ὁποῦ ἴδ Σῃβίη- 

ποίου (δδὲ ἰξ Παρροηθὰ ὉΥ͂ οδηοθ, οΣ 

ἴῃ ὨδίυγαΙὶ ΘΟΌΣΘΒΟ, δῃὰ ἴο ΘΟΥποο (δ6 

οδάυγαϊο τηϊηὰ οὗ ῬΒΔΙΔΟΝ 58}}}} τθοτὸ 
οτουν οἵ αοὐ᾿Β πηϊϊπιϊτοὰ ρῬοόναῦ; οοϊὰ- 
ῬΔΙῸ ἰχ. ὅ. 

80. ΤΊ ῥγοάϊεϊοθα οΔ᾽ απ ἰοοῖκ ὑἷδοθ 
ἂἃὲ (Π0 δρροϊηπίοὰ ἔϊπιδ; δηὰ ϑῃοστηοτιιδ 
ΔΎΓΔΤΙΩΒ οὗ Ὀροῖϊοα (29 212), τιοϊοδιοά 
1Π6 μδῖδοο οὗ ῬἝΔσδοΣ δηὰ ἴδ ἀνα 8 
οὗ 811 δ18 Ῥοορῖο, δηὰ ἀδοναδδίδιίδὰ πὸ δὰ 
οἵ Εσγρί. Βοίοττίπρ ἴ0 ΟἿΣ Ἔχροδίεϊοη οἱ 
γα. 16, νὰ πὰ {πὸ τοοκάεν οὗ τ 5 μΪδχαθ 
πῃ {πο (Ο]Ἱονίηρ ἀδία: 1. Τπδί, 66 ἰδ οο- 

ουττοὰ δὲ ἰδὸ σομηπιαπὰ οὗ ὟΟοὰά, δο ἱὲ 

ἀϊδαρρεδγοὰ αἱ (Π6 ἤγαγοσ οὐ Μοϑοβ (γνοσ. 

28). 3. Ἰδὲ (οδ0 ἰηδοοὶ ἰηΐοδίθὰ [ἢ 
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“ρϑν ἐπ πρθας ΠῚ ΩΡ 51. τ 5} ἡξ8 ΚΠ 
ΓΉΡΩΣ ἢ5) δὲ πρὸ ΡΝ 58. : γ}5. ἘΦΉΡΕΙΣ ὙΠᾺῚ Ὁ 
ΛΒΙΠΡΓΓΩΣ ΠῚ) 11 Ὀνίας ΠΡ ΓΘ) ΘΥγ5. ΤχΐΝι "3 18 
1.) δ᾽ Τρ ὙΠ, 88. 6 ἸλροΣ. ΝΡ) ἘΠ ὈΣΝΡ 
Ἰαπὰ ἴῃ ργοάϊχίουϑ ὩσπιΌοΥβ, δηὰ τι ἃ 

Υἱοϊθηοθ ὑπροαρὰ οἵἁὨ Ὀδίοτο οὐ δῇδν [δδὶ 
(6. δὰ 8, Τμδὶ 6 [δγβο 168, ν ΠΟΊΠΟΥ 

ἹἩἰνίηρ ἰΒ Οοδιθη οὐ ἀἰοροσβεὰ τπσγουσβουϊ 

ἘκΥΡῖ, ΈΓΟ ῬΟΓΙΘΟΙΥ ἔγοο ἔγσοτῃη (Π6 08]18- 
ΤΩ. (Οὐοδεοηΐαβ, ὯΟ δίκοβ 2 ἢ) δὲ ἀορ- 

βγ, 158 ΟὈϊ χοὰ ἴο βῃρροθθ 1Π6 οηᾶογ ἴἰῸ 
ἰἰανθ οοηδὶδιοὰ ἰπ ἰ᾿6 αἰχοππ)ϑίδηςο, ἐπ δὲ 

1066 ἰπϑοϑοῖδ, ἡ Οἢ ΠΌΔΙ τηοΐοδὲ Ὀθαβι8 
ΟἾΪΥ, σμδηροά {πο Ὡδίασο δηά διϊδοκοὰ 
Τη6ἢ αἷ8δο (γνοσ. 17); δηὰ Εοδβϑησω ον, τ 110 

ἷ8 Ὑ611 αὐγᾶσὸ ἰδὲ [80 ἀορ-ϊο5 ἀο ἠοὲ 
ἀοναβέδαίο ἦε ἰανά, οχρὶ αἷπδ ταὶ ὉΥ ἴΠ0 
τογάβ ἐδσ ἰακά, ἴῃ ἐπλαδιίαπέε οὗ [6 Ἰαπὰ 

8ΔΙ6 ἴο Ὁ6 πηβοτείοοα. Τη6 ἰογοοά οἢδ- 

Γαοῖοῦ οὗ οἰἴποσ ορίῃΐοι 8 ἴοο ΟὈΥΪου8 ἴο 
ΤΟαυΐγα οοΠλ πη. 

ΦΙΕ. Τμΐδ μἱαζιθ νὙγὰ8 δὸ ἔρασίῃὶ, διὰ 
80 ἀφο 6 α]γ τποτθ δἰαγιιίης ἰδ 186 μΓ0- 

οοὐηρ ταῖγϑοῖοδ, ἰἢδὲ 106 πηδρίοΐδηβ ἀϊᾷ 

ποῖ ΟΥ̓ΘΏ ἘῪ [δοῖσ αγίϑ ἴο ργοάῃοθ δἰ π}}} Δ 
οἴδοςοϊς, Δηὰ ῬὭΑΓΔΟΣ Ῥνῶᾶδ ΟὨδΘ ΤΏΟΤῸ ΟΟΙΏ- 

Ῥο!]οἀ ἴο δοηὰ ἴοσ Μοβοϑ δῃὰ Αδγοῦ, δηὰ 

ἴο οἶον [6 πὶ οοποθοδίουδ: ΟὉ ψοι,, δαογίος 
ο γοω;» Οοά ἐπ (δε ἰακά, (μαι 8, ἰὰ Ἐσγρί; 

ΠΔΙΌΓΘΙΙΥ ἔδασίμ, ἰδὲ [Π6 [6780}}}65 1 ΟὨ9 
Ὀογοηᾶ μἷθ Ῥουπάδτίοδ, του] ἃ ποὶ τοξυγη 
ἴο τϑϑστθ ἐμοἷγ δ᾽ δνίδη Ὑγοσΐκα, 80 ΟΓΌΘΙΥ 
δὰ πη͵ 50} ἱπιροδοὰ Ὡροῦ ἐΠ6Π|. 

42. Μορθα Οὐ) θοἴ8, [ΠΟΥ σου]ὰ ποῖ τγϑῃ- 
ἕστο ἰο βδουίῆοοθ ἰη Ἐφγρί, ἔοσ [0 ΡΘΟρ]θ 
σουϊὰ δίοπο ἔδοπι, ἐγ ἐδλον Φαονγ  οοά ἐδε 

αδοπιϊπαίίοπα 9 ἐλὲ Εσυρίίαπᾳ (ΠΩΜῚΠ 

ὈΥΥῸ) ὀείοτα ἰλεὶρ ὄσψεε; ἴμαὶ ἷ4, ἐΓ ΠΟΥ 

κ᾿ ]οἃ ἀϑὰ οἴοτεά ἐΒοδο δηΐπλαὶβ τ Β]ΕὮ ἰξ 
Μ 8, ἰη [86 εγο8 οὗ ἴμ0 Ἐργρείδπδ, δὴ 

δὐοχηϊηδῦϊο οείτηθ ἴο ΚΙ}}, Βθοδυδθθ {ΠΟΥ 

ψο͵Ὸ οὐ͵οοῖδ οὗ δΒοΙΥ νεῃογωδίοη. ΤὍδῸ 

80}}, τ80 οοὐν, [6 δῆ66}, φπὰ [6 βουωξ, ἴδ9 

τϑῦαὶ βασείδοοα οὗ ἴΠΦ Ἡοῦτονβ, ὙΟΓΘ 

διθοης ἴῃ6 κδοσϑὰ βηὶπιβὶ8 οὗ ἔπ6 ἘΖΥΡ- 

εἶδης; δἰιβουχὶ τὸ Κη ἴπδὶ ποηθ οὗ 

11ιο66 Δα ΐπλΆ]6--- ρεσμαρθ ὙΥ]Ὲ8 [86 ΟὨΪΥ 6Χ- 
οοροι οἵ Δ) Φ οΟΥ, ἩΔΙοδ ψδϑ δαοσγεὰ ἰρ 

1818 (Ἡετοά. 1, 4).--τνῶϑ πηϊν συ} 7 ποῦ- 
διἰρροὰ ΕΥ̓͂ ε6ὸ Ἐργρείδηδ ; δὺΐ τηδι 186 
ΒΆΤΩΘ 8818 ὙΠ ἢ ογο οοπδί ογοὰ ἰῃ- 

γ]ΟΪΔ 016 1Ὼ δοηγὸ ἀἱδίτ οἴδ, τγόγο Κι ̓ οὰ δηὰ 

Θδίθῃ ἰῃ οἷδοσβ. 800, [ὉΓ ἱπδβίϑδῃςο, [09 

Τδοῦδηβ αὐδιδἰπεὰ ἤγοτῃ οδιὶπρ πιαυϊΐοῃ, 
Ὀυι ΚΙΠοα ρσοαίδ; ὙΠ1|δὲ πο ΜομπάθδΔΠ8 

Βοϊὰ τὸ κχοδὶδ βαογοὰ, Ὀὰϊ Κὶ]οὰ βῇθϑρ. 
ΤῈΘ Ῥτο ΘΟ οδυδο οὗ (ἤθ86 δβΌΓΡι δὶς, 

ἀἰδογορϑηοῖοϑ )8, ἰΠδὶ ΘΔ. ἢ αἰδίγίοξ, ΟΣ πο- 

ΤΩ08, ἰογμθαὰ ΟΥ̓ ΔΙ δῷ ἱπάοροπάθης 
διδίθ, τ δου ἰουπάρα ὈΥ ῥτίοδῖδ, ἐο 6 Π- 
ἴτο οὗ ΒΟ. Μγὰδ 106 ἰοΙΏΡ]6, δηὰ ὑμπᾶὶ 

οὐ δῇος [16 διμδιχαϊηδιίίοη οὗ 1080 
ἀλβογθηὶ Ῥσγουϊηοθβ δηὰ ἐστὶ ῦ6 5 ΠΟΥ ΟὯ6 
ΘΟΙΏΠΊΟΣ ΓΈΪ6, (ΠΟΥ τοϊδιποᾶ {Π0 το] ρἴοιΒ 
ουδίοτηδ οὗ τ οἷγ δησοδίοσβ, ὙΔΙΟ 6ΓΘ 

δ1}}} ΟἸΘΑΥΙΥ ἀϊδοογηὶ}]ο 1 Ἰαίοῦ εἰπηθ8. 1ἱ 
16. ποῖ ἴδ ρἷδοθ δογα, ψδγομποϊορί αν ἴὸ 
ἱηνοβι χαίθ ἰπίο ἴΠ6 οτὶ σίῃ, ὀχίθηϊ, δῃὰ ἰῃ- 
ΛΟΙΠΑῚ Ομαγϑοῖοῦ οὗ 80 Ἐχίγδογαϊποιυ ἃ 
ῬΒΘΠΟΙΊΘΏΟΝ 88 [ΠΠ6 Δηΐ 8] ΟΣ, τ ΒΙο ἢ 
8 ποῖ ἰἰπιϊρά ἰο ἘΧΥΡῚ δίομθ, Ὀμὲ νγδδ, 

δηὰ Ραγιῖδ ιν .8 81}}}, ργϑναϊθης (Ὠγουκδους 
6 ψἤο]6 οὗ Αἰτίοα; ἴο Θηαπίγο ὙΠ ΟΙΠΟΣ 
186 Ἰεδάϊης ῥσγίῃοΐρ]ο ἴῃ ἀθεϊασίης δῃ δηϊ- 
τη8] φϑαοτθά, Ῥϑ 1ϊ8β δοίη] 088 ΟΣ ἱΐδ 
ἀδηρογοῦβηθ8δδ, 118 ΤΠ Δ) 5.16 ΔΡΡΘΔΣΔΏΘΘ Οὗ 

15 ὈοΘυϊγ, οὐ [Π0 σοΟὨΙΤΑΓΥ;---ἰἶξ 6 δυδὲοίοηὶ 

ἴο ὕὍὉο σοηδοίουβ οὗ ἐδ0 ἐξυΐῃ, ἐπαὶ [86 

ΤΩΟΠΦΙΓΟΔΙΥ οὗ δηΐπ)8ὶ ᾿ΟσΒὨΡ ἰδ 80 ἀἷδ- 
ἰδηϊ ἔτοια οἰν]ϑοὰ ΟΥ τοβηθὰ ποίῤίοῃβ, ἐμαὶ 

Ὅ ΟΧΡΟΓΙΘΒΟΘ [86 φστορίοδὶ αἰ συ] ἰὰ 

δἰτοιθριίης 0 τοργεδοηΐξ οὐ ἴὸ ΒΉΔΙΥΣΘ [0 
Οὔγδεΐνοβ 18 ομασγδείοσ δηὰ ἱεηάδθῃογ. 

(Οοτρδσο ΟἿΣ δΌΡΡΙΟΙΘΒ ΔΕΥ ποθ οἱ ἰΐ, 
10) Βας εἰγοωάν Ηογοάρῥῃφ (ἰΪ. 65) τὸ- 

ῬΟΣῚΒ δροῦὶ [Π0 δου ΤΥ δηᾷ ἐμῃαξιεΐοσα 
ὙἡΣὰ ἢ δῖοι [80 ΚΙ᾿ ης οὗ ἰΠο56 Ὀφαδῖ5 'ττ88 

Ῥτοδοουίοὰ: “10 ἃ ρούβοῃ Κὶ}]16 οὔθ οὗ 
ἴποπι ἀοδί Θά ]γ, [86 Ρυπἰδῃπηρηι ἱφ ἀδαιῃ; 
ἐξ ἰξ '6 ἀοῃθ ὨπἱΠ ΘΠ ΠΟΠΔΙΪΥ, 6 Ρᾶγδ 1} 0 
βωο Ὑϊοὰ [06 ῥγίοδίδ ἱπαροδθ Ὅροι Βίμ. 
Βαυΐ ᾿θ ὙΠῸ Κι116 δὴ ἐδἰδ ΟΣ ἃ βαψκ, Ὁ ἰδ 
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ἀεναϑίαϊοα ὈΥ {86 Ὀδθί]6. 

ἘΧΟΌΌΝ ΥἹἱΠ]. 

21. Αηα Ῥἢαγδαοῇ οβδ]]οα ἔοὺγ 

Μοβαβ δηαὰ ἴοσ Αδγοῃ, δηὰ 8814, ἀο γοῦ, βδοῦῖῆοε ἴο γοὺγ 
ἀοά ἴῃ {Π6 απ. 22. Απᾶ Μοββεβ βαϊά, [{ 18 ποὺ τηϑοΐῦ ἴο 
ἀο 8ο; ῸΣ γγὲ 814}} βδουύϊῆοθ (6 δοοιτηϊπαίίζοηῃ οὗ (ῃς Εργυγ- 
{1808 ἴο (86 Πωογὰ ουν ἀοα : Ὀ6ΠΟ]α, 8181} χα βδουϊῆοε 186 
δ οι] ϑίϊοη οὗ {ῃ6 Εἰργρίϊδηβ Ὀϑίογε {πθὶῦ δυβϑϑ, δῃηα νὑ|]]}} 
(ΠΥ ποῦ βίοῃβ ἃ8 ἢ 

ἀοδίτϑα οὐ ποῖ, πιυϑὲ ΤλΘΓΟ 16 88}γ ἀϊς.» 
ΤΉΪ8 88, [ῸΣ ἰηδϑίδηοο, (Π6 ἔδίο οὗ ἃ Βο- 

ΤΒΏ ΔΛ ΔΒΒΔ ΟΣ, 10 μδα ππἰ ΘΠ ΟὩΑΙΪΥ 

ΚΙΙοὰ ἃ οδῖ. Αἱ οοηβαρταιίοηβ ἴμ6 ἤχει 
δηὰ τηοβὲ δΔηχίουβ οδαῖθ οὗ ἴ6 ΕΥΡΕδη8 

ἯΔΒ ἴ0 βᾶγ ἴΠ6 οδ18 δηὰ ἀορβ ἤτοπὶ ἐΠ6 

Βδίηθβ.0 ὙΤθ6 Ἐκγριίδηῃ δὐτηΐθθ Ὀτουρῃς 

ποῖ βοϊάοτῃ ἤοπια, ἔγομι ὑποὶν ἰοσοίη 6Χ- 
Ῥοαϊτίοηδ, 8 στοδὲ ὨπλῦΟΣ ΟὐἁὨ [690 8η]- 
ΤΩ 818, ὙΠΟ ΠΟΥ Βδὰ ἰουπὰ ἀοδᾶ, δὰ 
ὙΠΙΟ. ΠΟΥ Ὀυγίοα ἴῃ {ΠΟ ΙΓ οὐ ΘΟΌΠΙΓΥ, 
δἰ Δρροϊηϊοὰ μίδοθα, τ ἢ χτϑαὶ ρορ δηὰ 

ὍΠΟΥ δΈΠΟΓΔΙ ἰδιιθηϊδίίοη, δἴνοσ πανΐηρ 
ΟΔΥΟΙΌΪΙΥ Ομ ΑἸ πιοὰ ἴμθὰ, [1 ἃ οδὲ ἀϊοὰ 
ἷῃ 8 δουδο, ἐπ6 ἰππιδίθϑ, 88 8 δίψῃ οὗ 

ταουχηίην, δῃανοϑα ἴΠ0 Θγεῦτονβ; Ὀασϊ, ἱἢ 8 

ἄορ ἀϊοὰ, 0 ψ οἷο Ὀοάγ νγῶβ βιδανϑά.-- 
ΟὨΚεΙοβ, δπουσῃ ονδάϊηρ 106 ἀἰβσυ ΠΥ 
ὉΥ οὐ είς Ὁ ΠΩ ῬΑγαρἤγαβοδ 
ΘΟΓΤΘΟΙΥ : ὈΘΟδΌδ0 Ἧ6 [86 ἴΠ086 ΔΌΪΤΔ]8, 
ὙΈΙΟᾺ [80 ΕΩῪ Δ}8 ὙΟΣΒὨΐρ, 88 8 βδϑου ἔσθ 
ἴο [80 Ιοτὰ οὖν αοα. ΟἸΠΟΙΓΒ (845 ΕΒ ΑΒὮΪ, 

οἷς.), Ὀεϊονα, τδὲ ὉΥΌ ΠΩ ἰδ βίτι- 

ῬΙΥ ἰἀοητίοδὶ ψῖ ΡΥ πον, 88 ΟΠ ΟΒὮ, 

ἴΠ6 χοᾶ οὗ τὸ Μοδθίϊοδ, 18 οδ]]ρὰ ὙῸΦ 
«ἐδ Ὁ (1 Κίηρε χὶ. 7) ἐδλε αδοπιϊπαί(ίοπ 
ἐλε Μ|οαδίίεδ. Ἀαὶ ΠΟῪ οδπ ψὸ ΒΌΡΡΟΒΟ 
(δδὲ Μοβοβ νου]ᾶ, ἴῃ δῳὐἀγοβϑίης ῬΠΔΥΔΟΝ, 
68}} (0 Εργρίίδη ζοὰβ αδοπιϊπαίίοηδ; δπὰ 
[15 οὈ͵οοοη 8 ὈὰΣ ΔΙ ΒΟ ΔΥ τουμιονοᾶ 
ὉΥ 156 ορ᾿πίοη οὗ βοῖὴθ ἱπίδγργοίογα, [πὲ 

Μοϑο8 σθδ}}γ βαϊὰ ἴο ῬΏΔγδοΣ ὩΣ ΣΟ "ΠΡῸΣ 
Ὀὰπϊὶ τἈμδὲ, Π6 ιὐγοίοό ἄοισπ ἰαῖον ΠὩ 9) 
ὈΛΥΏ: το Ῥγεοοάδης ψου]ὰ ἰοδὰ ἴὸ 
ηυθδιϊοιδθἶο δηδϊοχίοβ. Νοῖ τλΟΥ6 ἴθ 80 
ΔΡΡροδτὸ [0 τ [86 ομρίπίοῃ οὗ Ηθηζείου- 
θονα, Οογίδον, ἀπὰ οἴδεσε, [δὲ (πὸ [δγ86]- 
ἐϊ65 Τδαγοα ἴο 88. γ  ῆοθ δῃΐτη 818, τ ἢ ἢ ΤοΓ 

ποῖ ἩΟΓΙΏΥ ΟΥἹ Ῥυγθ ΘηουρὮ ἰη [86 Ἔγ68 οὗ 
[89 Ἐκγριίδηβ, ἴὸ Ὀ6 οἴἶεγοά ἴο [πΠ6 ΤΟΙ, 
δοιὰ ψ οῃ που]Ἱὰ ἰἢπ6 Ὀ6 8 δϑοοσηϊμδιίοῃ 
ἴον ἴμοπι, [ὲ ἰ8 ἰσὰθ ἰδδὲ 16 ἘΡΥΡιεΐδῃ8 

28. 6 Μ1}} ρο ἃ Ὦγϑθ ἀδΥϑ8᾽ ἸΟΓΏΘΥ 

ὙΟΓΘ Πηοδὲ ὈΔΙΙΟΌΪΑΣΙΥ ΘΑΓΟΙᾺ] ἴῃ βοϊ θῖν 
180 πιοϑὲ ΔῈ} 688 Δ Ππ|4}5 ἴοσ ᾿ποὶτ δϑασὶ- 
ἤροϑ; ἰδὲ (ΠΟΥ ποὰ ἃ ρύοῶῦ πύσοροσ αἵ 
πλϊηαϊο ῬΓΘΟΘΡΙΒ ἰο τορτΐαῖο (8 πηδίϊοσ, 

δῃὰ (δὶ σαρίϊα] Ῥῃπη δι πιοης αἰναϊϊοὰ ΔῺΥ 
006 ΠΟ βαοσβοοὰ δὴ δηΐπιδὶ ν δῖ ἢ δὰ 

ποῖ ὈΘ0ἢ ΘΧδπληθα ὉΥ [16 ῥγίοδίβ, δῃ ἃ, ὮΥ͂ 
11:6 ἐπηργοβδ οὗ δ αὶς οδῆς8] 866], ἀδοϊασοὰ 
δι ἴον δὴ οδοσίηρ ἴο πο χοάβ. Βαϊ 88 ἴὲ ἴῸ 
186 ἀοὐτ68 οΥΓ ἐλε Ἐσυρέξαπε ἰμδὶ [86 15- 
ΤᾺΘἸ 1165 ἰηϊοπἀοὰ ἴο βδουῆσο (Οὐαυϊὰ ᾿ξ, 

ἴθῃ, τονοὶς [0 τοὶ σίου ἴδε! ηρβ οἵ 186 
ἔοστηοσ, ἱἶ ΠΟΥ͂ ΒΔ δηϊπηδ]6 ὙΒὶο ἢ, ἴὸ 

τβοὶν ποιΐοηβ, ΟΓῸ ποῖ ρεγίδοι νυ οἰ δη, 

ἐδογβοθὰ ἴο 4 ἀδθίεΥ τ ΒΙοἢ (ΒΟΥ ἀϊὰ ποῖ 
δοκπονϊοάροῦ--- ον Μοθρ8 οουἹᾶ ἐχρεςὶ 
[μδὶ [Π0 δμερῃιογά- Κίηρ, Ὑ8Ὸ τγ838 οὗ “4Ἴ“α- 
δίαπ ἀοβεθηΐ, που]ὰ άπ ἴῃ ἔοσοϑ οὗ δῷ 

διυχζυϊηθῆξ Ὀαδοὰ οὐ ἰγ} Ἐσυρέϊαικ 1ά0]- 
ΔΙΓΥ, ᾽48 ὈΟΘῺ ΟΧΡΙαἰμδᾶὰ πῃ ΟἿΓ ποῖδ ἴὸ 

1.8, . 7. Βοβιάθδ, Μοβοδ Βδὰ οϑσίδί η]γ ἰὸ 
ἴοαν [0 Ἐργριίΐίδηδ, ψῆο, δ βουσῃ δαῦ- 
ἡαραιοά, ἔοσττωθα δι}}} (816 τρδοσιγ οὗὨ ἐδ 
Ῥοραϊδιίίοη.---ἰη 1826 μῆγαβο [12 1... 
)ΟΡΌΝ δε), ἐ)ιο ἱπιοτἠθοιίοι 1 Νδ8 186 
οτος οἵ ἴ6 οοπ)πποίοη Ὠξὲ, ἴον τ πῖς ἢ 1Ἐ 
8 ΒΟΙΏΘΕΓΩΘ8 ΘΥΘΏ τι5οα; ἴον ἱπβίδησο, Τίον. 

Χχγυ. 20; 2 ΟἸτοῦ, γΥἱὶ. 18. Βαϊ (πὲδ δἰχτιϊ- 
βεδίίοη οἵ ᾿Π ἱβ ϑαδὶϊυ ὄχρὶῖ δῦ ]ο ἔγοτα 
[δ0 ΘΒδσδοίοσ οὗ ἴ6 ΗΘΌΓΘΥ βυμίαχ, ἐδ 
δἰγζυοίσο οὗ ἩΔΙΟΝ ἰβ 80 δίσρὶθ, ἔπδὲ 

ὈδΌΔΙΪΙΥ 18ὸ ρετὶοά ἰ4 ἰοστηοὰ οὗ ἱπάορεη- 
ἀβηὶ βϑῃύθηοθϑ, ἸΟΟΒΟΙΥ οοηποοίϊοα ὈΥ τδ 6 

οδδίοθὶ Ῥδυιῖοϊοβ; δηὰ [Π6 ϑδυπέαχὶς ἴδ, ἰΏ 
ἔδοῖ, ΤΟΤΘ ῬΣΟΡΟΙΙΥ δροακίηρ, α Γαναίασίε; 
80 ἴῃ ΟἿΚΣ ἰῃδίβηοο: “ Βοδοϊὰ  νὸ β}4]} 
ΒροτῆοΘ. ., δὰ μι} ΠΟΥ ποὶ βίοῃϑ δ᾽" 
Τηδίοδά οὗ υοἰίηρ Ὀοΐδ μᾶσγὶδ ἰωΐο οὔθ 
Βοηΐθησο, ἐδ ἰ8 Ἰοῖξ ἰο [6 τοδάοσρ ἴο δηὰ 

᾿ὐπ86 1 ἰποὶγ οοῃπηθοξίοι φηὰ Ἰοχίοδὶ τοϊδ- 
τοι. ᾿ 

83. Μοδοῦ ἀοτιδηἀοᾶ, ἐποσοίοσθ, μεσ- 
( 
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ὝΡΝΝΣ 94. ἐ οὗχς ἸΏΝ ΝΞ ΟΝ ΤΊΣ ὉΠΒἢ Ἴ5ΩΣ 

ἜΡ5. Ἐφυι: ΠΠΡ ΤΘόΠ5 ὄϑημς ΠΡΟ "385: ΤΡ 
ΠΡῸ προ 86. τ ΤᾺ. ΥΡΡΗΣ ΠΡΟ ῬΙΤΥΓΝΡ ΡΠ ρα 
ΠΕ πότ ὌΣ τῆπτος ῬΠΡΌΠῚ θη ΝΡ ῬθΝ Τὰ 
τὰν πρρ ἐπέρα ὴσι ἡ ΠΡῸΣ ΡῚ ἽΠΡ ἸΏΜΌΝ ῬΠΡΩΡ 
ἐπε ας ἜΑ ΤΡῚΘ ὈνΌ ΠΡ ΙΧ 96. : Πρτῷ πϑ! οὗν 
εἶ ὭΣ ΛΠΩΝ ΤΙΊΒΘ ΠΣ ΟῚ ΠΦῸ 719 πη δ.ὴ 2 
ΝΡ ΠΝ ὈΏΞ5 Ὧ) θην 

Β 
ΤΩΪΒΒΙΟῺ Ὁ [ὴ6 Εγ 6] 1068 ἴ0 50 8 [ὮγΓΟΘ 

ἀδγβ᾽ ἸΟ ΓΙΟΥ͂ ἰπίο (86 ἀοβοσὶ (ουϊ οὗ 186 
δῖ ϊ οὗ [π6ὸ ἘΣΥΡΔη8), δῃὰ ἴο Ῥδγίοστι 

ἴποτο [06 Βδουῆςο8 ἰο (80 Ι,οτά---“ α8 6 
εοἱἱ δαψ ἰο 18," ἸΒΙΩΘΙΥ͂, ὙΔΙΟὮ ΔΗΪΓ.Α]8 
ἵἍ6 δ8}}8}} ββοσίῆςθ, δπὰ ἴῃ νῆδὶ αιδη γΥ. 
ΤΙ βορῖὶ. Ἄ αυϊς. δηὰ Γῆ Σ ἴαἶκο, ποῖ ἰπ- 
ΔΡΡτοργίδίοϊυ, δ᾽ 88 ἃ ῥβαβί ἴ6η86: αϑ ἢ 
λας οοπιπιαπαρα μι, (866 11}, 18). 

424-88. ῬὨδγδοῖ, ἰοσοθὰ ὉΥ 186 ἰπ- 
, ΒΌΡΡΟΓΙΔΌΪΟ νοχδζίοη οὗ 116 Ὀθοῖ]68, σοη- 
ΒΟΏ(8 ἴο (Π0 τρϑαποδῖ, ΟἿΪΥ δάάϊηρ, ἐλαί 
ἐλεν εὐλομϊά ποὶ φο ἴοο ὕὰ7 αἰσαν, ἱ, 6. πιοῖ 
ΤΏΟΓΟ Πδηῃ ἃ ἴΠγθο ἀδυβ᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ. Μόοβ68 
ἀϊὰ ποὲ οὈ͵θοῖ ἴο {}}}8 σοπάϊ ἴοη; δ6 σοῃι- 

χοϊτοα ὨΪΠπ|56} ΘΠΕΓΟΙ͂Υ ἴο [86 γχυϊάδηοθ 
δηῃὴ αἰγοοϊίοη οὗ ἀοα; 6 νγῶβ8 σοῃϊοη θά 

1 ἢδ Ὀυϊ δἰίαἰ πηοα ὨΪ8 1πητηθάϊδῦθ ῬΌΤΡΟΘΘ 
οὗ πιονίης ῬΒδσδοῖ ἴο δ᾽ονν (Π6 ἀθρασί- 
τὸ οὗἨ ἰδ6 1κγϑ6 1169; δηὰ δ οοηδάαορα 

αὶ }}}γ ἱπ αοα, γῆο, ἢ6 τγδθ δϑϑιιγοᾶ, 

Ὑριετῷ νὸς Β. ἢ ΠΕ ῸΝ 

ΠΡ ΒΞ 28. : ἼΠΙΣ Ἴ) 
: Ὀρττις πον 

σοῦ]Ἱὰ ὉγΥ Ηἰβ Ἰαἀρτηδηῖβ δηὰ ἴΠ6 βυςοοοα- 
ἱπρ ονθηΐβ, γοῖουο [Π6 ΟὈΪ αἴ ΟΠ 5 ἩΥἰοἢ 
παῖ Ῥγοιηΐβο ἱτωροδοὰ προ ἢἷπὶ δπὰ [δ 
1δγ86}1108.--- Μοδβοδ, οὔποθ ἀοϊυ ἀοὰ ὈῪ ῬΒδ- 
ΤΟΝ δον ἴῃ βοοοπὰ ρῥἷαριο (γνογβ. 4, 11), 
ἔδδτϑ ἴ:6 5820 [Δ] 1688 688 ΟἹ (Πὲ8 οὐ68- 
βῖοῃ, γγυ6}1 Κπονίηρ ᾿μδὲ 16 ΒΕ Πλἰβδῖου οὗ 

ῬΠδΥδΟῖὶ 88 ποῖ ἴΠ6 σΟΠΒΟ]ΌΘΏΟΩΘ οὗὨ {Γ0 
ΘΟὨ ΓΙ ἤΟΏ, ΠΟΓ οὗ δἷα δοκπου)οάρπηιρηὶ οὗὨ 

186 αοἀ οἵ ἴ[8ὸ Ηροῦτγονγβ, θὰ ΟἾΪΥ [16 
ΙΩΟΙΏΘΗΓΑΙΥ οῇοοὶ οὗὨ δὴ ὑσζϑηϊ ΘΙ ΌΑΥΓΆΒ5- 

τΤηοηΐ. Ηρ, ἐδπογοίοσο, νπαγηοὰ ῬΏΔΣΔΟΝ 

ποῖ ἰο ἀοσοοῖνα Εἶτα δρδίῃ; Ῥσγαγϑά {Π 6 ἴο 

[πὸ 1,οτὰ, οδυβοά [Π0 αἰ ΒΑΡ ΘΑΣΔΏοΘ οὗ [ἢ0 

Ῥίασυσ, Ὀπὶλὶ 88 88 ὉπθΟΓΡΌΪ]ΟΙΒΙΥ ἀθ- 
οοἰνοᾶ Ὀγ ἴΠ6 ἢαγάθηφα ἰγτϑηϊ 86 ὈθΌγο.--- 
ὉΠ (πβοὰ αἷβὸ ἴῃ 70} χί!. 9) ἰ8. οδνὶ- 
ΟΟΒΙΥ [δ6 1πβεϊἶνε ΗῚΡΗΙ οἵ ὉΠ. ΑἹ- 
του ἢ (ἢϊ8 τοοῖ ἀ068 ποῖ ΟὐΟΌΣ ἰῃ ΚΑ], γγὸ 
τησϑοῖ, Ὀοβίὰ68 δ, ΠῚ δότογαὶ ΟἿΟΣ 

ἴοϊτηβ ἀοχίνοἃα ἔχομι ἰΐ, 88 δῇ (ἄϑη. 

δ πϑϑτνς ΠῚ ἜΝ τ Ὁ 

ΟΒΑΡΤΈΒ ΙΧ, 

ΒΟΜΜΑΒΤΥ.--- ΒΟΒΌ]Θη 6. διλοης (δ6 σαί] (γοΓ. Ἰ----7); ὈοΣΪ8. ΟἹ 1π6 εἰζίῃ (τοῦ. 8---12); 
δηὰ 8 ἢ61}-ϑίοττη οὗ ΠΏΡΑΓΑ]]6]6ἃ γϑδοιηθηοθ, ἀοβισογίηρ [6 σΓορδ δηά δμεγὰβ οὗ 
τῆς δοϊά, ἀπὰ ΚΙ] ηρ το δηὰ Ὀοδδβίβ, οοπδεςαα τἴπ6 γοθ (Ο]]οντίηρ Ρἱαρτιοδ, 
δῖοι Δ Ποῦ (ΠΟΥ τηδηϊ εδιϑαὰ ἐποῖγ Ῥυγρο τί δηὰ 180 χαϊρσῆς οὗἩὨ ἴΠ6 1,ογὰ 8ι}}} 
ΣΏΟΤΟ ΟὈΥΟΙΒΙΥ ὉΥ͂ οὶ ἰηὐυγίηρ, (ἢ6 Ιβγδο 168, ἀηἃ ΔΙΠου ἢ ἸΒΠΟΥ͂ ρὑγοἀυσοα ὉΥ {6 
ςοπιδἰηθὰ ἰΘΥτΟΥΒ οὗ ἐπ6 οἰοτηθηῖδ (ΥοΓ8. 14, 33, 24) ἃ ΤὨΟΙΠΘΠΙΑΓΣΥ 561-01} }]Πδιίοη οὗ 
ῬΒαγδοὶ (νοῦ. 27), ἀἰὰ γοῖ ποὶ οἴἶεος δὴ ἱπίουπδὶ δηὰ τπογουρὴ ομδηρο οὗ [86 
οὐδεϊπδὺθ τοϊηὰ οὗἩ [16 Εργριίδη Κίηρ; δηὰ [μ6 16γδ}] 08 ἈΈΓΘ ΠΟΡΘΙΘΒΒΙΥ σοϊδϊηθα 
ἴῃ (6 Σ ΟΡρσδδῖτο Ὀομάδρο (560 ὑ681:468 ποῖθ8 ΟἹ ΥΟΓΒ. 1, 8 δηὰ [8). 
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ἰηΐο {μ6 ἀοβοσί, δῃᾷ βδουϊῆοα ἴο {86 μοτὰ οὔῦ (οάα, 485 Η6 

ΜΠ 880 ἰο υ8. 24. Απᾶ ῬΒΑΓΘΟΝ βαϊά, 1 1} Ιεῦ γοῦ ΡΌ, 

ἐμαῦ γοῦ τηΥ 88 οτἰβοα ἰο {86 Τιογὰ γοὺγ αοά ἴῃ με ἀοδογί; 

ΟὨΪΥ γου 58|8}1} ποῦ ρῸ ΥΘΡΥ [ΔΓ ἀναγ: Θηὐγοαί ἴὺ0" τηδ. 

95. Απᾶ Μοβββ βαεἰᾷ, Βομοϊᾷ, 1 ρὸ ουαὖῦ ἔγοτα (866, δπᾶ 1 

58.811 οπίγοαι {86 [οτὰ, ᾿δπᾶ (μ6 Ὀοϑί]8 ν71}}} ἀἰβαρρθαγ ἔτοτα 

ῬΒΑΓΔΟΝ, ἔγοπι [18 βεῦυδηΐβ, ἃπα ἔγομπι ἢ 18 ὑθορὶβ, ὑο- πλοτ- 

τον: Ὀαὺ Ια ποῦ ῬΒΑγδΟΙ ἄρα] ἀθοοι ]]Υ ΔΩΥ πιοτὸ ἴῃ 

ποῦ Ἰοὐἐἰπρ' (μ6 ῬΘΟρΪ8 ρὸ ἰο Βδουῖβοβ ἰο ἴμ6 μογὰ. 26. Απὰ 

Μοβοβ νηὶ οαὐ ἔτοια ῬΒδυδοῖ, δπὰ δηἰγοαίοα (ῃ6 [οτά. 

97, Απᾶί δε Ιοτᾶ αϊᾶ δοοογαϊηρ ἰο [Π6 ποτὰ οὗ Μοβϑϑβ; 

αὰ ᾽ἴ86 Ὀδθι]6 ἀϊβαρροαγθᾶ ἔτοπι ῬΒδγϑοῖ, ἔτοπμι ἢ18 

βαυναπίβ, δπἃ ἔτοπι δ18. Ρθορῖὶα: ὕμεγθ στϑιμδι πο ποῦ ΟΠ6. 

98, Απᾶᾷ ῬὨΑγΔΟΝ Ππαγάοπορᾶ [ἷ8 μοαγὺ (818 (πλ6 8180, δῃὰ 

ἢ που]ὰ πού Ἰοὺ ᾽Λπ6 ῬΘΟρΪδ ρο. 

ι Ἐπρῖ. Ῥέτε.--- Τὶ ἘΠ|6 ΒΤ στ οἵ 8168 ΤΑΥ͂ ἀδρασί. 
3 Ἠο χοϊηονοὰ ἰδθ βΉΑΣΙΩΙΒ οἵ 168. 

χαχί, 7); ΠΣ (δαᾶφοο κί. 10); ΓΗ Π 
(16. χἶῖν. 320); δυᾶ ἩΡΏΠΕΙ ἰμριοδὰ οἵ 
ἌΦΠΡΙ (Φοῦ. χἰϊδ, 9). [πᾳ οἴδιος ἕοστωβ {πὸ 
Π [48 Ὀθοη σχοϊδί πὰ 88 ἃ ταϊϊςαϊὶ ἰοϊίου, 80 

εἶδε ὉΠ) (1 Κίηψε χυϑ, 17)» νη) 

(εν. ἰχ. 4), οἴο., πιαϑῦ Ὀ6 τοίοστοα ἴὸ πη 

86 ἴδ τοοῖ, ΑΒ [89 ΗΙΡΙΗΙ ὉΠ ϑθοταβ [Ὸ 
πανο ὈΘΘΩ ἴπ6 ἔοττη πιϑοᾶ 0 ταοβὲ ἴγο- 

θην, ἱξ 18 ποῖ βυγρυίβίηρ (μὲ [86 ἔοττη- 

αἴϊνο ΠῚ Βδ8 ζτβ Δ} δββυτηϑὰ [Π6 οὔασϑος 

[6 οἵ ἃ ταάίοαὶ, Ῥθυθδρϑ 6 ΤΊΔῪ ΟΧρ δίῃ 

πὸ Ἰαῦνοσ ἔοστῃβ δϑ πιοτὸ τοῦ βορέίοηδ οὗ 

110 ἤοϊτηοῦ; [ῸΣ νὰν δ οαυϊναϊοηΐ ἰὸ 

ΘῈΣ), [Π0]Ἰοὴς γοῦγοὶ πἀπᾶον “3 Ῥαΐηρ οοια- 

Ομαρ. ΙΧ. 1. Του {86 

Ῥοπβαίοαὰ ὉΥ ἔδο ἀδροδὶ ἔοσίο ἰῃ Ὦ (8β, ίος 

ἰπβίαῃοο, 3ΘΕῚ τΞ 3ΘΞ διὰ 303) -- "91 

1 86αν. ἴἰ, 9): ἀπά {δ ἢ ἐπ 9 ΠΠ᾽ Μδ5 Ἰοσὶ 
ἴδ ἀαροβα, [818 τοσγὰ βίδηἀἰηρ' ἐπ ραυδα.--- 

ἽΦ᾽) (ναγ. 27) (ἔπίατο Χαΐ οἵ “Ὁ ἱπδίεδὰ 

οὗ ἽΏ), Ἃ Ῥαΐπρ ἃ ξαυϊίυχαῖ, δηᾶ, ἔβογο- 

ἔογο, ὑγοίοιτίης [89 ῬδΊΒΔΟΣ ; ΟΟΙΏΡασΟ 

ἘύΙῈ ἰν. 1)---ἰὰθ θεῖο ἀἐφαρρεαγεά. ΑἹ- 

τουρὴ (μδὲ ἔοστη ταῖσι δἰδὸ ὈῸ [86 Η ρμϑὰ 

ἰηδιοϑα οὗ Ἵ9) “διὰ Πο(οἀλ)γεπουεά 86 

θ66116,᾿" ὧϑ [πὸ ἘΠ] 5} γοσδίοη διὰ οἱδοῖα 

ἰσδηδὶδῖθ; [6 ΔηΔΊΟΩΥ οὖνοσ 95 (Δ ὉΠ Ὁ) 

τοπάογ8 ἰδ ργθίοσαθϊο ἴο ἰακο ἱξ 858 ἴδ Χζαί, 
ἴῃ δὴ ἱπίσδπβὶεἶτο β στ βοδιοη. 

Τιογὰ βεϊά ἰο Μοβοβ, ἀο ἰο 
ῬΒΔσδΟΝ,, δηα (611 Βἷτη, ΤῊ βαῖῦἢ} {86 Τιοτὰ Οοά οἵ {86 

Επτετπ Ριλαῦσκ. ῬΕΒΤΙΠΚΈΝΜΟΒ ΔΜΟΝῸ ΤῊΒ ΟΑΤΤΙΕ (21). ΥΕΚ. 1--Ἴ. 

Ἁ. Αδὸον ἐδὸ Ὀθοοίΐοδ, τ μοῦ μαὰ ἀσνδδ- 

ἐδιοα οοηδί ἀογϑῦ]ο Ῥγορουῦ, αοἀ ἱηβίοιοά, 

88 ἴ6 ΒΔῈ ρῥίδαραθ, δῇ οχίομδὶνο ἀθδίσιιο- 

εἶοι οὗ 86 τηοδὲ ὩΘΟΘΒΘΆΣΥ δηὰ υδ᾽ 800 

Δυϊτηδἷδ οὗ [6 ΕαΥΡυδηθ: δηὰ (δ 18 

οδἰ την οδυδοὶ, ἱμογοίοτο, ἱῃβη 617 ΤΩΟΓΘ 

ἴο8ὶ ἀδπιδρὸ ἰθδὰ 41} (80 Ῥγϑοοαϊηρ 

, ἢ 

Ρἰαζυθθ, ἴο 8 ΘΟῦμΟΥ, (86 ὑ δ οἵ 

ΝΈΟΙ σοηκίδια, ἱπ 8 γοδὲ τθαδῦσο, ἰῃ 

ἐϊ5 οδίεἶο. ΑἸδουσἢ ποΙΒΟΣ δηοίθηὶ ΠῸΓ 
τηοάοη ἸΓΑΥΘ ]6γΒ ἀμ ἃ ρΘΟΡΤΆΡΠΟΣΒ ᾿δτὸ 

Ῥαϊὰ μασίίουϊασ αἰδοπίίοη ἴο ἔπθ ἀΐδβοαϑυβ 
οὗ 10 οδεῖθ ἐπ Ἐργρὶ, ἱξ 5 β6] “ουἱάθαϊ, 
δὲ ἰῺ 4. οΟἰϊπηδίο, ἩΐΠΟΙΟ ἱπυπάδιοῃβ, 

{ 
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ἬΏ58. πὴπ γήτ' Ὄπ 8.1 Ὁ ΡῚΠΩ ΤᾺ ΠΡῸΡ ΤΡ 
ἼΒ9 ὭΣ ΜῈΝ ὭΞ3 ὈΡΘὴΒ. ΘΠ ΠΘΡΙΘ9 ΓΤΊΡ9 ὙΝΝ 
Ἐοπεῷ ΓΉΡ [3) ἌΡ) ΤΩΡ ΤᾺ Τῦπ; ΠΡΡτὴ 6΄ 1 ἫΝ 
πὐν πρὸ Πὴπν ὈΡΡῚ δ ὁ Ὶ ΡΊΡ᾽ ὩΝ 90 ΤῊΣ ἐδ 
ΤΑΟΓΆΔΒΟΔ, Ὀυχηΐη τἰπᾶδ, δηὰ ΟἿΟΣ ἱπ- 

ἡατίουβ ἰπβυθηςεθ τοπάϊπρ ἴο ἱπέίδθες ἴδ6 

αἷτγ, ΔΓΘ Ῥδυιου ]σ] ργονδ πῇ, Ῥαδί θη 69 

διὰ εἰπιῖϊας ἀΐδαδθϑ τουδὶ ὃ6 ἔγϑοαυθῃης 

διὰ οπάσιιϊο. Ιὲ ͵8. οοπβιτηδὰ ὈΥ 41} 

τουάδοτηῃ ἱγανοίϊοσα, (δδὲ ἰπ ἰδ6 εἶτα 

οὗ ἴ:6 ΝῚ]6 μοδιϊΐομοθ ταρο8 ἤγοτῃ Ὀἰπὴθ 

ἴο πιθ διίβοης ἴ86 οδεῖϊο ΜΠῚῺ δυσὶ Υἱο- 

1θποθ, ἐδαὶ ἐμ ἱΒμδοίτδη δ ἀζὸ οοτα ρα 

(ο ἱπιροτῖ οχϑῃ ΠΌτι ϑϑγτίδ οὐ (80 ἰδδηὰβ 

οἵ 10 Ασοδίρεϊδσο. Ἧ70 τιῦδί, ὑποτὸ- 

ἴοτα, δπὰ [6 πείγαοίδ ἱπ οἱγουτηθίβηοοϑ 

αἰτοῦ τὸ ἰμοθο οἵ ἐδ Ῥγοοθάϊηρ Ῥίδρτιθ, 

ὩΔΙΏΟΪΥ: 1. [πῃ 10 ἀρρτανδίοά Ἵομδγϑοίοσ 

οὗ ἴδιο ροβδεϊοηοο (νοτ. 8); 3. ἴδιδι ἱξ ἰοοῖ 

Ῥῖδοθ ου ἔθ οοτιπιδηὰ οὗ αοὰ, οΥἱάο ΠΕ} 

αἱ Δῃ πυδυδὶ δοάϑοη; δηὰ 8. [δὲ 180 

1ΒΓαο 68 τ ΓΟ δρδίη οχοιαρίοα ἔγοι ἰξ 

(νο.. 6). 

4. Ακὰ οἱ λοϊὰ ἰλεπι εἰ}; ϑορίπαρ,, 

ἀλλὰ ἔτι ἐγκρατεῖς αὐτούς; ΟὨΚεΪοΒ, 

ΠΣ ΠΡΙΏΘ. 8.66 90Ὁ 11. 9. 

8. Τὴ οοῃδιτυςείοη οὗ [86 ΗΘΡΓΙΘῪ 

ποτὰ “21 ἢ ἰδ: το παηὰ οὗ ἴδ 

Τιοσὰ 8 ἀροὰ ΤΔΥ οδῖ116.... 5 8. ὙΕΙ͂ 

ἩΘΑΥΥ͂ Ροδι θη 6.---ἴη [86 ὁπατπογδείου οἵἉ 

1:6 ἀοτηεδιὶς δηΐπιδὶβ οὐ Ἐξυρὶ, ἐδ δογδε 

οὐοοαρίοεβ ἴπ0 βγεῖ γἶδοο, [μὲ σΟΠΏΓΥ͂ 

Ῥοΐῃρ Ῥασι συ] τοι ἴῃ Ποῦβο8 οὗ 51.- 

Ρατῖοσς 4ιδ!γ, πμΐοῦ ποῦ δουρὶ ὉΥ͂ 

[οχεῖχη ῥτΐίποοθ δῃὰ πιοπδσο 8, ὙΤΒΕΥ͂ 

σποτο οὨΐεθγ υδοὰ ἴοσς (86 ὙᾺΣ Ομδυῖοίδ, 

ΜΔοΝ ἰοσεηθᾶὰ οηθ οὗ [δ τηοϑὲ ἕαϊῃηοιβ 

ΔΣΤΩ8 οἵ (80 Ἐργριίδηβ. 8.66 Ποϑαξ, χυῇ!. 

16; αοῃ. χΙν δ, 17; δηὰ οὺὐγζ ποίδ οὔ 

χὶν. 7.--- Μωϊεε απαὰ ἀεεεὲε οαἶδο διὸ ἴγθ- 

ἀΌΘΠΩΥ ἐοαπὰ οὐ ἘρΥΡ δη τοοῃιπιθηία. 

Αεθο8 ἯΤΟ ΘΟΤΩΙΠΟΙΪΥ υδοὰ ἕο σχιάϊηρ 

(8ο6 σἂν ποίδ οα ἰγ. 30), διὰ {80} 81ὸ 

τορτοβθηϊδὰ τι οῪ οδραγίθοθθά. ὙΒΟΥ͂ 

ποῖ (ΓΙΠΟΥ οἴηρίογοά ἴον ἐγοδ ϊηρ οὔ 

οογω, διὰ ἔοτ ΤΏ ΔΩΥ, δσρϑο Δ }Υ δατίου!- 

[ΌΓΔΙ ῬΌΓΡΟΘΕΒ, Ὁ ΜΔ ΪΟΝ ΤΠοΙΡ Βαγἱπ688 
δηαὰ [806 51π}4}} οοσί οὗἨ πα ὲν σηδἰ πύθῃ 00 
τοηδογοὰ ἰπθῖλ ῬΑΥΓΠΟΌΪΑΣΙΥ Δρρσορσίδῖο. 
Ηοντ στοδὲ 106 πυτηῦοῦ ΟὗἁὨ 8ι5868 ὝΟΤΟ, 8 
οὈνίουβ ἤτομι ἴπο ἴδοϊ, [δὲ ἃ εἰηρὶο ἰπ- 
αἰνϊἀπδὶ μῬοββοδδοὰ ποῖ 1688 ἔπη βϑυθ ἢ 
Βυπάγοᾶα δπὰ εδἰχῖγ οὗ ὑπασὰ 88 Ὀθδδίδ οὗ 

Ὀυγάορη, ἀπὰ ἰπόγὸ 18 δ Ῥγοϑϑηῖϊ ΒΟΔΙΌΟΪΥ͂ 

ΔῸΥ υβθδηδτηδὴ Ὑΐο ἀοθδ ποῖ Ῥοδβϑδβ 
ΒΟΙΩΏΘ 8.88638, ΡΕΣΙΘΟΙΥ πηίουμαοα ἷἱδ, 

ἐπογοΐοσο, (86 δϑδϑογήοῃ οὐ ΒΟ ἤ θη, ἐπδῖ 

[6 Ἐργρδης Κορὲ ΠΟ δ.8568, ἩγΠΊοΝ ἐΠΟΥ͂ 
ΔυΒοιτοὰ οὐ δοοουπὶ οὗ ἐδοὶσ οο]οιῦΓ. 

ΤΏΟ τυ] βδοσί ῆοοϑ οὐ ΤΎΡὨΟΙ οοηδί βίο 

ἴῃ δ8808, δηὰ (ΠΟῪ τησδὶ, ἐπογοίοσο, πᾶνὸ 

ἐχίειθὰ ἰῃ ΕρΥρί. Απὰ δἀπιϊιιοὰ ϑυβῃ, 
ἐπδὲ δήϑοὸβ ῬὍ1Ὸ οοῃδίἀογοὰ πποΐοδη δηΐ 
ἸΩΔ]6, ΠΟΥ ὝΟΣΘ, ἤὥοσα [18 ΧΟδΒΟΏ, 88 

11:110 οχοϊυδοὰ ἔγοπι {π6 Ἰδηὰ 8486 ΒΎΪΏΘ, 

ὙΒοἢ ψοῖθ τοχδγάοὰ ὙΠ} Ῥαγ  Ό]ΔΓ 
δϑοταϊηδίλοη, πὰ ψΟΣῸ γοῖ Γορ δία Ϊγ σὸ- 

Ῥτγοβϑοπίθα οἱ ἔπ6 Ἰοππτ  Θῃ8.--- ΑἸΒΟΟΣὮ 

(86 ἐοδιϊ Ωγ οἵ ΜίπυιοΙΐ, νῆο 8 βαϊὰ ἰὸ 

Βαυθ ἔουπὰ μοδὰβ ἀπὰ πθοῖζβ οὐ σαπιείς 

τοργοϑοηϊοᾶ, ὕγὸ ὉΥ ΕἾΤΟ, ΡΟᾺ [86 οΟὔθ- 

11εκ8 οὗ ΙΛΊΧΟΥ, 8 8111} δὴ ἰϑοϊδίθα σῃοηι- 

Ἰρθηϊθὶ οὐϊάθηοθ 90. ἴδ οχίβίθποθ οὗ 

σδιμ 618 ἰῇ δποίοηξ ΕΩΥΡΙ; ἯΘ 8.0 ὈΥ̓͂ Π0 

ΤΏΘ8}8 ᾿υδιβοὰ ἴῃ ἱαρυκηίηρ [μ6 σαί οὗ 

[86 ϑβετίρίασο δοοοπηῖ, ἩΔΙΟΒ τποπεολϑ 

{π680 πιϑοῖϊ δηΐπιδῖὶβ ὯοΣ ΟἾΪΥ ἰπ ΟἿ 
Ῥδδδαζο, δαὶ Δἰσοδαῦ ἱπ ()6 πιο οὗ 
ΑΡτδδδσω, ἩΐῸ σϑοοϊγοἃ βοὴ οὐ ἴποιὶ 

ἥἄτοτῃ τ6 Εαγρίδη Κίηρ 88 ἃ ὑσγοδοῆξ. [ἢ 
ἐδ, ἃ Ῥυίοτὶ, ἱπιρτοῦθ]6 (λδὲ (86 ΕΥΡΟΪΔΏΒ 

διουϊὰ ποῖ, δὲ 8 ΥὉΓΥ ΘΔΙΪΥ ροσοά, ἢδνθ 

Ὀοοι δοαυοίηἰοα, Γπεουχ ἔμο τηοάϊατα οὗ 

ἰδ Αταθὶς ἐσῖθος διὰ ἐμ6 δαδίθσιι τη θγ- 
οἰδηΐδ, ἩΣ ἢ το γδ]υδὉἷθ μα] 68 οὐὗἨἁ ἐδ, 

Ῥακίοης δηΐπιδὶ, ἊΑὲ ρῥγοδοηΐ, ἰξ 18 010 

οἵ 16 γχϊπεῖραὶ δπὰ οὗ [πὸ τοοϑί ᾿πογϑθνθ 
οσουραδίοηβ οὗ πὸ Ασδδίς ὑσγῖθεβ ἱῃ 80 1» 
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Ηδφρτονβ, [,οὐ ΤῊ ῬΘΟΡΙῈ Ὁ {μαῦ {Π6Υ ΤΊΔΥῪ 86 ΓΘ ΤΩ. 
2. Ἐὸν 1 βοὺ τοΐμβα ο Ἰοὺ ἐξδ)η ρο, δῃὰ ψι]ῦὺ ΒοΙΪὰ τΒοπὶ 
5.1}, 8. Βοβοϊ]ά, [Π6 Βαπά οὗἉ {Π6 ]μογὰ 18 ἀροῃ (Ἀγ σδίςε 
ΜΒΙΟὮ ἐβ ἰη {π6 Π6]4, ἀροη ὑἢι6 ἤογβοϑ, Ὡροπ ἢ 88865, ἸΡῸ᾿ 
186 οϑιη6}8, ἀΡρο [86 ΟΧΘΏ, δῃὰ ἀροη ἴῃ βΒῆερ: 'ἃ ΨΘΙῪ 
ἤδανΥ ρϑβύϊ!θμοθ. 4. πὰ (86 Πιοτὰ {1} ὅ αἰδιϊηρυ βῃ 
Ῥοΐνγθθη (6 οαί]6 οὗἉ 18γ861] δηὰ {π6 οδίι]6 οὗ Εργρῦ: ἀπά 
{86 γα 11 ποιμίηρ ἀϊ6 οὗ 81} ἐλαξ δοίοπρϑ ἴο [86 ΟΠ] ἄσθη οὗ 
15τ8θὶ.. ὅ. Απὰ (6 [ογὰ ἔὮχοθα δὴ δρροϊηϊοά {1π|6, 
βαυϊηρ᾽, ΤΟ-ΤΔΟΡΓΟΥ {86 Τμοτὰ {11} ἀο {818 (μϊηρ 1π {Π6 Ἰδπά. 

. Ἑποὶ. Ῥέεγ}.-- -Ἴ Βογὸ 88.811 Ὀ6 ἃ νυ στίονουδ ᾿ηυσταίῃ. 

ἧῃρ 1π6 Ὀογάετθ οὗἨ [86 Ὑδ]|16} οἵ Ἐφγρὺ, 

ἴο ΣΤΟᾺΣ Οδιη 618 δὰ ἴο 8611 (ποτὰ ἰπῖο 106 

ἀἰογοπὶ ργονίηοοβ ΤΉΘΥ δύο αχίθηδίνο Υ 

οι ρίογοϑά ἴον 180 ἱσδηδροτὶ οὗ βοοάβ, δπὰ 

οβρϑοία! ἢν ἔοσ [86 ἱηραιμογίηρ οὗ ἘΠ 6 στΌΡΒ, 

ἴογ Ἡΐοὴ ουθῃ 1ποδ6, ὙΠῸ ἀο ποῦ ῬΟΑΘΘδ8 

ΔΗΥ͂, τα ἔποπὶ δοοογάϊηρ ἴο ἐπ οὶν ν δηΐδ. 
ΑΙΒου ἢ ἈΠΟῪ Το Ὡοὶ πϑοὰ ἰπ ὙΔΣ 89 
ὉΥ 1860 Ιπάΐληβ δηὰ οἴδοσς δηοίθης ΠΕ, 

{ΠΟΥ ψΟΓῸ ἰουπὰ ΘΙ ὙΔ᾽ Δ 0]6 [ῸΓ [86 
ἰγαηβροῖῖ οὐ Ὀδαρραῦοὸ δηὰ σου δίοῃηβ. 
Τ]ηάον ἐδ686 οἰγουμηδίδηοςθ ἰδ ἰ8 οὗὨ 11{11}6 
ἐπιροτίδηοο, ἔπδῖ σαπ 615. ἀ0 ποῖ, Θχοθρὶ ἴῃ 

ὙΘΙῪ ΓΑΓΟ ἰπδίδησοδ, οὐ οὐ ΕρΥρεδα 

δευ]ρίατεϑ οὗ ραϊπίίημβ. Νοῖ ΘΥΘΙΥ τδΐηρ, 

ν ίο ἢ ἰ8 ποὶ τοργοδθηϊθὰ οἡ ἴδ6 πιοπὰ- 

ΤαΘὨί8, γγᾺ8 ᾿ΠΟΓΟΙΌΣΟ ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ ὈΠΚΠΟΥῚ 

ἴο ἴ!6 Εαγρθίαμβ. ΤῈΘ Τροπυτθηῖβ ὩΣΘ 

ποίϊδος ἱπιθαάοά ἴο ξαχη δι, ὩΟΓ οδῃ (ΒΟΥ 

ξατηϊδῃ, ἃ σοι ρ]οῖθ ἀοἰποδείου οὗ δὶ] {π6 

ῬΓΒΏΟΒ68 οὗἩ Ῥυδὶὶς δηὰᾶ ρῥγίναϊο 116, οὗ 4}} 

ἴδ ῥτοάποίδ δπὰ ρΡῃθῃοϊαθη8, οὗ [π6 γι ο 0 

δηΐπιδὶ, νοροίβ Ὁ] δὰ τηΐπογαὶ σσοδίοη οὗ 
ἔθ σου. ΤΈΘΥ οδπηοὶ ὃὉ6 νἱοννοα 88 

8. ΘΟ ρ]οῖθ ογοϊορεοάΐα οὗ Ἐσγροδη οπ6- 
ἴοπιβ δηὰ εἰν ]]βαιίυη, Τμὺ5 νὸ πὰ Π0 

Σοργοϑοηϊδιίοη οὐ 90.}]}8 δηὰ μί ζϑοδ, 

δ Ββουρὴ ἐδ ΘΟ ΠΥ δοοαηάοᾶ ἰῃ ἐμοῦ; 

ΟΥ̓ ᾿δ6 νἱἱὰ δὲ5 διὰ νὰ Ὀοδσ, δ πουσῇ 

ἔγοα ΘΠ τος τ ἰὼ Εσγρῆ; Ὡοηθ οὗ 

1Π6 Ῥτοσοβθ σοϊδείησ 0 ἴμ0 οδείηρ οὗ 

Βιίαῖυοβ απ οἴδμοῦ ΟὈ͵θοῖ8 ἴῃ ὈΓΌΏΚΟ, 

ΑἸἸπου ἢ ΤΏΔΩΥ δἰ ον δα δ)οςΐδ οοπηθοίοα 

σὰ τ ΔΙῚ ὩΣῸ τοργοϑθηϊθᾶ; ποπα οὗ 

Π6 τηδιτίδρθ- ΟΟΥΘΙΏΟΏΥ, δηὰ οὗἨ Ὠυπιεζοιιβ 
οἴδοῦ διιθ)οο. ὅπου, ἱπογοίοτο, ἢ οοῦ- 
Οἰυδίοι; ὁδὴ ὕ6 ἀσγανῃ ἔτοῖι [6 ΔΌΒΘΠΟΟ 

3 βουοσ. 

οἵ τηοηυτηθηϊαὶ ἀοἰϊποδέίοῃ ἰο 6 δἼοξυδὶ 
Οχίδίοποθ οὗ δὴ δηίΐπιαὶ ἰπ Ἐψγρὲ, ἰξ ἐδ 
ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΣΥ ἴ0 ΓΟΟΘΌΓ, ἰηῃ (δὶδ ἱπδίδηος, ἕο 
[)6 βυρροείξέοι, ἐπδὲ ["6 Εφγρεδιδ δ᾽- 
δβιαϊηϑὰ ἤΌϊα τοργοθοηπηρ [Π6 οδπιοὶς οα 
ἐμοῖσ ΒΟΙΥ πιοηυπισηίδ, Ὀδοδῦβο ἰξ γγχῶδ ἴοο 
ΤῸ Οἢ δδοροοίαιθὰ τ [6 ἰὰδα οὔ {πο 
ποηδὰ δπορμογάδ, δὺ ἀοιοοίθα ὈῚ 186 
Ῥτγίοδβίβ. ΤῊ Ἴχρ  δηδιΐοι, βοδσοοὶυ ὑδδθὶο 
ἐπ ᾿ιβο1ζ, τοῦ Ἱὰ τοὶ ΔΡΡΙΥ ἢ δὴγ οἵ [86 
ΟἿΟΣ ἱπαδίδηοοα οηππγοσδιοὰ.--- δάδερ ὅτ 
80 ΤΣ ἴοι ποὶ (γίνη ἴπῃ ἘφΦΎΡρε, δὲ 
τοοάοσιι οὐ ᾿δνὸ δεϑοτίοὰ τὴ ἃ 
ῬοΪοϊο8] νον ἴὸ ἴδ6 ΒίὈ]ϊοδὶ διδιθσηθεΐδ, 

ταὶ. [ΠΟΥ δῖ0 ΘΧΡΓΟΘΕΙΥ τορογίϑὰ Ὁγ 
δηοϊοπί δηὰ τηοάογῃ ἰγδυθῖ]οῦ ἴο Ὀο ουηὰ 

ἴΠ6ΓΘ ἴπ στοδὶ δρυμπάδληοο δὰ οὗ δ ροσιοῦ 
φυδιῖγ. [Ιπ Ὑποῦοδ (ΠΟΥ τ ΓῈ δδοσεὰ; 
δηὰ ἴῃ πὸ Μοηδοδίδη αἱδέσίοι (ΠΟΥ '᾿ογὸ 
δδοσοο (Ηοτγοὰ δὶ, 41,42); ἴῃ ΤΥ Κορο 
ΔΏΠΟΥ͂ ὙΟΙΘ οδίδπ; [ΠΟΥ ἰδιηυῦοα δῃὰ πρὸ 
Βογ ἔννΐοθ πη. 8}}γ (Ὠϊοά, ἱ. 86, 87): 
Οὐ ἴδ τροηυτηθηῖβ ὑπο ΟΟΟΌΣ τοδὶ ἔτο- 
ᾳυθηῖγ, δηὰ ἰὼ ϑοπιθ ἀἰϊδέγιοἰδ ὑοῦ στοαὶ 
ΠΌΙΤΩΌΘΙΒ ΕΘ Κορί. ΤΈΘΥ δῖΙῸ δὲ δρυπὰ- 
δηΐ δὲ Ὀσγϑϑθηὶ ἰῃ Εσγρὶ; {πεῖν τοῦ] ἰ8 δῇ 

ἱτηροτίδης δγοϊθ οὗὐ ὀχροτῖ; δηὰ εποὶς 
Βεδὴ ἴογτηβ ἐδθ δὰ] δηΐτμαὶ ἰοοὰ οἵ 16 
ἐπῃδοϊδηίϑ (ὁ00 ῬΡ λίπδον, ἰϊ. Ρ. 868; 

Ολακιροϊδίοκ, 1,οιογα, Ὁ. 61; έθοσίρε, ἂς 
Τ᾿ ἘΩΥρίῖο χυὶὶ, ὑ. 129). 

4«. ΓΎΣΒΠ, δοὸ6ὸ. ποίθ οἡ ΥἹἱὲϊ, 18.--- 

Ὀυεδὴ 2 Ὁ50 ται δὴ 520 σις 030. 
δ. Ακὰ Οοὐ ἢεεά απ ἀρροιϊιπίεαὰ ἔπιε 

ἴον τἴ6 οοσυτγτγθηοο οὗ [26 ρμἷαρος (866 οὔ 
ΥἱΣ, 19).--- Νδοξηιδηΐοβ οχρίδίῃ δ σροτὸ 
δροοϊου δῖ (8.8 ΘΟΥΤΘΟΣΥ ; [86 οδιεῖο, Ἡ ϊοὰ 

Ι, 2 
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ἍΈτΡΣ Πρ ἔν 6. : 3 ΠῚ ΤΙ πὴπν πον Ὑὴς 
τ ὈΚΎ ΠΡΘΌΥ ὈΣΝΌ ΠΩ Ὁ9. ΠῚ Τλτρο ἐπ 
Ἴπα ὉΝῚΛ ρϑο Πρ ὗ ΤὸΠ) ΠΡ ΓΩΡῊ τι εις 

Β : ὈρῖτΤιν Πιρϑ᾽ εἶν) ΓΒ. 30 595 
Ἄν προ π λυ ΟΝ 
8 ἐπ ἰλὲ πεῖάε (12) ν1}}} ἀΐο, Ὀθοδῦδο 

6 Βῃορμοσὰβ δὸ ἀοδρίβοα διηοηρ ἰδ0 

Ἑκγυρὥδῃηβ ᾿ἱνοὰ ΤᾺΣ ἔγοτι 6 ΤΟΎΤΠΒ. 
4. Ακὰ αἱὶ δε οαἰέΐε ο.ΧΓ, Ἐσῳρὶ (ἰ. 6.. 

οὗ [50 Εργρείδῃβ) ἀϊοὰ. [ὲ 18 ποὶ πῃυδιαὶ, 
ἴπας [16 δα᾽θοῖνο αἱΐ δἰσηΐῆθδ ἰῃ ΗΟΟΓΘῪ 
ΟἿΪΥ ἃ σγεαὲ ρμαγχί; ἴον ἰπδβίδῃοο, ἰη Ὠουΐ, 

χῖχ. 8, ἴδ ἰβ βαϊὰ, [δδὲ “ αἱ τιυγάθσογε 
δοιὰ ΝΥ ἰο [πὸ τοίυμο οἰεἶθα, τ Β]οἢ 186 
ὩΟΧἕ γ γ80 40.481184.65 ὮὉΥ διδείηρ (16 οἾ4δ6 οὗ 
ΤΩ γάοΓΟΙΒ ΘΠ 6 ἰο (δδὲ ῥεϊνιίοχο. Απὰ 
80 6 πὲ πηὐοζβιδηὰ ἐδοὶ πογὰ Ποῖο, 

δ'ηοθ ͵Ὑὸ ΙΘΒΓΠ ἔσγοτῃ Ὑόγβ. 10 δηὰ [9, τἰδς 

τοὶ αἰ [Π0 σαί] οὗ 180 Εργρείδηβ τῶδ 
ἀεδίτογθά, Α βἰταὶδῦ ἱπιοσργοίδοι γὸ 
ΔΙῸ ΘΟ ΡΟ Ἰοὰ ἰ0 δορὶ ἰῃ νοσ. 3ὅ, 86 γῸ 
"6 οδηποί ΟΧΡΙδΐη 1 λογα γ πὲ “ αἱ [86 
ἔτδδβδ οὗ ἴΠ6 8614 νᾶβ ἀσαειγογοα ὮὉγ διδὶ], 
ου δοοουῃῖ οὗ χ. 15, τ ογο (Π6 Ἰοσυδε8 ΔΓΘ 

ἀοφογρεὰ οδυδίηρ τ6 ἀοναδιδιίοῃ οὗ [80 

ξταβϑ, “ὙΠΟ (Π6 41} Παὰ Ἰεἢ."-- ΕΔϑῃὶ, 
ΤοΠονίης [86 ΜΙιάγαδα, ἰηΐοσργοίδε “ 8}} 
“Δα, γι ἰο ἢ νγ88 ἐπ ἐλε Πεϊά, ἀϊοὰ (νον. 3), 
θαΐ ἐμὲ ἩΏΐΟΝ [6 ἘσΥρίδηβ οἰϊπον Κορὲ 
ῬΟΓΤΩΔΏΘΏΪΥ ἴῃ ἘΠ ΟἿ Ὠοῦ568, οὐ δὰ ἀτίνοη 

ἈοτιΘ δὲ [Π6 σοτητηθηοοπιθηϊ οὗἉ (6 ῥΪαριθ 
Ἧ88 ὨΟΐ ἀοδίζογοῦ,"---ΒΟΠ1οῖ: “1)68 Ὀδί68 

ἀ6 ἰουΐοδ 166 δοσίθβ᾽"; δζαίϊηδὶ [Π6 ζϑηῃΐυβ οὗἉ 
116 Ηθοτον ἰδησύδβο, 

“. ἽΠΙΣ Ἴ ...: ΝΣ πῸ ππη88 αυἱάοῃ). 
Ἵν, Βοιδ 88 ραγίῖοθ δῃηὰ 88 οοῃ)υηοίίοη, 

88 ἴῃ ΑΥ̓δρὶς ι.σλο.» ἑποϊμάεα τἰ6 οὈ͵οοὶ 

Ὀαΐοτο ΜΔΐοδ ἰδ δίαπάβ; ἴοζ ἱπδβίδηςο, 
Φοῦ χχνυ. ὅ, “ Βομοϊὰ ὄὀνϑῃ ἐδθ πῃοοὴ ἀοοϑ 
ποῖ δβ.ἷπο μοίογο ἀοἀὔ; ἰμδὶ 18, ὁυογγ- 
ἐς αἰδαρρθασ δοίοσθ 1Π6 Ῥυμγ οὗ 
Θοά, Ἔογθη 186 που (ΠΠ} 9... Οὐσηραζγο, 
Ἡαρκαὶ 1, 19. 

ϑιχτη ΡῬελοῦκ. Βοπ (Π). Υ ΕΒ. 8---12. 

Θ. Νον ουϑῇ [16 ρογβομβ οὗ 86 ἘΠΥΡ- 
[188 ἬΟΙΘ διϊδοκοὰ τ ῖ Ἰοργοῦδ ἀΐϑοδδοα, 
ὙΠΟ ἢ ΔΙΒουσ ἢ τοὶ δια], δῖοὸ δεϑηἀοὰ 

ὙΠ [16 πιοδὲ οχογυοϊδιείης Ραΐηβ, δηὰ 
τηϊσῆς, [ἢ πορ]οοϊοά, Ῥγονθ ἀδηρΌΓΟΙΙΔ : 

ἐΠἰ8 18 [26 ποχὶ δίϑθρ ἰπ ἴδ6 οἰϊπηαχ οὗἉ 
[16 ἀϊνίπο ρμίασυοδ ἀϊδροηδοὰ δραίηϑὲ 
Εργνὶ. Το ἀΐδθαθο ἰδ οδ]οὰ ΠῚ π᾿ 

ΠΩ ϑ δ. Το τοοὶ ᾿Π εἰ χη ῆοδ ἱπ (10 
δος ἀϊαϊθοῖδ ἐο δὲ τοαγα, (10 δυο 
ἔγοτα Ὠοὲ ἔδυο; Ηδδῃὶ, ΠΟ ὉΠ 1192 70); 
(πογοίοσε ἱς ΠΗ απ ἰηπαπαίον ο7) ἰλε 
δλίπ, ΜΠΙΟΝ πδίυγΑΙΥ Ῥγοάτοοδβ, οὐ ὄγεαλϑ 

οι ἱπίο( ΙΒ) ρωείκἶεε οἵ ὈΪαἴηε, (ΠΩ δὲς 
ἔτοτα 3)12, κιπάγοὰ ψῖὰ 9}9.2 δηὰ 2,22, ἴὸ 
δρτϊηρ ΤΟΥ, ΥἱᾺ δ ῥγοδι μοι, ΑΥ̓ΘΌΟ 

..-. ἱπευπιαΐς δδηίϑαυο βογάαἰν Ὁ]ΓΟΤ; 

Βοριυδρίηϊ, φλυκτίδες; ὙΌΖαΙα, νοαὶς86). 
ΤῊ σϑῦογαὶ οπαγδοίογ οὗ ἐδὲ6 μίαχιυο ἱ2, 

᾿ποχοίοσο, Ῥοσίθο γ οἶδα, δουρὶ ἰε ἰδ 
ἀἰδῆσυϊο ἰο χ (0 ἀχϑοὶ ἀΐϑθβϑδθ Ποῖ 6Χ- 
Ῥγοβϑοά, ΤὙΤλμδὶ ἰδ 18 δὴ ϑρί ἀδπιΐα οοϊῃ- 
ΤΩΟΏΪΥ ΡὈγουδίθηὶ ἴῃ Εαγρὶ, 18 ΟὈνίουδ ἔγοπι 
ευς, χχυ ὶ, 27,85, ΒΟΓῸ 1 15 Β᾽ΠΊΡΙΥ οα]]οὰ 
ὉΣΧΌ πῦ, ἰμὸ "ηὼ οἵ Ἐξγρῖ; διὰ πὸ 
Ἰοατὰ ἤοτα ἔθ ΒΔΙῺ8 Ῥϑϑβδζα, πα ἰξ 
θοϊοπρα ἴο ἴδοϑὸ ἀϊδογάθσβ τις ΑΘ 
Βαχπηδῃ 6. }}} (ΕἼ 9510 δῸ ἼΩΝ); 
πὶ [06 δυοοοδεῖγο ΘΠ ΔηρΘ οὗ [86 πῆμα ὶξ- 
δηίβ οὗ Ἐσγρὶ δηὰ ἐμοῖς ουβίοσηδ, ᾿δδ 

Ῥγοάποθὰ 580 οβϑϑηξαὶ τηοα βοδιίίοηδ ἰῃ ἐΠ 0 
ΒΑΠΙΤΑΙΥ οοπάϊείοη οὗ (ἢ6 ΘΟΌΠΙΕΓΥ, (δδὲ ἰδ 
ἷα δαζαυάουβ, δὲ Ῥγοδοηϊ, ἰο ἀϑοϊὰθ οἱ [Π6 

οΟχδοὶ Ὡδίυσο οὗ ἴἰδδὲ ορίἀθΐο. Ἐοδθ- 
ταῦ ]ογ, Οοδοηΐυβ, Βοϊηπαγὰ, δηὰ οἴθ τ, 

δΌΡΡΟΘΟ ἱξ ἴο 06 06 εἰερλαπίξαεὶε, ψὨϊοὮ 
ΟΟΥ̓́ΟΙΒ ἴδο αἰκίη ὙΠῸ Ὀϊδοῖς θοῦτίδ, δηὰ 

[τηοῆρθ (Π6 ἔδοϊ, ὑγοἀποίηρ ἰοττοθηης 

Ῥαΐῃ. ΤΠ Βᾶγ8 1ποτοιία9, νΥἱ, 1112,1118. 
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θ. Απὰ {πὸ Τιογτὰ ἀϊά ὑμαῦ (μῖησ οὐ {86 Τοῦτον, δηα 8]] 
{86 οαἰι]6 οὗ Ἐργρὺ ἀϊεα; Ῥαυὺ οὗἉ {Π6 οκίι]6 οἵ [Π6 ΘΒ] άτθη 
οὗ Ι8Γ80] ἀϊδα ποῦ οὁπθ. 7. πα ῬὭδγδΟΝ βοηΐ, δηα, Ῥθβο]α, 
μοῦ σψὰϑ ποὺ ομα οὗ {π6 οδί[]6 οὗ {86 1βγδθ]165 ἀθδα. 
᾿Βαὺ [86 Ποαγί οὗ ῬΠΑΓΔΟῦ γγὰ8 Ὠαγαθηρά, δηᾶ 6 ἀϊὰά ποί 
Ἰοὺ {86 Ρθορ]6 ρο.---38. Απά {πῸ Ἰιοτὰ βαϊὰ ἰο Μοβοβ δπᾶ 
ἴἰο Αδζοῃ, Τὰκα ἴο γοὰ Βα} 1]8 οἵ βοοὺ οὗ {86 ἔχτπδοσ, ἀπά 
Ἰοὺ Μοβεβ βρυίῃκὶα 1 ἰονγαραθ μοδύθη Ῥοΐοσα 86 ογββ οὗ 

1 Ἑποὶ. Ῥένε.-- Αὐᾶ, 

“5 ΟΙορμδϑτηογδυ8, φαΐ Ρτορίοῦ Βαμιΐηα 
ΝΗ, 

αἰσηϊαν ΚΕ Υρὺο ἴῃ τηθάΐβ, ἢθς Ῥγθ- 
ἴογοἃ υβαυδη"; 

διὰ Ρ]Ωγ (Ναὶ. ΗΪβὲ. χχνὶ. 1, 5), 9 8118 ἱξ 

Φ8ῃ ΟΥ̓] ρθουν ἰο ΕρΥρι" (Ἐ ργρε 
Ῥοου]ατο ταδ] 1). Ιξὲ ἰδ Ὡδτηθὰ Ἰοργα 
ποᾶοβϑ οσ τυ ογοῦ]οβα (εἰν. Μοά. 111,26), 
ὙΠ} πλοῦ 186 οχργοβδίοη ΠΡ) Δ τ 6}} 

ΠΔΙΤΟΉἾΖ68, Τὴ οἰθρηδηῖαδὶβ ὈΘρ ἢ 8 
ΠΘΏΘΓΑΙΠΥ τὴ βοτοίι]οτϑ ὑὈΤΟΌΓΒ Οἡ (ἢ}6 
Βκῖη, δηὰ ἰ8 ομαγαοίοσίζοὰ ΟΥ̓ ρἰαπὰβ ἴῃ 

{00 ἴδοθ δῃὰ οὐδοῦ ρασίβ οὗ ἰὴ Ὀοάγ; 
ΤΟΥ͂ δῖὸ δἱ ἔτεϊ οἵ ἴΠ6 κ1Ζθ οὗ δ ροϑ, (ἢ 

οὗ ἃ νγαϊπαῖ, οὐ οὗ 8 οη δ οῦῷ. Βαιἷς ἰδ 
Κποόνῃ, ἴπδὶ ἰδ 18 8 ῬΘΟΌ] ΓΙ Υ οὐἨ [818 
Ὠϊάοουβ ἀΐβθδϑο, τδὺ ἢπ6 Ῥδιϊοηΐ ἔθοϊβ ἴῃ 

811 ΟΥΠΟΥ τοβροοὶβ 4α}16 ἈΘΑΙΔὮΥ, 8 ἃ ΤΩΔΥ͂ 
᾿ῖνο ὙΠῺ τῃδῇ Θομ δίῃ ΤΣ ΤΏΔΗΥ ὙΘΑΓΒ, 
Απὰ (Π680 ΒΥπηρίοιη8 βθθηλ [0 δ6 ΘΟΠΙΓΑΥ͂ 
ἴο ἐΐ6 ἀοδβογί ριίοῃ οὗ οὔγ ἰαχὶ; ὈθοδΌδΘ 
1. Τηο τιαρὶοἰδη8β οου] ὦ Ὠοΐ δίδηὰ Ῥθίοσθ 
ἽὍΜοβοβ Ὀοοδαδ6 οὗ [ἢ6 ὈοΐΪ8 (γογ. 11); δὰ 

2, 106 ᾿Π εδυϑοα ΟΟΥΔΙΗΪΥ Ραΐη, Ὀὰὶ ἱξ 
ὙΓ88 ἴῺ ᾿86]7 Ὡ0 ΤΙΏΟΤΟ στίθνοιθ ρἷασαθ ἤδη 
186 σηιαῖα οὐ 18:6 ὈΘΟΙ68; Ὀιιδ ΟἹ]Υ ἃ σγδάδ- 

(ἴοῃ ἴῃ ἐλα δαπιὸ ἀϊπά. Ἐοδίἀ68 8, ἔπο Ἐ76- 
ῬἈΔΗ114518 ΠΟΥΘΥ ἰηἴδοδ δηΐ Π1818(γ618.9,10). 

--Νον, ἘΠΟΠΒοτῆ δηὰ οἴ οσ ἴδκο ΠΣ 85 
16 ἀΐδο886, ΠΊΟΣ ἰ8 (ἢ 8 ἀοβοσι θα: “ ἴὴ 

πὸ δυϊπτηη ΤΘη δΓΘῸ αἰἰδοκοὰ ΕΥ Ὁ]ΟΟΣΒ 
δὲ τ06 τυ} ΓΒ δηὰ Κηθαβ, Ὁ ἩΠΙοἢ ΠΟΥ 
αἴο ἀοβισογοὰ ἴῃ ἵν Ὸὺ ΟΥ̓ ἈὮσχοθ ἀδγβ.ἢ" 
Βυϊ οὔῦ ἰαχῖ ἀ068 ποῖ ΒρΘΔΚ οὗ ἃ ἀοβάΥ 
ἀΐβοαβθ; [ὉΣ ἴῃ ΠΟ ρῥϑσὶ ἷἰ8 ἰξ τηϑηϊοηθσά, 

[πὲ ἰξ γὯβ διἱοηἀοὰ ὙΠ {6 ἀοδιγιοίζοι 
οὗ 11ἴ8.--ἿἸΟ Ἡτίοτβ ἀρδίη (7λευεηοί, 
ογαρο ἄπ Ιυδηῖ, ᾿ἰ. 881]; Τοφεππιὶ εν, 

Ἀπιίΐᾳ. δἰ, 392; ϑοπηπέπὲ, Τταν. ἰἱ, 384) πιῦ- 
ἀογείδηὰ ΟΠ 86 ἃ κί πὰ οὗ ρδὶ πί:]} Ὀ]1βῦοσα, 
ΜΒ ΟΝ δὲ [86 (ἶτηο οὗ [πο γτίϑο οὗ 186 ΝῚ]9 
81 ἴγοσποϑης ἴῃ Εργρί, τὶς ἀγὸ ἱποσοδδοὰ 
ΌΥ ἀτγιηκίηρ πίον οἵ {πὸ ΝῚ]6, δὰ νυ ϊεὶ 
816 ἱδβογοίογο οδ  ϑὰ “"χτγαΐῃβ οὔ 6 ΝῚοἢἢ 

(Εδδο ΝῊ, Ῥοίπεν, ἰ. 192. Βαὲ 1. ἐδ} 

σδπηοξ 6 (8116 δὴ “ἰποῦταῦ]ο ἀϊβοββοῦ 
(θαι. χχνι!, 35), ἴῸΣ ἰδ ΣΘΏΘΓΑΙΪΥ Ῥά5568 
ΔΎΓΑΥ ἔγοιι 1186], οΥὁἨΥ̓́ΔΝΟΓ 186 ΔρΡΡΙἸοβείοη 
οὗἁ βρ]0 ἀοτμηρείίς τοιηθάϊοδ; δπὰ 2. ἱὲ 

ὩΟΥ͂ΘΥ δ 6.4}}8 16 σδίῖῖ6.--- Αὐὰ Φ δα, 
Ἰαβίγ, (Δσοβδθ0]. 1. 1ϊ. 884) ΒΌΡροβος (ΤΡ 
ἴο Ὀ6 180 Ζαγγαδ οἵ ὈΪϊδοῖ ἸΘΡγΟΘΥ (λειχὴν 

ἄγριος, οΥἡ Μελανδρία ἴῃ δῃΐτλ4}5), νοι, 

ΒονΟΥΟΣ, δοοογάϊησ ἴο 26 ἀεδβογρίίοη 
εἰνθι ὈΥ τι ἱπνα ΓΙ Δ Ὁ] οπὰβ ἴῃ ἀεδιν, 
ὟἯγ)ο τουβῖ, ἱμογοίοσο, δὶ [Ὧ6 Ῥγοβϑαῃὶ βίαϊθ 

οὔ 186 ρῥβιδοϊορσίοδὶ οὐρϑογυδίίοηβ οὗ Εργρε, 
οοηίθης Οὐγβοῖνοθ [0 ΚΠΟῊῪ ἰδὸ φεπογαὶ 
δΒαγδοῖοσ οὗἩ ἴδ ἀἰϑοββδθ οχργοβδϑοὰ ὉΥ 
ῬΠν,.--ὨΘΒΠ δ, Μλογαῖγ, 1μὸ ταὶ- 
Ὧ688 ΟὗἨ ΥΟΌΣ ἴνγῸ ᾿δηάβ (ἤοπὶ ᾿ΘΓῚ, ἴο 
ἴακ6 ἩΔῈ ῬΟΙΒ μαπάβ, ἄνα] ὈΝΔΕΓΊ) ---- 

ΓΒ (ἥοπι ΠΊΘΕΞΠΒ), ἴο ὉΪ]ονγ) [Π6 δαῆδδ 
ΟΥ οἰπάοτβ, ὙΠΟ δγὸ δίοισν δϑουϊ ῃ [6 
δἷτ. ϑοριυδρίηϊ, αἰθάλη, 8δοοἱ; Μυϊρδίο, 
εἰηΐβ; ΕΑΒΕϊ: “ [Ὁ δἰ ση θβαδ ὀϊοιοίπο, ὈΘοδα 50 
186 τνἮἍἶπα ἀγίνοϑ ἱξ ΔΎΥΔΥ δηὰ ἀΐδβραῖβ ἱ:."- 
ἸΦ Δ 18, 86 ΕΠΩΟΙΝΐ οὔδογνυοβ, α ,εγπασς 
ἴον πηο]ΐηρ; πιο], ΟΥ ἃ ἐἐμιε-ἀϊΐη, ἀἰδεγοπς 
ἔργο ὝΣΠ, οὐεῆ. --- Οθαση (Μοη. Ηἰϑι, 
11, Ῥ. 585) τοϑοῖβ, ὙΠ οοΣ ἀγραυπιοϑηῖ, (15 
δὶ στ δοδιίοι "88 8 τη δίδ Κο δ᾽ ορεῖδοσ, δηὰ 
(γϑπδἰδῖθθ, αἷθὸ τυ ϊπουϊ ῥγοοῦ, “ σΟὈΠΙΓΥ 
ΟἹ γα," σοπποοίζηρ [18 Θχργοβϑϑίοῃ τ ϊτἢ 

[86 Ὀυγοηΐηρ οὗἨ (16 δι 016 δηὰ νυθϑὰβ οὐ 
156 ἰσῇ ἰδ ά8. Βαυϊ 18 8 ἄοηο ἴῃ Ἐργρὲ 
ἀυγίηρ [6 ογογῆον οἵ ἴὸ ΝΙῚ1Θ, ὙΠΟΤΘΔΘ 



δ ΚῚ Ὁ ΣῚ δ 

ν τιροϑτι ΠΦῸ 0} [025 δῃ ῥϑν ὭΣ) 9. : ΠΡ 
1580 

ΠΡ [πὸ ΜΉΝΕΝ Ἐν ν τιλὴ το 720 Ὁ» 

ὙἼϑυὴ Ἰϑαϑτι ΠΡ ΤΑΣ ἸΠΡῚ 10 ἘΝ ΓΉΓΟΡΒ ΓΡΞΙΩΝ 
ΝΣ ὑπρ ΤΣ ΤΙΣ ΠΡῸ ἰγὸς ΡῊΡ.. ΓΒ ἢ» 
ΡῈ» ἼΔΩ ὈΦΟΎΤΙ ῥρεϑθὴ 11 ἐΠΡΠΒΩΝ ὉΤΝΩ ΠῚΒ 

ΒΙΠῚ 19. ἐ ὈΡΤΙ 2931 ὈΡΙΟἼΙ5. ΓΤ ΝΣ ν ἃ 
τὴ ΠῚ ἜΘ ἘΣΤῸΝ δ δἷλ τὴ πστ τις 
Ἐπ ἼΝΝΣ 18 
(18 ὑΐαχυο οοουϊτοά ἱπ (Π6 σοῦτδο οὗ 
ὙΜασοῆ, 

9. Απκά ἱξ ελαῖϊ δὲ ἰἰλε ἀμεὶ ἵπ αἷϊ ἰδὲ 
ἰαπά 9, Ἐσνυρί, τμαὶ 15, ᾽ξ 61.4}} Ὀ6 βρτεδὰ 
Ὁγ [86 νὶπὰ ἐγουρσδοῦς Εργρι κὸ ἀπεῖ, 
σα τγίης ἀΐβοδβο δοὺς 1} 1ΐ ὙΏΠΘΓΟΥΟΥ ἰξ 
δοῖ 168. ΟΥΠΟΥΒ οχρ εἴη: ἐξέ 4λαϊ δεοοιπε 
αμδῖ ἴῃ ἴΠ6 Ἰαπὰ οὗ Εργρί. 1 80, δδοῖκϑ 
Ἐοβϑηση]]6ζ, ἸυΒῈ}Υ, ΠΥ ἀϊὰ ποῖ Μοβεβ 
ἴδλκο ἀυϑὲ αἱ οῃοο, 8δ7ηἀ δργοδὰ ἰὲ ἰονυγαγὰβ 

Ὠρανθηῦ Αὔὐουϊ ΠΩ) ΓΒ ΠΏ δοὸ 
ΟἿ ΜΟΥ. 8. 

10. Απὰ Μοθδοβ “ δρεϊηκ]οὰ δοοὶ οὔ [86 
ἔαγηδοο ἰοτνᾶγὰβ ἤθδύυθ," 88 8 δΥΠῚ 0] 164] 
δοϊίοη, ἰπαϊοδης τπδὲ αοὐ δθηὰβ 106 
ἀβοδβοβ [πγουχὰ [πὸ ἰηΐοοϊοα δἷῦ ὑροὴ [86 

Ἐκπγριίδθβ. [τ 18 γγὸ}}] κηονῃ ἴδμαξ [Π0 

διηοίϑης πδίΐοἢΒ Το Γ6 δοουδίομηθα ἴο δΌς ἢ 
ΤΥ βίοσίοιβ βίρηβ, τε ὙΠ οἢ, ΤΠ οΓΘίοτο, 

ταοδὶ οὗ [Π6 ΡῥΪαστιοβ ὅγὸ ἰηἰγοάδποθα (8090 
Υἱἱ. 20; νἱῖϊ, 2, 18, οἷς.). ϑοϊὴθ ὅσοιϑο- 

Ἰοχίβιθ πὰ ἃ Ῥϑοῦϊϊασ δἰ χτίβοδηοθ ἴπ (ἢ 0 
ΟΟΥΘΙΏΟΠΥ͂ ΠΕΙῸ Ῥοσίοσηθά ὉΥ Μόοθϑοϑβ, 
ϑυϊησίης ἰδ ἱπῖο οοπποοίίοι τ] 8 δίσαηρο 

δηὰ δαγθδγουβ οπδίοτῃ ἰοηρ ἴῃ τνόορὺθ 

διιοῦς ἴΠ6 ΕπΥρίίδηβ. ὙΠΟΥ͂ δὰ βουθγαὶ 
τού 9 οοπδβοογαίεἃ ἴοὸ ΤΎρδοη, ἰδ6 60]]} 
οηΐϊαβ ἴῃ ἘΕργΥΡ απ ΤΟΥΒΟΪΟΡΥ ; βοπιθ οὗ 

ἔδοθδο ΤΎΡδοηῖς οἰοβ τόγὸ Ηδ]]ορο] ἴδ, 
Τα πη γία, ΑΒαγοὶ, δπὰ Βαδίσίβ, βοσο δῃ- 

ΠΌΔΙΪΥ, δὲ οοσίδίη βοβδοῦδ οὗἨ [Π0 ΥΟΔΓ, 

ΒυΙΙΔη δδουϊβοοβ ποτὸ οἴἶεοτοὰ ἰὸ [ἴῃ6 
ΟὨΠΟῸΒ ἐυίθ ΑΙ ἀοὙ. Ιξ 5 τοροσῖϑα, 

ἶιας ἴοσ υἱοὶ πι8 οὐὗὁἨ ππ680 ΒΔΠΘΊ ΪΠΑΓΥ ΓΙ ΘΔ, 

ῬΟΙΒΟΩΒ ἯΟΓΟ σομόδοη Ἡἱὰ Ἰσπϊ, το ἰδἢ 

ὯΒ5 
Ἦν 

- : προ τς 

Παὶγ, δῃἃ δ οογίδίῃ οι ] Χίου ΣΑσΕΪγ 
τοοῦ Ὑ ἢ διαθοηρ 106 ἡδᾶνο Ἐφγριΐδπβ. 
ΒΙΓΔΉΖΟΥΒ ΜΟΓΟ, (ΒοΓαίογο, πβιι6}}7 ὑδκθη; 
ΒΟΥ ΟΓΟ χης δἰΐνθ οὐ οοπδρίουουϑ 
ΔΙῖδιβ, δηὰ ἰμὺ9 εδοιίβοθὰ ἴὸ δνυογὲ ἰὴὸ 
ὙΓΘΙ οὗ [86 ροά, δῃὰ ἰο βᾶυθ [16 ΘΟ ΠΥ 
ἔγοτα ἀοβισγασιίίοῃ ; [16 δεῆθδ γογΘ [Π 60 
ξαιμογοά Υ (16 ῥγδδὶβ δηὰ βοδιϊοσοὰ ἴῃ 
186 αἷτ, ἢ (ἢ οοηάδης ΒΟρο {μαὶ ψἰῈ 
(δαὶ ϑαογοὰ ἀυβὲ {Π6 ὈΪ δδίηρε οὗἩ ποδυθῃ 
ΨοῦΪὰ δργοδὰ οτοὸῦγ (᾽Ὧ6 ὙΠ0]6 ΘΟΌΠΕΥ. 
Νον, ἰὲ ἰδ δαρροδεὰᾶ, ἰῃαὲ ἀυτίηρ 186 εἶπ 
οὔ τἈ16 ὀορργοββίοῃ οὔ (δθ [βγϑθ] το ἰπ 
Ἐργρῖ, ἴπθ50 υπηϊοτιιιπδίθ υἱοί Ὑγ ΓΟ 
ἰδίκθη ἔγοτο {Π 6 πὶ, 88 δὴ ΟΠ σης ραγιου ] 
δταϊοα! ἰὸ [παι ἀοὶγ, ἀπὰ τπδὲὶ Μοδοϑ 
βρζγοδὰ (ῃ6 δδῆθδ ἔγοσω ἃ ἴὕσηδοο (τυ ἢ ἰ8 
[Π6 πβι] Β.Ό]168] ἐγρὸ ἔοσ 15:80} 8 [Ὡγα]- 
ἄοχῃ ἴπ Ἐφσγρῦλ), ᾿ἰκονῖδο ἢ τ[μὸ δἱἷγ, δαὶ 
οὶ ἴο 6811} ἰογἢ ἃ Ὀ]οδδίηρ, Ὀμὶ 8. βου το 
Ῥυηίβητηοης οὗ αΟοὰ. ἨονόοναΣ, ἰἢ τὴ0 
ΘΟΓΘΠΙΟΠΥ͂ Οὗ δρτοβαϊηρ ΔΕἢ68 ἰἱῃ [Π6 δἷν 
ΔΒ ἃ Ὀδῖ)8] 5Υ1000] [ΟΓ ργοάυοίηρ, 8 (6Γ- 
ἴδῃ εἴἶδοῖ ονὐὸῦ τἴ06 ὙἢοΪΐΪα ἰδπᾶ, νγὸ τὸ- 
4υΐγο ὯῸ ΒΏΔΙΟΡῪ [0 Οχρίδίη ἰδ; δὰ ἱΐ 
ἡπάϊν ἀπ 416 πὰ “Ἰρσῆς το 8} Βαίν᾽» 
ἼΟΓΘ Ομοβθη ἴὸνς ἰμῶὶ Βοιγί ἃ σίζθ, {Π6 7 
ὁδηηοὶ ἢᾶνο Ὀδοη [δγδοὶ ἰϊ68, ἴο  ἤοπι δαὶ 
4υ ΙΕ ἄοοδ ποΐ ΔΡΡΙΥ, βᾶνθ ὮὉΥ ὀχεερίίοῃ. 

ἘΕ. Απά ἰδὲ ἱπίεγργείεγε ς᾽ εεογεί εἰσηα 
οομΐά ποὶ δἰαπα δείογε οεεβ δεσαμδε οΥἢ 
ἐλε δοὶΐε ; ᾿ΠΟΓΟΙΌσα ἸΏΘΥ οουἹὰ ποῖ δυθῃ 
ΟὟ [δοἷν αγίδ; [ΠΟΥ σογο ἱποϊαἀοὰ ἴῃ {Πΐ2 
Ῥίδζαθ, 48 'π 811 1Π6 οἴαγβ, νἱτβους Ὀοΐηρς 

αὐ] ἴο δυσί ἐδὸ οοἰδιγϊγ. ὙΠῸ δαρρο- 
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ῬΒΆΓΒΟΙ. 9. Απα ἰὑ 5}8}] 'γα {πκ6 ἀυδὲ ἴῃ 41} (Π6 Ἰδηα οὗ 
Ἐργρῖ, δπὰ 8}8}} Ὀ6 ἃ 011 Ὀγθακίηρ' ἕοσί ιοὐΐλ ὉΪΔ΄ 8 ἀΡΟΩ 
ΙΔ δη ἃ ὉΡΟῚ Ὀοδβί, ὑπτουρῃουΐ 411 [Π6 Ἰαπά οὗ Ἐσγυρί. 
10. Απά {Π6Υ ἰοοκ βοοΐύ οὗ {86 ἔλσμδοο, δηα βίοοα Ὀρίοσε 
ῬΒΑΓΔΟΝ : δηα Μοβ68 βρυϊπκ]οά 1ὑ ὉΡ ἰοναγαβ ἤδάνθῃ ; δηά 
10 ὈΘοδΙη6 8. 011 Ὀγδδκιηρ' Του τοῦ ὈΪΑ1 8 ΡΟΙ τπδῃ δηθὰ 
ὍΡΟΣ Ὀοαϑύ. 11. πὰ {6 1 οΥΡΓοίουΒ οὗ βθογοΐ 81 918 
οουὐ]ά ποὺ βίδηα Ὀοΐογα Μοβββ Ὀδθοδιβ οὗ [86 0118: ἔον 188 
ὈΟ118 γα ΡΟη {86 1 ΟΕ ΡΡΓοίο ΙΒ οὗ βοογού 810,8, πα ὉΡΟΠ 
811} {πὸ Εργρίίϊαπβ. 12. Απά {88 Ἰογὰ Βαγαθηθᾶ [88 Ὠδαγὲ 
οὗ ῬΒΑΡΔΟΝ, δπα ἢ6 μοαυϊκαπμθα ποὺ ἰο ὑμθῖλ, 88 186 [οτὰ 
Πδά βρόκβη ἰο Μοβεβ.----18. Απά (6 ωογτὰ βαϊὰ ἴο Μοββεβ, 

1 Ἐποὶ. εν ε.---- ΒΘΟΟΙΩΘ 5181} ἀπδῖ, 

εἰτίοη οὗὁἨ Εθη Εστα, ἰμδὲ ἀυγίηρ 1[Π6 ἴοτ- 
ΤΟΣ ρῥΐαρτιο8 ΤΠ6Υ πον, Ὁ ΓΠοΙΣ δοαπαίηῦ- 

ΔῺΠ6 νι [π0 ὨΔΙΌΓΔΙ δοϊθΏς68, ΒΟῊΝ (0 

ΒΘΟΌΓΟ [ὉΓ ἐποιλβοῖγοθ δὴ δ᾽] ονϊδίίου οὗ 
[19 ΟΥ̓Σ]8, 18 Ορϑῃ ἴο ἴδ86 οδ͵οοίοι ἐπδῖ, 
80, ΠΟΥ του]ὰ ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ ἤδνο βῃδγοὰ, 
ψ ἢ ῬΏΔΥΔΟΝ δἱ 1οδδὲ, 6 ὈΘΠΘΗ͂Ι οἵ [818 
ΒΌΡΟΣΟΣ Κηον]οᾶρο; δηὰ γοῖ ἴ:6 Κίηρ 

ΔΡΡΘΟΔΙΓΒ ΘΥΘΙΥΤΏΘΓΟ ἴὼ ἢδγο ὈΘΟΠ ΔΙΠΟΙΠΡ' 

6 ρστοαῖοδὲ βΒβΉΓοΒ. Βθδίθβ, ἱξ ͵ἰβ8 

Τοροδίοαϊγ βίαῦθὰ ἰὼ ([η6 Ὠδσταῖίνο οὗἨ [86 
Ῥτγοοοάϊηρ οΐαρυοβ, δι ΠΟΥ πουἹὰ {8]] 
ὭΡροη λαγαοΐ᾽Σ ϑεγυαπίδ, διιοορ ὙΠΟΤΙ 

[Π6 τηδρ οἰ 8 ΑγῸ ἱποϊπάθὰ. 1η [Πἰ5, 186 

δἰ ΧΙ ρίαρσαο, 1π6 ἕδος τπαὲ (Π0 ἘσΥρδη 

Ρτίοβιϑ ραγεοϊραϊθα ἰῃ ἐΐ οὐΐουδ οἴἶοοίβ, 
ΒΘΘΠῚ8 ἴο ἢδγο Ὀ0ΟῺ ΘΧΡΓΟΒΒΘΙΥ͂ πιοηϊοηθά, 

δοΟΙλ ἴΠ6 τοϑϑοὸὴ ἴπαὶ (δὶ Οοδϑϑδίθ ς0}- 
εἰἀογοὰ 0ῃ6 πιοβὲ δογΆΡΌ]Ουβ ΟἸΘΘΠΏ] 655 

Δ8 8 ρματὶ οὗ [Ποὺ ΒΌΡΟΙΙΟΣ Βϑῃσγ. 
ὙΠογοίοσο ἸΔΟῪ ΟΔΓΘΙΙΪΥ βμανθὰ 186 
ὙΠ016 ὈΟΔΥῪ ΟΥΟΥΥ͂ ἴγοο ἀΔΥΒ, 28 10:6 ἮΑΙΓ 
της ΡΟΒΒΙΌΪΥ ΑΥΌΟΙῸΓ Ὑοστηΐῃ ; {ΠΟΥ͂ 
Ῥεγίοτιηϑα δϑ] ας οη δ ΒΟΥΘΓΔΙ Εἰ π|68 ΘΥΟΙ͂ 
ἄδγ, ὈΔΙΒίηρ ὑνγῖοθ ἃ ἀδυ, δηὰ 88 οἴδῃ 
ἀυγίην [6 πίρηϊ, δ ἃ νόγο, ἀυσίηρ, 18 αἱ ν 

ῬΓΙΟΘΕΥ ἐπι Πο.ΟΠ8, ΠῸ σζδιτ ἢ οχοοθρὶ οὗὨ 

τὸ δηοδὲ ᾿ΐποη, Ὀθοδῦβο γγοοΐ ταϊρἢΐ σοῃ- 

ς68] οἰἴδονῦ ὅ11ἢ οΥ ᾿ῃβοοίδ. ΤΉΘΥ τημδί, 

τπογοίοσγθ, δυο ὈΘΘῺ ΑΙ ΟΌΪΔΥΙΪΥ ΠοΙτοῦ- 
εἰττιοὶς δὲ δὴ ἱπηηιοιϊίοη τ ΒῖοΝ ΟΟΥ̓ΟΓ (ἢ0 
Ὑ 8019 ὈοΟὰΥ ὙΪΏ ὉΪ]ΟΘΓΟΌΒ πιδίζοσ οὗ [Π0 
τοοδὲ ἰάθουβ πδῖσσθ. Βαΐ [᾽0 ἩΒΟΪΘ 

Ἐφσγυρύδη Ῥϑορῖὶο ἰοοῖς 6 Ῥδυι σαϊαῦ ῥσὶ ὰθ 
ἐπ οὐ ναι ἨΔΌΐ5 οὗ οἰοδη]ηθϑα, δηὰ 
Ὦδθῃοθ ἰ8β ΘΧρ  ο80]90 (0 δυοσείουῃ ὙΠ Ὲ 

ΨΙΟὮ ἰδογ Ἰοοκοὰ ρου ἰποδ0 Τοτεϊοτα 
ὙΠῸ αἰϊονσοὰ τῃοῖν δὶΣ δηὰ δεαγὰϑ ἴἰο 
τον, Θβρϑοΐδ!γ τ ατϑοῖκβ, τὸ “τεσα, 
ἔγουι (6 εἰπηθθ οὗὐἠ Ηομοσ, διθοπδ ἴον 

(πον ἰοὺ δηᾶὰ Ὀοδυῖα] πδὶσ, δῃᾶ ἴο 
ὙοΙα δαὶ Ῥοθὲ δρρὶϊοθ ἴῃ Ββέδηάϊης 

ὀρ μοῦ: καρηκομόωντες ᾿Αχαιοὶ; δηὰ 

Ἡετγοάοίιβ (ϊ. 41, 91) δδδοτίδ, ἰδὲ τὸ 

Ἐμγριΐαη οὐὗὁὨἨ οἱ Σ βοχ, ψουἹὰ, οὉ ΔΏΥ 

δοοομῃΐ, κἰ88 [06 1108 οὔ 6 ατεϑοῖς, δ κο 
156 οὗὨ ὨΪ8 Κηΐΐδ, ἢ18 δρὶς δῃηἃ σδΌ ἀστοι, ΟΣ 

[8516 [Π6 Π68ἢ οὗὨ δῇ δι ΐτηαὶ τς ἢδα ὕθ6 

βίαυσῃίοτοα ὈΥ ι|8 Ἠδηὰ.---ῬΏΑγδοῦ αἰὰ 
τοὶ τοαπεδὶ ΜοΒ65 ἴ0 ὈΓΔΥ͂ ΤῸΓ ἢἰπὶ ἱῃ ἘΠ 8 
ΟΔΙΑΙΔΪΥ͂ (848 δ6 ἀϊὰ δὲ 6 ΔῈ ρμΐδρτο), 
ῬοΙδδρδ Ὀθόδαδο, 88 Ἐπ Εἰγα σϑρασῖκβ, 

ὶν ἀϊᾷ ποὶ 145ὲ Ἰοηρ. 

11. Απὰ ἰλε Ζονὰ λαγάεπεαὰ ἰδε Ἀεδατέ 
97 Ῥλαγαοῆ. Ἡξετο, ἴον ἴδ0 ἢγβι ἰἴτηο, ἱα 
(πὸ ΟὐὈΒΏΠΔΟΥ οὗὠἨ ὠῬΒδγδοῖ, δῇ ἴ86 
ἀϑησγαὶ στολδτκ ἴῃ ἰν. 31, τοίοττοῦ ἴοὸ αοὰ. 
ὟἯ 6 ἅΤῸ ἰυξιβοὰ ἴῃ οοποϊυάίηρ ἔγοιῃ ἐδὶ8 
ἴλοῖ, [πὰς ῬΒΔΓΔΟΒ ΒΒ βίη ργοοοδοὰ δηὰἃ 

Ῥγουοκοὰ Οὐοαδ. Ῥυηϊδμτηθπίθ, ᾿δϊςΝ, 

ΒΟΉΘΥΘΥ, ΤᾺΣ ἔτοτὰ πιουΐηρ 5 βίποτα 
ϑασὶ, Ἰοπάθὰ, ὈῚ π6 ᾿ἸΘηΪΘΏΟΥ οὗ τδοὶς 
ΟἸδσδοῖοσ, ἴο βασζάθῃ ἴὲ 811}} τηοσο, δῃᾷὰ ἴὸ 

Ὁσίηρς Ηἰτὰ ἰηῖο ἃ βοὶἐ-οοπβοίουβ ορροβίι οι. 
ἴο ἴδ ἀοὰ οἵ Ιετϑοὶ. 
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ΝᾺ ΠΝ ΠῊῚΡ ὩΒ ἈΘΗΠῚ ὙΒ9 ὈΒΟΝῚ Πδσος 
ὈΡΒΞ}}8 14. ἐ ὙΠ.) ὭΣΤ: Τρ ὈΣ Στ ΤΟΝ ἐὴπν ὋΝ ΎΥ 

Ἰβνϑὴ Ἡπρυοὴ ἡ ς ΠΡΟ ΤΣ τ’ ἧς Γρέσ 
ἘΣ ΠΣ 16 1 ΡΤ ΡΒ. Ὅ59 ΓΒ Ὁ ΥῊΒ ὌϑυΣ 
ἐ ΓΘ. ὝΠ3ΡΣ ὝΣΙ5. ἩΡΣ ΤᾺΣ πριΣ ἼΝ) ἼΓΓΓΣ 
ἩΞΊΓᾺΣ Ἡχάτνι Ὄϑυ8. ὙΠΊΘΩΙ ΓΜΙ ὭΔΥΒ ὈΡῚΝ) 16 

ΒΕΥΕΈΝΤΗ ΡΙΆαῦσΕ. Ηλι, (2). ΨΈΒ, 13---834, 

18. 51Χ ῥίδρυοθ, τυ τ ἱποτραδίαρ νϑὴθ- 
ΣΏΘηςΘ, δα ρῥτογοὰ ἱποβϑοίπαὶ, ἰὸ οσκ ἃ 
σμδηρο ΟἹ ἰπδὲ Ῥοσυοσϑο ργίἀθ οὗ 9 

Ἐσγρώδη τηοπδσοῖ, Ὑξπίοδ ἱπιροιο ΠΥ 

ΦΧΟΪαἰπηΒ: “ Μίηδ ἰβ (ἢ ΝΊΪο, ἀηὰ 1 Ὦδνθ 

τηδᾶὰο 1" (ΕΖοκ, χχίχ, 9). ὙΔῸ Ἰοηρ- 
Βι Ποτίηρ οὗ αοἀ παὰ τροχοὶ }}}}γ δ] οννοὰ 
πὶ 8.1ρ0]0 {26 ἰο οομνίποθ Πἰπ86] οὗὨ 
ἘΠ τοδκποδβ δηὰ ἱπείρηίϊίβοδηοο οὗ δΐδ 
14ο]5, οοπιραγοὰ ἢ (πὸ Ι,οτὰ οὗ Ηοδίδ, 

αὲ ἴῃ γδίη; δηὰ οἵδοσ, δηὰ 6δι}}} τῃογθ 

υγίῃ! ΟἾΔ δ βοὴ ὙΟΓΘ ὨΘΟΘΑΒΔΙΎ, ἱΐ 
τοῖ ἴο γϑίοστῃ ἢϊ8 ὨδυρὮιγ ταϊπὰ, δἱ [6 δβὲ ἴὸ 
Ῥοπὰ 18 ἱπβοχίθ]ο ν11]1, ΥὙἹῺΥ αοἀἂ ἀϊὰ 
ποῖ τ ΌΤΚ {816 ὉΠ ΟΤΙΟΥ οἶδας ὈΥ ΟἿ ΒΟΥΘΓΘ 
ΟΥ̓ΟΣ ΒοΙ τη Ῥαπίβητηθηΐ, ἱπείοδὰ οὗ 

6 Βιιοοοδδῖυθ ὈΪ]ΟΥΤΒ, 18 δ βιυγογεὰ ἴῃ ΟἿΓ 

ἴοχι: “ἴῃ οὔθ ἴο 8δον ῬΠΔΓΔΟΝ [80 
ὙΠΟΪ6 ΡΟΥΤΟΣ οὗ αοά, δπὰ ἴο τρδκοὸ Ηἰ8 

ΕἾΟΙΥ τοδουπὰ πγοῦρποῦς (δ οδσι ἢ. 
Ἠονθυογ, ογὸ Ὀαχίη ἐῃοδο μ͵αστιθδ ὙΠΟ Β 
δρτοδὰ ΠΟΙ͂ΟΣ δηἃ δῦ ΟΥΟΣ ἴΠ)6 ΘΟΌΏΙΤΥ, 

δηὰ ὙΠ] οἢ ἀρΘΒΙΓΟΥ͂ ὩΣ ΟἿΪΥ ἴΠ60 ὈΤΟΡΟΓῪ 

ας τ8δὸ ᾿ἰἴνοβ οὗ (πὸ Ἐσγρθδηβ. ΤῊθ 
841}, υὐχοὰ τὰ τπηδονῦ δηὰ ἰοστὶῆς 

Ὁο]18 οὗἁὨ ᾿ἰ πἰηρ, οδῦδο δυο ἢ ἀδναδίδιοι 

πῃ ἴΠ6 δοϊάβ δηὰ βυοῖὶ Γδυδροβ διλοηρ πλθἢ 

διὰ δοδδίβ, ἐμαὶ [06 δια ΟΣ 688 οὗ 

ῬΒδγδοὶ 18 80 τη οἢ συτυθα 8 ἴο ΘΧΟΪΑἷμι: 

41 ἢαγὸ διπποᾶ; πο 1ωγὰ ͵ἴ8 τ ρῃίθουβ, 

δΔηά 1 δηά ΤῊΥ ῬΘΟΡΪΘ δῖὸ ν]οϊοα,᾽" δηὰ ἴὸ 
τοαποϑὲ ΜοδοΒ ΠΟῪ ἴο ῬΓΔΥ͂ ἴθ [86 668- 

δαιϊΐίοη οὗ ῃ6 ΟΑ]ΔΙΏΣΥ--- ΔΙ Βουρἢ [ιἷ8. ΟὉ- 
ἴυβο δοατξ ῥτονθὰ δραδίῃ ἱποδραῦϊο οὗ 
τοροηΐδηοο δηὰ διοηθιηθηῖ.---ΤΠδὲ ἢ.4]] ἷ8 
ποῖ ὉΠπ888] ἰῃ Ἐσγρὶ ἰδ δΔοκπονϊοάροὰ ἴῃ 
ΟἿΒΕΚ Ἰοχὺ (νοοῖ, 18, 94), θαξ ποῦο οὗ Πα 
Κοορταρῆοτβ ΟΥ {τυ ῖ]9ὙΒ σοὶδίθ δα 

ἀοϑίχποιῖνο 40 4}1166 οὗὨἨ [18 ῬῃΘΠΟΙΏΘΏΟἢ 

88 ΔΙῸ ἀοδου δὰ ἴο Βανὸ ἐδίκθῃ ηἷδοο ἴῃ τη ΐ8 
ΤηΐΓΔ 016, Αοοογάϊηρ᾽ ἴο γϑῦϑθ8 81] δηὰ 32, 
ἷς οσςσαττοῦ ἴῃ 180 δϑδϑοὴ ἩΠ θη [Π6 ὈΔΙΙΟΥ͂ 
ὙΑΒ ἰῃ ΘΑΓ, δηὰ (Π6 ἤδχ Ὀο]]16, θὰ: ἤθη 
ὙΠοδς δηὰ ΥὺῚΘ ὙΟΓΘ οὶ ἰῃ βυοῖ ἃ ἴοι- 
ΑΓ δίδίθ, [8δὲ 8, ἰῃ 106 δορί πηΐης οὗ 
[80 γοϑῦ, ἰῃ Μδσγοῦ, ἘῸΣ “ἴῃ Εφγρὶ [Ὁ9 
ὈΑΙΪΟΥ ἷἰἱ8β ρδιποσοὰ ἴῃ [Π6 βἰχίἣδ τοοηῖὰ 
ΔΙΕΣΙ δονίηρ, Ὑποδὲ ἴῃ (86 δουθηΐι" 
(ΡΙΪῸΥ χυῆϊῖ, 7), δπᾶ, δὲ 41} σταίη ἷβ, ἱπ 
[δὲ ΘΟΠΏΙΤΥ, ΒΟ δὲ [86 δδιῃηδ ἰΐτηθ, ἴῃ 

Οὐοἴοθοσ, ὈΔΥΙΘΥ͂ ΘΟΙΏ68 ἴ0 τηδίθσΥ ἴῃ 
ΜάτοΝ, ἀπὰ τοδὶ ἱῃ Αρτίὶϊ, ἃ οβγοποὶο- 
Εἷςαὶ ἀδὲθ ψ ον δἀταϊγ ΪΥ δρτοοὸδ ὙΠ 
[πὸ ἔτηθ οὗ ἐπ0ὸ Εχοάυδ. Τυτίηρ (δεν 
ΒΟΪΟΌΓΤΩ ἱπ ΑἸοχδηάσγία, Ἧ δηδίθθοη δηὰ 
ΜΟοΠΟΟΠΥ͂Β ᾿ἱξηοδϑοὰ ἐπ ηᾶογ- δίοστηδ ἴῃ 
[06 το ηἢ οὗ Φδηυδίγ, [86 ἴογηιοῦ, οὐ [89 

1εῖ, 1Π6 ἰδίΐοῦ οὐ ἴ06 171 δηὰ 18} οἵ 
[Π6 τιοηῖἢ; εἰ ἰθτηροδὲ νγ685 δοοοιωρβηΐθα 
ὙΠ} 8611, ῬΟΙΤΥ δἷβϑο οὔϑεσνοδ, ἴδας ἱξ 
1.4118 ἰη ΦϑΠΌΔΙΥ δα ἘΘΌΓΟΔΙΥ ἴῃ ἘΚ δῖτο, 
Δ πουρ ας δβοϊάοῃ. Ῥοοοοκο δηᾶ 
Κογίο υἱϊποϑοοὰ δὲ Εἴυσ, πὰ ἘΘΌΓΌΔΙΥ, 
ΤΑΙ ΒΗ ΟΎΟΙΒ τηϊχοὰ ψὴϊἢ ἢ .61]-δίοηθ8, 
Βγίςο Βοασά, ἴῃ Οὐοκδῖγ, ἀαγίηρ [16 τοδγ- 
ἱπρ οὗ ἴ)6 νἱηᾶ, τὨγουρῃοῦς τἢ6 Ἡδοῖθ 
τοπΐ οὗὁἨ ἘΔΌΓΌΔΣΥ, δηἃ ἃ [1{||6 Ἰδἴοσ, 
δίους ἴϊ Ατδαδίδη χυ]ρῆ, [86 σγδβὰ οὗ [ἢ 0 
ἐπυπάογ. Ιη Μδςοῖ, ἠοτηροϑι- Βίοσ 8 ἃτγθ 
Οὔτπο ΓΆΓΘ ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘ δὲ Καῖτο (ΠἸατέπιαπη, 
ΟϑορταΡὮ οἵ Αἰῆςα, Ρ. 141; Ἰ)έβοτίρί, 
ἀς 1 Ἐχγρίθ, χυἹῇ. Ρ. 135; χυλὶ, 3, 510; 
χὶχ. Ρ. 4572. Ὁ ΔΪϊδὲ τὸ αν [Ππ8 δῇ 

δοιπάδηοο οὗἉ ἰϑβεϊσαοηἑαἶβ 88 (0 (6 ἴγο- 
ΠΌΘΠΟΥ͂ οὗἉ ἢια1}- δῃὰ ᾿ππη ἀθγ-δίοστη δ ἰῃ (ἢ θ 
ἔγθο ὅγβὲ το οὗ ἴΠ6 Ὑθδγ, γὸ πὰ 
[16 δϑῖηθ ἀπθηϊη τ τὶ τοραγὰ ἴἰὸ 189 

ἔθῃοσαὶ τωϊϊὰημοδβ δηὰ δδστη θββῆθδ8 οὗἉ 



158 ἘΧΟΌΟΙΧΣΝ ΙΧ. 

ἘΪ86 ΘαΥΪΥ ἴῃ (86 τηοτπΐηρ, δηα βίθρ θοΐοστα ῬΒΔΥΘΟΙ, δπὰ 

ΒΔΥ ἴο ἷπι,) ΤῊ βαῖ 08 ἰμ6 Τοτᾷ ἀοἀ οὗἉ {με Ηθρτονβ, [με 
ΤΑΥ͂ ῬΘΟΡΙΘ ρο, {παὐ ὉΠΟῪ ΤῆΔῪ 86 Υγ τη6. 14. Εὸν {Π|8 {Ππ|8 

1 5181} βοῃαὰ 411] τιν ρἰαριιθϑ ΡροῚ (Ὦγ Βοαγί, δπα αραϊηβὺ 
{ῃγ βουνδηΐβ, ἃπα δραϊηϑύ ὑμῪ Ῥβορίθ; ἐμαὺ ἰδοὺ τηδυοϑὶ 
Κηον ὑμαὺ 676 8 ἸΟΠ6 11Κ6 τὴ6 ἴῃ 4}1 {μ6 ϑαυίῃ. 18. ' ΕῸΡ 

ΠΟΥ [ τιϊρὶ Βαγα βἰγοιομθα οαὖ ΤΥ μαηά, δηά τηϊρὐ πᾶνα 

ϑυλ 6 η ΤΠ66 δῃἃ ΠΥ ρϑορὶα τι Ροβί]θηοα; δηὰ ἴμοὰ 

σψου]ᾶϑὺ Βαανα Ὀθθη ουὐ οὔ ἔοτ ἴΠπ6 οασίῃ. 16. Βαΐ οηἷγν 

ἴον {Π18 οδ86 Ἶμανο 11οὐ [66 οχίβί, 1 Το ἴο Β80. [66 

. Ἐκοὶ. Ῥέετι.---Ἔοτ ποῦν 1 Μ|}} δίγοίο οὔϊ ΤΩΥ͂ Βαηᾶ, ἔπιδὶ 1 ΤΩΔΥ στοϊθ ἴπΠ06 δηᾶ (δγ 
Ῥθορὶθ τῖτὰ Ῥϑϑι]θηοο; δηὰ (μου βῆδὶς Ὀ6 ουἱϊ οὔ ἔγοτῃ 186 ΘΑΣΝ. 

51 ταϊβοὰ [Π66 ὉΡ- 8 Τῃ [Πθ6. 

ἐο86 Ῥθοποπιθπα.Ό δι Βοῖϑ Αγιὴξ ἤγβι-θοσι, 88 Εδβηΐ Ὄχρὶδίη8); "ΒΔ ἱφ 

(θέεογίρι, χυὶΐ. 135) τϑπιδγκβ, [πὶ 180 

τδυπᾶον τος οσουττοά ἱπ Ἐφσγρὶ ἀυτίης 

Ἦ δίδΥ ἴδοῦο γγὙἀϑ 80 ὝΟΔΚ δηά ρϑηι]θ 
{πὲ δουθγαὶ ῬΟΓΒΟΏΒ ὙΠῸ Ὑ6͵Ὸ ΥΪΓἢ δ Ϊ πὰ 

αἱ {π6 Βαπιθ {πὸ ἀἰὰ ποῖ ἢδαῦ οὐ Ὠοίΐοθ 
ἴ, υτίηρς ἴδ0 νἱδῖς οὔὐ Τπενθποῖ ἴῃ 
Ἐργρί, ποτ τγὰδ ἃ ᾿πυπἀοτ-ϑίοστη Ὁ ]Οἢ 
ΚΙΠ6α ἃ τηδη; {Π|8 ἯΔΒ 8 ΟΟΟΠΓΥΘΏΘΘ 80 

ὉΠΟοτΏτΟη 8Πηἀ πηΡΑΓΔ]]ο]οα [Π6ὲ ΠΟΡΟΑΥ͂ 
ὙᾺ8 ἈΪΊ6 ἴο οχρίδίη ἱδ, δηὰ ἰὲ οδυβοὰ 
πηΐν γα] οοηβίογηδίίοῃ,. 1 τς ΘΟΙΏΡΒΤΘ 

Βαγοι [06 ἰδαυ] οἤδγδοῖοσ οὗ ἴδ0 
ΒΔΠ6 ΡὨΘΠΟΠΊΘΙ8 45 ἀσβοσί υθά ἱῃπ ΟἿΓ 

ἰοχὶ (νοῦ. 35), γχὸ σδῇ ΟὈν]ΟΥΒΙΥ Ρογοοΐνθ 
18 τηϊγϑου ]οῦβ Ὠδίαυγο, πο ἰβ ἀρσαΐη 

ΘΠ μδπορὰ ΕΥ̓͂ ὑπ6 αἰτοππηδίδηςο ἐδδὶ ΓΠΘΥ͂ 
οὐσυγγοὰ δηᾶ οοϑαβοὰ δἰ ἴῃ6 σοτητηδηὰᾶ οὗ 

Μόοθοβ (νον, 833), δὰ πὶ ἴπΠ6 ΗἩΘΌΓΟΥΥΒ 

ΜΓ Θχοπιρίοα ἔγοτῃ {Ποῖγ οἤθοῖϑ (νοσ. 26), 
Αὔους {116 ΓΑΙ οὗὨ τίη 'ἰῃ Ἐρσγυρῖ, 866 οἡ 

γοσθα 88, 

14. Σὸν ἰλὶδ ἐπι 1 ὁλαῖϊϊ δεπά αἷΐ τιν 
»Ῥίασωεε ὡροη ἰἦδν ἢλεατί; ἰδὺ ἰ8, 1 80)4}} 

ΠΟῪ ἰηβῖοϊς προ ἴἢ66 διοῖ 8. ΦΟΣΩ ΙΔ Οἢ 

οἵ δυσί] ΡῃΠΙΒὨ ΘΉ[8.--- ἢ 41], δηα [Ἐπ Ππάοσ, 

δηὰ ἢγοβ οἵ ᾿ἰρμηῖηρ, δηά ἰουτοηΐβ οὗ 
ταΐη, ἰῃ ἰδοῖ, 411 16 υμηϊϊοὰ ΒοΙΤΟΙΒ οὗ Ὡ8- 

ἕυγο, (Πδὶ [ΠΥ Ποδτὶ, πἰτποσίο ῥγουὰ δηὰ 
ἐηῆσχῖθ]ο, Ὀὰὺ Ὧονν οὐογρονγογοὰ ὉΥ ἐἢ 686 
δίστιδ ΟΥὗὨἨ ΤΥ ΤΑ] 6Β(Υ, 111] [66] 119 τ 68] - 
ΠΕΒΒ, πὰ δοκπουνοῦσο ΤῊΥ̓ ΒΌΡΟΙΙΟΥΙΥ 
ΟΥ̓́ΣΣ 4}1} (Π6 ἀοἰ[166 ᾿τοΥΒρροὰ ὈΥ̓͂ τηοη. 

ΓΙ ὈΡΒΩ ἴ85, ἰῃὨογϑίογθ, ἴο Ὀ6 σοίοστοὰ 
ἴο [86 Ῥγθβθῃΐ Ρίαχιιο (ποὶ ἴο ἐπδὲ οὗὨ ἐδπο 

ἴο 06 ἰδίκοη ἴῃ ἐϊ8 Τογὸ ῥγὶπιϊῦνο δἰρηδ- 

σδίΐοη ἔγτοπι Β)}) ἴο ϑδἰσίκο, ἰο Ὀΐον (Βερί. 
συναντήματα), ἃἀπὰ ἽἼ2), 2ὲὲ ἷ6 ἸἸΕΓΑΙΙΥ͂ 
ἴο ὃὉ6 πυηδογδίοοά ΠΡΟ [ὮΥ διατὶ; ποῖ 
“ὭΡΟΩ [Π66,᾿ δὲ  ΔίΟΣ δηὰ Οεδοπίυϑ ὑθ- 
Ἰῖθνα, δ: μουρὴ ΔὉ ἰδ βοτηθείπμθβ πβὰ ἴῃ τ 
ΒΟΏΒΕ ΟΥ̓ ΡΟΓΞο δὶ ρσοποῦῃ, κο 752, Ὦ.28, 

δηὰ οἴδοῦ διιδβίδηςνος; ἴῸΣ ἰῃδίδηοο, ἴῃ 

ἐδ Ρῆγαϑο ἸὩ3 δὲς “ Βὲ δαϊὰ τὸ Ηΐπιιϑει" 
Οοίρϑο Επηΐυβ δρ. (6]11υπὲ Υἱϊ. 3.“ θεῖα 
Ἵγοάϊαϊε 6890 πεδμην οογ." Ὑηδὲ Ἴ27 Οὲὲ 
ἦθ ἠοῖ ἰ0 Ὀ6 ἰΔκϑὴ αυΐϊΐα ῬΟΣΒΟΠΔΙΥ ἷἰδ8 οὔ- 
γίουβ ἔγοτῃ ἴδ οΠδηρο οὗ [0:6 ΡῬγοροδσι θη 

ἰπ Ἵ"Ἰ29)2[Ὶ διὰ ἽΦ)Ω1. 
Ἐπ. Σὸν ποιῦ 7 κεϊρλί λαυε εἰγείολεα ουΐ 

ΟΠΠΌ) τιν λακά ἀπά πιρλι βαυε ἐπεϊείεν 
(ἿἼΝ}) εδεε. ΤΏ ῥγοίοσιιοϑ ᾿ΠΠ 2 δὰ ἽΝ) 
οδῃ βρη Ἕν---Ἰ. ΤῊΘ βυθ)ιποιῖνο οὐ ἴδ6 
Ῥἰαροτέδος, 88 ἰῃ 166.1.9, ῬΠῚΠ Ὅ9 “ἸΓ ΗΘ 
δὰ τοὶ Ἰοῖι. ὅθο ΝΌΣΩΡ, χὶν. 3; Φοῦ.χ. 19; 

δηά 80 ἰῃ ΟἿΤΓ Ρδϑδδρθ δόγὸ Αἰηδνοττι, 
Ἡουδίραηξ, ΟἸασῖο, δηὰ οἰμοσβ. 32. ΤῊΘ 
ῬΟΒδ᾽ ὉΠΠ ΠΥ ΟΥ ροῦγοσῦ ἴ0 Ῥοσίοστω δὴ δοιΐοῃ 

(6606 Οἴαδε, ῬὨΐ]. ὅδοτ. Ρ. 197): δηὰ πο δατο 
ἐγ βαιθὰ δοοογάϊησὶν, τοὐεοσϊρ [Π6 τοῦ- 
ἀοτίησ οὔτ ϑϑρῖ. Ἅ ].. ΕἸρὶ. Υ ὁΣ8., ἀπὰ 
οἶδοῦβ: “ ΕῸΓ 1 ν]]}} δίσυϊοῃ οὐἵ ΠΥ Βαπὰ," 
οἷς. Οἠϊκ, Ραγαργαθοβ: “Βϑοδῦβ8ο 1 νδὲ 
ΠΟῪ ΟἹ ἴπ6 ροΐηί [0 ϑίγοίςἢ ουἱ."--ἸἼΠὮῷ τὼ 
ῬΊοὶ δηὰ ΗΙΡΝ, οὐ σίῃδην ἴο οονοσ, ἴο 
ἰάο (Φοῦ χχ, 12); ἐπογδίοσθ ἴὸ σγδῖκο ἀΐβ- 
ΒΡΡΘΔΓ, ἰο οὶ οὔ (Εχοά, χχὶ. 98; Ζεοοδιδσγ, 
χὶ. 8). 

16. ὈδΊΝ) μέ, λσιοευεγ. Θ6ῃ. χχνί, 
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ῬΩ Ὄρος ὙΠ ττ ον ἐγ Άοτ 299. δ ἜΟ ΠΡ 
ἽΝ ἜΡ Ἴ3 Ἴ ὙΠ ΓΞ ὙΌΘΌ 18. ἐὈΠΡΡ Ἐ ρα 
ΠΡ 19. : ΠΡῚΝ ΠΟΣῚ ὈΡΕΤῚ» ΩΡ» 58 Ὑπδρ ΤΣῊ 
ὈἾΝ τ 5 ΣΤῚ9 ἢ ΓΟ Τρ] ἸΏ ΤΙΣ ἴμῖ πον 
ΞΠΟΝ ἼΣ ΠΡΡΞῚ ἤριῷ δ) πῆΤ5 παν  ΤΓΊΒΠΣῚ 
ὈΝΤῚ ΓΒ ἸΏ Τὴν ὍΤΤΙ: ΝΎ 80. : 5) ἜΣ 
ὧν ἸῺ) ὈδὉ ἼΝΣ δι. 1 ὈΈΣΤ ΝΣ ὙΌΣ ΓΙΝ ἸΤΣΥ ΤΙΣ 

Β : 9 ὙΠΟ ΤΙΣ ὙΠΒυ ΓΤ ΞΙΡῚ Πρ Ξ 
ΤῊ ΤῈ Οὐφττον ΤΊΓΤα ΠΡ) Πρσττς τῇσι "πρὸ 88 
ΠΡ ηΓὉ9 ὍΝ) ΠδΠΝΤ Νὴ ὈγττΝ Ὀτηρ γᾺ} 93 
ἰτν πῆ δόφητου ὑτϑσστς ΠΡ ΘᾺ 28. : ὈσνὉ ΥΝ3 

19, τῶοτὸ ἤθαιθοϊ ἰῃ ΦοὉ. 2}2..... 
292 ,ὺν λα γεαϑον ..... .. ἐπ ογδγ ἰο.--- 
ΟΝ ἴῃ ΗἸΡΗΪΣ ἰο ἰεἰ δἰαπή, ἰο ργεβεγυε. 
860 1 Είηρε χν. 4; Ῥ͵ου. χχίχ. 4.--- Ἶα ον- 
εν ἰο δἦοω (ἦτε (Ἴ "Ὁ 7) μιν Ῥοισεγ. ΤῈΘ 
δορθ  κ. Γἴδοῦ, Επρὶ. ΓΑ. πὰ οὐ 8 
ἰγδηδίδίθ: “ἴῃ γον [0 ΒΟΥ ἐπ [60 ΓΗ͂ 
Ῥον τ," δου ἴῃ8 δῃβίομυ οἵ ΤῊ} Νϑ, 
ἧπ Ῥβ, ν. δ: “ἴδ 6γο 8881} ποῖ σοσαδίῃ ιοὐἐ 
1Π66,᾿ δηὰ οὗὁὨ π5[τλ}}8 Ὁ Ῥῆγαδοθ. Βαϊ [80 

πθ86.8] οοῃδίτιισίοη οὗἨ ΠΣ ΓΠ ἢ [Π6 δο- 
οὐδαίϊνο 18 ἸΘΓῸ Ῥτοίογδ ]9.---Απά ἰλαΐ πὶ 
παπι πιαν δε ἀεοϊανεὰ (ἼΒΌ "Ὁ... 1} 
υἱ 1[Π6 ᾿πδηϊῖνο 88 ἰῃ χ. 1.---αοα τὴι]- 
εἰρ! θὰ, ἰπ δὰ δδοοηάϊηρ ρτιδαδιίοη, τῃ6 
Ῥίασυοβ δραϊηδὶ ῬΠαγλον, ἴῃ ογάὰθγ ἴο 
Ῥζονθ, ΌΥ̓ ΠΟΤ ῬΘΟΌΪΙΔΥΙ οδαγδοῖον, ποὶ 

ΟἾΪΥ ἴο ῬΠΑΓΔΟΝ, ὑαὲ ἴο 41} 126 ὩδίξοηΒ οὗ 
(80 θαγί;, (δὲ Ηθ ἴδυουσβ Ηΐδ ὑγοσβῃΐρ- 
ῬΟΙΒ δηὰ (ἀοΒΟΥΒ ἴΠ080 ὙΔΟ Οὐδεϊ ΔΙῸ ΙΥ 
ἀϊδγοεζασὰ πἰπι. Ῥδδσγθοῖὶ Ἧδδ ὑγοβοσυοὰ 

ὉΥ 116 ἔογθοδγδαηοο οὔ αοά, ἱπ ἴ[Π6 τηϊάβὲ 

οὗἨ ΤΩΔΗΥ͂ ἐθδγίῃϊ ρἷασιθδ; δηὰ δὸ ἢ ὃὕ6» 
ὈΔΓΏΘ 8 ΙΏΟΤῸ δ 8] ΘΧΆΤΩΡΪ6 δδογυναγάθ. 

ΑΨ. ΔΑ. γεί ἐπαϊεείίδοιι ἐλγεει (ΓΙῸ) 
ἀφαΐπδί πεν Ρεορίε. ΟΊ ΠΟ ἤοτα Ὁ9Ὁ τὸ 
Δ ἀρ, ἴο οἰοναῖθ; τἸβογοίοσο ἴῃ Πἰελροϊοϊ 
ἴο ΣΙ86, ἴο δίδη ἊΡ; δπὰ τυ 3, ἴο ϑἰδῃὰ 

διαϊημδὶ δοιῃθῦοαγ; διὰ ἰδ ᾿ξ δϑϑυσηθδ 

φὸν : 

(δὸ δἰ χηϊβοδέίοη οὗὅὨ γεδίϑέΐπο ; δ ἐΒουρὴ ἰς 
ΤΩΔΥ τοῦ ΘΧΘΟΙΪΥ ἱποὶαἀθ6 186 τηθίβρῆοσ οἵ 
“ ΟΡΡοΟδίῃρ ΟὨ6561 ἰκθ 8. τηοιπά,᾽ οοῃ- 
ποοϊρα τ ΠΠ2299 ὁ τωουπά, 85 Θοβοηΐιβ 
διὰ 40 Ὑῇ͵ οἴϊο ἴαΚο ἱξ; [ῸΓ πῦθο 8 8 Ὑ6Γ- 
84] βυδδιδπεῖνθ ἀεγίσεά ἔγοτα 29. Ταγ- 
θα ΟἈλεῖοο : “ 8811 που Κεοραϑδὲ ὮΥ ρθο- 
ΡΙθ ἱπ βοσνυϊξυ 6." ΤῸ αἷθὸ Ἐδϑηὶΐ δπὰ 
γυϊαῖοθ. δερέ : “1ῃοα ἱπδυ]αϑὲ τὰν ρθο- 
ῬΙ6"; Εδη Ἑδξνα: “ἴποὰ ρἰοτίεβε ἘΠ γ86} 
δραϊηδβὶ ΤΥ ῬΕΟΡΪΘ "---4}} οχρζοβϑίηρ ἴδ 
ΕθΏΘΙΓΑΙ δοη80 ΣΘΙΠΟΣ ἴμδη [π6 Ῥεου]ίαγ 
ΤΩΘΑΠΙΙΡ οὗὨ {86 υοσὰ, 

16. Αδοκὶ (λὲν ἰἴπια ἰο-πιογτοιο. ΟΟΤΌΡ. 
Θ΄6π. χνἱ. 10.--- ΠἼΘ.Π) ὈΥΣΤΊΟΡ Πόσαι 
ὄἴσοῦλ (δ9 ἀδγ οὗἩ 115 δοίη ἰουηάρὰ " 
(Σ, Νίρῃ. οἵ ἼΘ᾽ οτίς. 1.8 τί ἢ τὰ- 
Ῥδδίυσα ἱπδίοδά οἵ 3 ΝΪΠῸ τοδρρΡὶΚ); δπὰ 
[0 5δὴθ ἰάθβ ἴβ, ἰῃ υϑσ, 34, οχργοδϑοὰ 
σίεῖι το πογάβ, ")} ΠΛ ΤΌ “' βίποϑ ἰΐ 
ὈΘΟΒΙΏΘ 8 πδιίοη," [Πδὲ 18, δίῃηοα Ἐσγρὲ 

τδϑ ἱπηδοιοὰ, Ὸ9 τ-- Ὁ; δοὸ [θυΐ, 
ἦν. 82. ΤὮ6 νἱοϊδθηϊ ΘΠπαγαοῖοσ οὐὗἩ ἢΠαὶ]- δηὰ 
τυ ἀοΓ-ΒίΟΥΤΩΒ 18 ὑπυδυδὶ ἰῃ Ἐφγρὶ, κ]- 
ἰδουχὴ (686 ῬΠΘΏΟΙΊΘΠα δ΄Ὸ ἴῃ ἴῃοτη- 
86 1ν68 ποῖ πῃοοζητηοῃ ἴῃ ἔπδὲ ΘΟΠΏΙΓΥ. 866 
ΥΟΥ, 19. 

19. ὍΡΟΝ 55. Δρίπμο ἵπ δαϊείν 
(1) ἑὧὧν οαἰε. ΤΡ) ἴο 866 ἴον τοίαξο; 
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ΤΩ ῬΟΥΤΟΡ, δηὰ ἰμαὺ ΠΥ ΔΙ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Δοκηον]εοαροά 
{πτουρβουΐ 411 {Π6 φαγί. 17. Α8 γεὺ δχαϊνεδὺ βου (ῃγ- 
861 ἀραϊπβὺ ΤῊΥ̓ ΡΘΟρΪθ, ἰμβαὺ ἴμοὰ ψ|1Ὁ ποῖ ἰοῦ {μ6πὶ ρο. 
18. ΒοΠο]ά, ὑο-λοστοῦ δρουὺ 818 {π|6 1 8841} οδιβε 10 ἴο 

Ταϊῃ 8 ὙΘΙΎ ὨΘΑΥΥ δια]], ϑιι ἢ 88 μαὺῃ ποὺ θεθὴ ἴῃ ἔφγρι 

βίηςσθ [86 ἀαγν οὗ 1ΐ8 ἐουπάδίίοη ονθπ αη}} πον. 19. δεπὰ 

{πογοΐοσ ποῦ, απα ' Ὀτῖηρ ᾿ῃ Βαΐδου (ΠΥ οαὐΐ]6, δηα 41} ἐμαῦ 

ἰδοὰ μαϑὺ ἷἱπ ἰδ6 614; Ὁ" ΡΟῺ ΟΥΟΓῪ Τηδῃ δηῃα ᾿οϑαβὺ 
Μοῦ ψ1}} θ6 Τουηά ἴῃ (Π6 614, 8δηα “1}} ποὺ Ὀ6 ρσαϊμετθα 
Ἰηΐο {Π6 Βουβο, ἔῃ6 [81] 111 οοΐὴθ ἄοτσσῃῃ ὑροη ἐποια, δηὰ 

{πὸ ὺ Μ1}} ἀϊ6. 20. Ηδ ψ8ο ἔδαγεὰ ὑμ8 ποτὰ οὗ ἴπ6 ογὰ 
διοηρ ἴδ6 βεγνδηΐβ οὐ ῬΒγΔΟΪ πλϑάθ ἢ18 βουνδηΐβ δηα Β18 
οαὐἰι]6 Η66 ἰηΐο {86 ῃουβε8. 21. Βυὺ Ὠ6 ψῇο τεραγάθα ποί 
[86 ποτ οὗ {8 Τιοτὰ οἵ 18 βευνϑδῃηΐβ δῃά ἢΐ8 οδί(]6 ἴῃ [86 
8614. 29. Απά {δε 1,ογὰ βαϊά ἰο Μοβεβ, διγείοῃ ἔοι (ἢν 
μαπᾶ ἰοταγάβ ἤοάνθη, ὑμαὺ ὑῃοῦθ ΙΏΔΥῪ Ὀ6 δ4]] ἴῃ 411} {μ6 

. Ἰαπά οἵ Εργρῦ, ὉΡο᾿ τη 8η4 Ὡροη Ῥδδϑί, δη ἃ Ὁροὴ Ἔν ΟΓῪ 
ΒοΡΡ οὗ ὑμε Βο]4, ἐβγουρσποαὺ (ἢ Ἰαπὰ οὗ Εργρί. 28. Απὰ 
Μοβεβ βἰγειοῃθα ἔσῃ ἢ18 ᾿βϑίδη ὑοτγαγαϑ ἤδαύθῃ: δπὰ {6 
Τογὰ βοπὺ ὑβυπᾶθν δηᾷ [81], δῃὰ ᾿ἤγε οδηα ἄόσῃ ἀροὴ {Ππ6 

ι Ἑπροὶ. εν 8.--- Ο δἴθοΓ. 3 Ἐοά. 

(πογοίοσο ΤΡ τοίαμο; δηὰ ΗἸρΡὮΪ, ἴὸ 

Ὀγίηρ ἴῃ βαίδιυ (ἰἰκὸ 86 ἀεπαδῃ ρῥῆγαϑο: 

“ δοῖὶηο Ηκδο βδθολίοη.᾽᾽ Οἐεεπ.). Τἢὸ 

νοῖῦ ὈΝΠ7 ἴῃ τνοσὶ 20 (ἥοτῃ Ὠ᾽) ἴο 66, 

ὈἸΣ τοῖα μον, ἰθ ΒΥποηγταοῦϑ 1} ΤᾺ) ; 

ΘΟΙΩΡ. [δ8. χ. 31; ΦΔογ. ἱν. 6; νἱ. 1: Γθμοῦ 

ΘΟΥΤΘΟΙΪγ: “ 3 ογδῆτο ἀείη ὙΊΘΙ. " ὙΤῊΘ 
τΤοπάοτίηρα, ᾿Ἰμοσγοίογο, οὗ ἴΠ0 ϑορίπαρίης 

(κατάσπευσον συναγαγεῖν), ΟἸΚ. (9129), 
ἙΕδη Εσγὰ (Ό29λ, Βδδεὶ δηὰ Ἐδδῆθδση 
(Π Ὁ 8) φαΐδεν ἐπ, ἃσὸ ἴοο νᾶζυϑθ. ἴἷπ [Π6 
ἢγοϊ ἸΌΌΣ ἸΩΟΏΪΩΘ ΟΥ̓ ϑ[Π6 γϑῶγ (δαὶ ἴδ 

ἀυτίης ἴπ6 θϑδδοη, θη ἱδ6 βονυοϑτῃ 

Ῥίασας ἰοοῖκ Ρ]δοθ, 866 υϑῦ, 13), [8:6 οδίϊθ 

8 δοηΐ οὔ ἴο ραϑδίαγο ἰῃ ἴ00 ἤο] 8, 8 1]δὲ 

ἀυτίης (.6 ΤΟΣ ΔΙ πἰπρ Ρατὶ οὗὨ [6 ΥΘΑΓ ἰὲ 

ἔδοδβ οἡ ἀζγ ἰοοὰ (Λιἐεδελν, ΤΎδν. ὑ. 142; 

Ἡαγύκπαππ, Ὁ. 332; έδογ. 46 "ἘΚ. χυὶϊ. 
Ῥ. 126). 

4Φ. Ὗ6ὸο δανὸ ἴο ΒΌΡΡΙΣ ἤογο, ἴδδὲ 
Μοϑεβ ὀχοοιίϑα ἴΠ6 οοττηδηὰ οὗἩ Οοἀ δηὰ 
δηπουποοὰ {πῸ ρίασυο ἴἰο Ῥθδιδοῦ; δηὰ 
186 δδιηδγίίδῃ οοοσ [88 Ποσθ, 85 ἱΏ δ᾽ υχὶ- 

3 ΕἾγο γῇ δοηζ ὕῥροὰ ἴδ6 στουπᾶ. 

Ϊὰσ Ῥγοοθάϊηρ ρβαββαροε, δὴ δϑάϊιίοη ἴο 
ἴπδὶ οἴἶοοῖ, ὅδ ποῖβ ἴο υἱὶ. 18. “"" ΤῊϊβ 
ὙὙ88 8 [6δῖ [οΥ ΜοδῸ8 ἴο ῥσγουό, ἢν ἴδ ἴῃ 6 

ἴοδσ οὗ ἔδδὶ αοὰ, ἢ τβοδΘ δῖα 6 δὰ 

ΘΟΠΊ6, πδὰ ΔΓ ἰουμὰ δοοδδβ [0 ἴδ6 
τοϊηάδ οὗὨ ἴΠπῸ Ῥεδη8.ἢ 

23. ὈΌΦΠ ὃν τα ὈΌΤ ΠΡ ις, 866 δες. 
χχίϊι, 85. : 

43. Ακα ἤγε σαν ἀοιση ρον ἰδὲ εατίλ. 
νὲ γε, ἸΔΙΆΘΙΥ, σι ἰηρ, 881 Εἰηρβ 
χυὶϊ!, 88; Φοὺ ὶ. 16, εἰς. ὙΤῆὸ Επρὶ. όσα. 
ΤΟηΔΟΙΒ ΒιΓΔΏΘΟΪΥ: “ ἤγο σϑῃ δου ὕροὴ 

{π6 στουπὰ,᾽" (ργϑοίβοὶυ 8δδ. Εδη Εσγα τὸ- 

ΤΊΔΓΚΘ: “1Π6 ΗΓΟ Πόγὸ τοηΐ οἡ ἴ80 χτουπῆ, 
ΠΟΠΊΓΣΑΙΥ [0 ἰ(8 Ὡδῖυγο, ἩΔΙοὮ τηδῖκοβ ἰξ 
δροοη ἃ Ὀρτγαγ 8); ὙΠ ΙΟὮ ἱπιογρτεϊδιίοη ἰδ 
ΔΙτοδαν ῥγθοϊυ δὰ Ὦγ 186 ἢ Ἰοσαὶο ἴῃ ΠΥ ΗΣ 

ὙΠΙΟΝ ἀθηοίοβ 6 ἀἰϊγοοϊίοη ἰο ἃ γΐδοο. 

ἭΣΠΕ ἱπβιοδὰ οἵ ἭΡΩ κοί ΡᾺ ᾿χχὶ.9; 
860 ΕΞ. Οτίε. ατϑηι. Ρ. 444. ΤΉ τεῦ 

Ἵ ἰ6 υϑοὰ οἵ (ἢ ἀοδοσηάϊηρς οὗὨ ᾿ἰχῆι- 
πἰπρ ᾿ἰκενν 86 ἰπ Φοῦ χχχνυὶϊ!. 85 (ΠΣ 
139} ὉΡ᾽ῚὩλ 
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γΓΣ ἘΞ π᾿ ὭΦΙ Τρ κς δ ΎΠΠ) πῆρ ἐὺ 
ΝΕ ὭΣ ἜΣ ὙΠῈ ΠΠΡΟΠ ΕΔ) Ἴ 5 86. : ὈΝΝΌ 
155. : ἦῇρ πῃ} ᾿Η. Οὐ πο ὙΓῈΣ 223 Ὑπὸ πττο πξξ 
ΠΡΣΣ ὴ ΠΝ πῆ Ψ 9 ὝΓΟΡ Τὰς, Οὐ ΝΟ 7 ἘΣ 235 ΤῆΒ 
: Ὁ Ττῖστὶ γνὍΘ Τὴ ΤΣ ΠῚ ἤθτι Ὡφ 9. τὴ 
ἐ τὴ ΠῚ εὗρ ὈΜῪ Ὧ5 Ἐρτοθὰ δὰ ΥΩ. ΡῚ96 
ἘΝ Ὀτοδὲ πρΝη ἀπο) ΠρΘ» ἀ ΣῊ. ΓΒ ΠΟΘ δἹ 
γὴπν οι: ἔΡΗΜτΙ 988. : ΘΝ Ἢ} Ὡ ἼΔΩ ΡὍἘΠῚ ΠΡ ὈΡΡΗ 
ἈΡΌ δἷη Ὀϑγαὶ ΠΡΟ Τὴ) τοτρεε ΓΡ τὴπρ 5ἢ 
ΤᾺΣ ΘΝ: ὙΣΤΤΑΣ ἸπδΣ9 ΠΟ ὙΡᾺΣ ἽΝ 29. 1 δυο 
Σὴθ ΝῺ το; ες ΤΠ) γόπτο Γέρρα τηπτὺν 
Ὅ85 ῬΝῊΡ Ὁ» Ἃ ἘΠῚ ὙΠ9 ΠΡᾺὴ 80... γΧ}} Τῆπι 
δι: τι Ὁ ΠΏ) ΠΤ, ΠΡΦΒΠ) 81. 1 Ὀτῶν Τὴπ' 

44. 80 ἰδεγε ΄ὧας δλαϊϊ, ακὰ ορκίϊπιοδ ἸῸ πἢϊοῖ ἰβ οοπίαϊποᾶ ἴῃ ΠΠΠ βῆονδ 
3γε ἐκ ἰλό πιϊάεἰ 9 ἰδὲ λα. ὩΓΡΤ Ὧι 
Ἰκο το, τῃδὲ 18, θδδιοβϑ οὗ ᾿ἰχμιηΐης, οὔ 6 
ἑαλίπα ᾿ρ οἵ (οἸ]οπνίης [Π6 οἸδοσ, '.6. οοη- 
Κἰπαουῦμβ, ἱποοαβαηΐ ᾿ρμηΐησ. Τάγρ. Οὐκ. 
τοηάοτβ: δῶ ΠΟΠΙΦΌ ΕΠ δαὰ βερί. 
πῦρ φλογίζον Παπιίπς το; ΨΜυϊμαῖο: 
“ σιδηᾶο οἱ ἱρηΐδ τηΐδία," “ ἤγθ τηϊηρ᾽οα 
σὰ τὴ 6 Πα 1]; 50 δἷδοὸ [πἴπον, Ἐημῖ. Ὑ οΓδ. 

Ψαῖοῦ, Βοβοητ., ΡΒΣ ρρϑοῦ, δηα οἴποῦδ 

Μοῦ τεχαγὰ ἴο {0 ΘΙΥΤΩΟΪΟΘῪ οὗ [890 
ψογᾶ, ΖυηΣ δπὰ Αὐπμοίτ, δ δργοδϊης 
ἄτα (“ οἷὰς τὑπὶ δἰοἢ ρτοϊΐοηο5 ΕδύΕΓ ἢ, 
ἰοῦ πουἹὰ ἱποϊυάο ορηπασναίίονε ; α6- 
βοηΐαβ, 6  οἰίο δηὰ Μδυτγογ: οοηρίοι- 

ογαίθὰ ὅσο οσ 0818 οὐ ἔγο, νῃο ἢ πουῦ]Ἱὰ 
ἱωρατὶ ἴο τπ6 τνογὰβ ἃ ομδγβοῖοσ ποῖ μἰηϊοᾶ 

δὲ ἰῃ 186 Ἰοχέ. --- ἸΝΦΘ οΥ ΚΙ ΠΑΙΠΥ ἃ Ῥσερο- 

εἰτίοι, μοῦο υδεᾶὰ 88 ἃ σοῃ)αποίίοη ᾿πδίοδα 

οἔὗ δε ἸΝΜΏ, 65 ἰῃ ν. 238. 

45. Ανοαὶ δυέγν ποτ, δῃα δυέγῳ ἴτο6, 

866 ΟὨ ΥΟΥ. θ. 

4}. 1 λαύε εἱππεά (λὶν ἐΐπεε; ἰδὲ ἴδ, 

88 Νιαοϊιπιδηΐὰ 68 ἀΧΡΙ αἷπβ: “ ΤὨΐ8 0 1 

δοκπουνϊθᾶρο δὲ 1 δᾶτο εἰπποα." 

40. τὸρ ΤΠ 2 ὙὉὍὸ ρῥγοροβίου 

δὲ 2 ἰ8 ἰο ὕὉ6 ᾿ΔΚθη 88 ἃ σοιῃραγαίίνο: 
τὸ ἐδ ἰοο πιμοὴ αἰγεαάν, ἰδὲ ἴθοτο βῃουὰ 
86 τοῦ ἐμαηάογίηρ8 (Ρ]ὰ8 θεὲ χυδη υἱ). 
Ἐδδὶ ΟΧΡΎΌδδῈ 8 ΟἸΪΥ [16 686: “ΤΌΠΟΥ 

Θπουρἢ 85 ΔἰΙΓΟΔΑΥ οοτηα ἄονγῃ; δηὰ βοὸ 
Μεπάο]δδομη, ΖιηΣ, δῃἃ ΤΩΘΔΗΥ͂ ΟἰδἤοΓΕ. 

Τηὸ ϑορίυδρίπι, ψυχαὶ, δηὰ ΤΠ ον 

ἐγα 8 αἴ 00 ἔγϑοὶγ: “ἰδὲ (Π6 ΤΠ ΟΥ̓ 

οὗΙ)6 Ἰωτὰ ΠΙΔΥ ο6880᾽ (παυσάσθω τοῦ 
γενηθῆναι φωνὰς Θεοῦ, οἱ ἀοδίηδηϊς ἰοῃΐ- 
ἐταβ Ποῖ). Τασς. Οπκ. τοπάοσβ ὨΠΟΝ ΠΟΡ 
ἴ[Ὡπ5: 186 Ἰπυηογ8 οὗἨ σμγδ ᾿ἰκὸ ἴῃ 80 
ποῦ οοθ ἔοι Οοᾶ,"---Ακά γοι ελαϊΐ 
δίαν πο ἰοη σεν, ῬΤΑΥ Τουτν ἢ ἴο 1Π6 Ι,ογά. 
ἘΠ ΕΓΔ ΤΟΙΏΔΓΚΒ: “ Ιἢ [ΠῸ γογὰβ---᾿γαν 
ο (λὲ Ζονγὰ (ΛΝ δὲ ΥΤ,Π), ῬΒδγδοι 
υδοὰ 186 ΠΟΙΥ πδῆῖὸ οὗ Οοά, πῆ δὲ ἢ6 
οδι]οὰ 1826 ᾿Ἰηυη6Γ ὉπῸΝ νὴ; ὈΘΟΔΌΒ6 
8 δοκηπονϊοάρεά ΟἿΪΥ ἴδο οχίδίθηςσο οὗ 
ὈΠΌΝ, διὰ τπογοίοσγο Μοδοβ οοπιδίηρά 

ὈΟΪῈ ὨΔΠΙ6Β ἱπ ἃ δ εοαυθηΐ νΟΓΒ6: ὁ γόοῦ 
ἅο ποῖ γοὲ ἴξας ὩΣ ΠΙϑὲ ΠῚΠ (σεῦ. 80). 

40. Μοεεβ ποηΐϊ ουὲ οὗ ἴ[Π6 ἴονσι ἴῃ 
οΥΟΣ ἴ0 ΡΓΔΥ, οἰἴποῦ Ὀδόδαδο [86 8019 
οηπδποθὰ 18 ἀσνοίίοῃ, ΟΥ̓ (Δοοογάϊηρ ἴο 
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ΘΔΡΙὮ ; δπᾶ {86 Τιογα ταϊηθα 811] ἀροῦ ἐδ Ἰδπα οὗἩ Ἐρυρί. 
24. ὅο {ποῦ νγὰ8 811, δα ᾿οομτ]ηυουβ Ηγα ἴῃ {Π6 πιϊάδβί 
οὗ (Π6 [41], νΟΥῪ ὮΘΑΥΥ, 810 ἢ 88 ὑβοῦθ σγὰ8 Ὡοη6 [κα 10 ἴη 

8}} {ῃΠ6 Ἰαπὰ οὗ Ἐσγρίύ βίηοβ 1 ὈαοδΙλα ἃ παίϊοη. 25. Απὰ 
[Π6 [4}} βιλοίθ ὑῃγουρῃουΐ 8}} {ΠπΠ6 ἰδπα οὗ Εργρίύ 411 (δὲ 
τ0α8 ἴῃ 1ῃ6 614, Ὀοίῃ τηδη δῃα Ὀθαβί; δηά ὑδ6 ἢ8}] βιηοίθ 
ΘΥΘΣΥ͂ ΒοΙΡῸ οὗ (Π6 Β6]α, δηα ὈΓΟΚΘ ΘΥΕΓῪ {τε οὗ {Π6 Π6]4. 
26. Οηἱϊγ ἴῃ (86 ἰαηά οὗ ἀοθῆθη, σμοσε {86 ΟΠ] άγθη οὗ 
1516] τὐϑγῦὸ, ἴΠ6Γ6 γῶ8 0 81}. 27. Απαὰ ῬΆΓΔΟΝ βαηΐ, 
δηά ς411.α ἴον Νίοβοβ δα Αδγοῃ, 8ηα βαϊὰ ἰο {μϑ, [ ανθ 
Βίηῃηθα {118 ὑπο: ἴπ6 Τιοτὰ ἐ6 τὶ ρῃίθουβ, δηὰ 1 δῃὰ στὴν 
ῬΘΟΡΙῈ δῖ ὑἱοκοα. 28. Ἑηίΐγοαῦ {μ6 Ιοτὰ, Ἶἴοῦ 1 18 
ΔΙΛΟΘαΥ ἴοο τη οἢ ὑο Ὀ6 ΤηΟΓῈ ὑμυ ΘΟ ηΡ8 δηα ἢΑ]}; δῃᾶ 1 
Ὑ111 Ἰοὺ γοὰ ρο, δῃα γοὺ 58}8}} βίαυ πὸ ἰοῆρθσ. 29. πὰ 
Μοβοβ βαϊα ἰο μἰπι, θη 1 δῖῃ ρόπα οαὐὺ οὗ {Π6 οἱγ, 1 8841}] 
ΒΡΓΕΔΑ ουὖτηγ Π8η68 ἰο (886 [ογὰ; ἀπά ἴπ6 ἐδαηδον {|}} 
οΘ886, ποῖ μῈ " Μ1] {8έὲτ6 6 ΔΗΥ͂ ᾿λοτα δι4]}, {μαὺ (μοὰ 
τηδγεϑὲ Κπον ὑμαὺ ἰμ6 δαγίῃ 18 {86 ΤιογαΒ. 80. Βυΐ 
88 ἴοῦ {με δηα (ἢν βογυδηΐβ, 1 Κῆονγ “ΓΠπαῦ γοὺ ἀο ποῖ 
γοὺ ἔεδαῦ {86 Ιοτὰ ἀοά. (81. Απα ὑμ6 ἤδχ δῃηὰ {δ8 
ὈΑΙΟΥ ΓΘ δι) θη; ῸΓ 016 ὈΑΙΘΥ τσα8 ἐπ (δ8 οδῦ, δῃὰ 

1 Σκοὶ. Ῥενε.--- Εἶτο τοϊηρ οα τι [86 Παΐ], 5. ΕῸΣ ἐξ ἐφ ὁπουρὴ (δαὶ Ἰμοσθ Ὀ6 ὯΟ προγὰ 
ταὶ Ἰμαπάοτίημα, οἰο. ὃ ΤΠδὶ γὲ Ὑ]}} ηοὲ γοῖ ἔδδσ, 

το ΜΡΙάγαβμ) μδοδῦϑο [6 ἴον 28 ἴῃ- 

ζεϑιεὰ σῖῖι ἰάοΪΣ. --- ΟἸαῖτο (ΐηκα (δὲ 
ὝΠ ΠΝ ΝΥΣ ἰδ. 6 οοπείγμοίίο ργασ- 

παπο---ὐὰ (Πδὲ ἴΠ6 γνεγὉ 3}}) 18 ἰο Ὀ6 πη- 

ἀοτβίοοὰ Ῥοΐοτο )Π δ. Βαυῖ [Π6 οοῃ- 

βίγυοσιίοη οὗ δὲ δ᾽ τ ΠΠῈ 1116 ἀοσΌβδιϊγ ΘΟ ΌΓΒ 

4180 ἱπ Θεη. χὶῖν. 4 (ΠῚ ΤΣ ἸΔῈ }); 
Φοῦ χχὶχ. 7; οἷς. Οουρ. ἴῃ 1,δεῖη “Ἔρτοὰϊ 
πὐθοτα," ΟΥ “ υγῦοτῃ ουὐδάοσο." --- 8 

ὯΌ5 ἴο σρτοδὰ ουῖ 86 Βδηᾷβ, '.6. (0 ῬΤΔΥ, 

ἩΒοΓοίοτο Ταγζυσῃ Φοηδίπδη δὰ 8: 1292, 

ἴῃ ῬΤΑΥΘΓ. 8566 [δαἰδὴ ἱ. 15.-- Τε ἐλιπάεγ 

ἐλαὶ] οεεαφε. Τ δ διά οη οοδβδιίου οὗ (ἢ 6 
Ῥίασας ὮὉΥ ἴθ Μν|ἢ}} οὗὁἩἨ Οοἂ τγ88 δι ΠΟ ΠΕΥ 
οδἰουϊαιεᾷ ἰο τηδηϊίοδὲ ἴο {πὸ Κίηρ οὗ 

Ἐφγρὶ ΗΪ5 ραγδιηουῃϊ ῬΟΥ͂ΧΟΓ ΟΥ̓́ΘΡ 811} [116 
οἰοπηθηίβ δὰ ἰδὸ ψποΐο οασγίῆ, ὑῆηϊοῖ 

δΌΠΟΥ ΠΥ πτδϑ ποῦ---δάὸ [δὲ οὗἨ [86 ἰάο]9 
Ὅ86 οσοῃδίἀογοὰ [0 Ὁ60-- Πομβηραὰ ἴο ΟὯΘ 

ΘΟΘΠΕΥ οἵ ἰ0 ΒΗΥ͂ ΟὯ6 ραγί οὗ [πὸ του], 

80. Ανουϊ 1λ2ὸ οοπδιτυοίίοι ἱπ ΠΣΙΝῚ 
Ὁ ΤΣῊ ὙἼἸΣΝ, 800 ποῖθ ἴο ἱν. 14. 
-- Τλαὲ νοι ἀο ποῖ ψεῖ 7εαν ἰλε Ζονὰ Οοά. 
Ὁ ἼὮ τοϑδὴδ ποέ ψεί, δηὰ ΟἸΚοῖοδ ἰσγϑπ8- 
Ἰαίθβ ΘΟΥΤΟΟΙΪ : Ὗ) 99 ἽΨ “ δι δοτίο ποῖ. 
βδδάϊδη δηὰ Εδη Ἐσγα ἰδκὸ Ὁ ἴῃ τηο 
8680 Οὗ ὀείογε, δῃὰ οοπηθος [ἢ ]8 δοηΐδηος 
τὶ τ [86 ΓΟ] πς νοΓ86: “ δἰ σοδάῃ, Ὀεῖοτα 
γουῦ ἔδαγοὰ [86 1ογὰ, γοῦς βαχ δῃὰ ΣΕΥ 
ὝΘΙΘ διηϊίοη, δηᾶ Ζ οδὴ τποσζοίοτο ποῖ 
ῬΓΑΥ ἴον ἐδμοὶγ σοδίογδου," Ὑπϊο ἢ ἰηΐοτ- 
Ῥχοϊδείοη τησβὲ 06 οοῃδίἀογοὰ 88 ἰογοοὰ. 

8Ε, 88, ΑἍ4κά ἰδὲ ἴα» ΠΓΦΘΒ (Ιάπυπι 
Ὡδἰ (δε δβί τ). [ὲ 'γὰϑ 'ῃ δποίθπὲ εἶσηθα, 
88 ἷξ ἰδ ποῦν, τιῦςἢ ουἱεϊ ναϊοὰ ἰῃ Ἐφαγρι, ἰῃ 
Π6 νγ6]}- Κηονσῃ βάσδτο θα 48; οβρϑοΐδ!]ν ἰῃ 
[00 1)6]ἐ8, ἰῃ ἔδὸ υἱοίηλευ οὐὗὨἨ Ῥοϊαπίαπι 
(πυμ Ῥοϊυκίασαπι); ἐδ δία! κα σοδοὴ ἃ 
μιοίχῆς οὗἁὨ τόσο ϑη ἐδ γθθ ἔδος, δῃὰ τὴ 
ἐίοκηοδυ οὗ ὁΔη6 (οομιρασο Ζεγοα. ἰϊ. 105; 
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ΤΠ ΠΣ ΓΡΊΩς πετοῦν τ ἐΡΡ 
ἜΞΠ ΠΣ ΝΠ ΤΣ. ὯΝ 94. : ὈΠΝΌ 

5 ΠΙΡῚ ἸΝῸ Οὐ ΝὉ γν 233 Ἰπδ5 πυτερ "ὔᾷ 
ΠΝ ΠΗΦΒ Ἔα 9 ΠΝ, ΟΡ Ν ΠΝ τῆϑα 

Ὑ47 

ἵτα ἘΌΝ ὙἼΞΙ ΠΕΠ ἩἼΤΙ οὔγ- Ὁ Πνὴ 
κ᾿ ΠΡΊΣ Ὧ5 Τα τΝ Νὰ γΝ5. ῥῚ86 

πὰς ὭΝΣ ΠπνοΥ πρϑ ἈΘΡῚ ἢ ΤΡ ΠΡΡὴ οἱ 
: ἐὰν 88. ἐ ὈΥΦΎ ὍΝ ὍΔὉ ΡΟΝ Τὴ ἘΡΕΝ 
Ἢ Ὀϑτ ΠΡΟ ΤῊ ποτὸν ΥΡΡ τῦπρ 5ἢ 
ϑΡς ὝΡΤΤΝ ἸΝΥΞ ΠΡ ὯΝ ἼΘΝΗ, 29 ἐπὸνρ 
μοῦ ἜΤΙ δ Ὑ5ΠῚ γπρι τρρα ΤῊΝ 
ΝΎ ὈῚ 3 ἘΜῈ ἼΣ29) ΠΡΝῚ 80. ἐγ: πὴπὸ Ξ 

ΤΠ 9 ΤΙΣ ΠΡ ΠῚ ΠΡ Β τὴ 81. ὁ ὈνΤοι; ΠΡ ὙΔΥ ΔΝ 

Ὁ ἔλεγα τοαβ λαϊϊ, πὰ σοπίϊπιιοια ἿὩ πμϊοΝ ἰβ οοηϊαϊποᾶ ἴῃ ΠΏ βῆονϑ 
[6 πιϊαϑὲ οΥ εἶ ματι. ΠΠΡΟΓΙ ΟΣ ἀμαὶ Δ 15 το 06 ἰδίκϑῃ δβ ἃ ΦΟΙΏΡΑΓΙΘΩ͂νΟ: 
{πᾶὶ ἰβ, θδ 5.68. οὗ Πρ τη ΐ προ, ὁπ τέ ἐξ ἔοο πυμοῖι αἰγοαάψ, ἴλας τῃδτα βῃου]ὰ 
ἢ ΟΥ̓ ΤΟΪ]Ονγ Πρ’ {Π|0 ΟΥΠΟΓ, 1.6. οο- 6 τῆοτο ἐπα η ον πρ8 (Ρ]ὰ8 6δὲ χῦδιι αἱ). 

᾿, ἱποθββδης Πρ πη. Τρ. ΟμΚ. ἘΒΗΪ ΘΧΡΓΟΒ565 ΟὨΪΥ͂ [80 Β0η86: “ Τα ΠΟΥ 
: ΒΩΠΟΠΦΟ ἘΠ ἀπᾶ δορί. Ἂποιρῆ μη8 Ἰγθδὰν ϑοπηθ ἄονγῃ; δηὰ βο 

φλογίζον Παπιΐπφ ἔτο ;; ὙΜαυϊραῖθ: Μοπάοίββομη, Ζιης, δῃᾶ τὩΔΗΥ ΟἸΠΘΙΒ. 
100 οὐ ἴριῖβ τη ϊβέβ,᾽" “ἔτγθ τηϊηρῖοα Τρ ϑορίαπαρίπε, Ψαυ]ραῖθ, δηὰ 1,πϊῆοῦ 
ἢ ΒΑ}; 58ο αἷἶβο Ταιέμον, ἘΠρ]. Ὑ 65. ἰγαπβίατο ἴοο ἔγθοῖγε “Ἰπδὲ 1η6 τὰπηάογα 

Ἰοθθητα,, ῬὮΠΡΡΒοῦ, πᾶ οὐδοῖβ οἵ {Π6 Τοτὰ ΤΠΔΥ 66880᾽ (παυσάσθω τοῦ 
νυ τ ἴο ἴδ οὑγτπ ΟΡΎ οὗ 6 γενηθῆναι φωνὰς Θεοῦ, πὶ ἀοδίπδηε τοηΐὶ- 

του ἐπημρνθς ἃ Βρτοδαϊπς ἰγαα Ποῖ). Τανρ. ΟἿΚ. τοπάοσα ὨΠΟΙΝ πῦρ 
δον Ἐδαογ ἢ, (ππδ: ΚΠ ἐππη 6185 ΟΥ̓ σγϑα ἰκὸ (ἢοβθ 

ἥοπ; ὅ6- νυ πΐοῃ σοῖο ἴτοπι αοᾶ,"---(πα ψοι δλαϊί 
βίαῃ πὸ ἰοπισοτ, ὈΓΑΥ͂ ἰου υ ἢ ἴο 86 Ι,ογά. 
Ἐθπ Ἐζγα γΘΠΊΆΓΚ8: “ [πὶ [ὴ6 νγογά8---ργαν 
ἰο ἴδ Τογὰ (ΠΝ δὲ ΥΤΨΠ), Ῥπδγβοὴ 
πβοὰ τΠ6 ΠΟΙ παῖηθ οὗ αοἄ, ψ δὲ ἢ6 
ΑἸ]οὰ τη6 ἐπα πον ὈΠΡις πῦρ, ὈΘαΒΌ80 

ΟΚπον]οαροα ΟἾΪΥ ἴΠ6 οχίβίθηςο οὗ 
Ἰνξ, ἀπὰ τποτοίοτο Μοβεβ οοπιδί πο 

ἸΤΏΟΒ ἴῃ ἃ Β:: 050] ΠΘηΐ γΟΓΒΟ: ὁ γοῦ 
Ὁ ἴσαν ὨΛΠΟΝΣ ΠῚ ΠΡ (νον. 30.. 

Μοβοβ νοΐ ουΐξ οὗ ἴΠ6 ἴονχπι ἴῃ 
ῬΓΆΥ, ΟἰἸΠ6Υ Ὀθόδαδ6 [Π6 8011π|9 
δῖβ ἀργοξοῃ, οὗ (δοσογάϊηρ ἴο 
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ἢθ βαχ τσα8 ὈΟ]]6α. 82. ΞΡ ΕΝ 
γΟΙῸ ποῦ ϑιηϊίθῃ; [Ὁ {}" -5:--:- ἀλολο ἐῤ τ τ βὴον 
γεηῦ οαὖὐ οὗ (6 ΟἸΟΥ [" ες -φ- πα ὦ ᾿ Ἢ π- 
118. Βα η 48 ἰο (6 [,ογὰ; δ᾽ “Ξ-΄ ΡΝ ἍΝ ἀν 
ιηα {86 ταὶ ὰ8 ποῦ Ρο: . "α΄ ᾿ 
γ ἤθη ῬΠΑΓΔΟΪ 880 οι - ἐπ....41 ἘΠ ἡδουδοας ποσνυτοδι 
ἨυηάοΥβ δα οοδαβοά, ὅδ. - 2 “}»- εν " τς ΝΝ "ΠΣ 
18. Ὠοαγί, ἢ6 δῃηὰ ἢ18 - ὡς 2. τεῦ ψΞ Ὡς ᾿ δρδὶ ὮΝ 
ΡΒΔΓΔΟΙ τοιηδϊηθα Βατά ΝΥ ΣΑ͂ ΈΌΝΝΝ ᾿ Μη τειν 
Ἤ]άγθη οὐ [βγ86] ρῸ, 88 Ξ᾿ “ : ἡ: μὲ. ρου λα ἂς ἥν 

1 Ἑποὶ. Ῥένο.--- ΠΥ. 3 γι τ. »"Φ τ μ : ἐπε ΤΙΣ 
ξς π᾿ -σαν: ἰδκ Ἰκκὶ τι Τστῖδο-" - 

ἰαὲ, ἴας Ἡγοάοϊυδ αἰ δι ΠΟΙΪΥ 88: 5 θα -“. 28. Ευωνϑε 1'- .. 

ΙΘΥ͂ΘΣ γαίῃ ἱπ (ἰδὲ ΘΟΌΠΟΥ" ( 
ΕἘΥΡὲ δηΐογε δυιοὺ ἔγα  ] 688, ὁ 
Ωγ, “ τῆδὲ δα ΟὟΤΘ 8 ΠΟΙ Ωρ ἴ0 
6 δ8ἰκῖ.8." Μοῖδ .81}}5 Εφυριί ' 
τ τῖυση ;᾿" ΙΓλιο 5 δαγδ: “ Νο' 
οὐπιῖι δορίοἱϊ οοϑὶαπι," δηὰ "ὑὉ᾿θΛ 
ἐηθς ρῥἰανίο βαρρ]ὶςαὶ Βογῦδ ἴον! 

ἘΣΥ͂ σοῃδιγασίοι οὗ ἴπ6 Πουβε8.. 
ΠΣ τῆογο οσυὯθ Ὀγῖο ΚΒ, ΒΏΟΥΒ [ἢ᾿ 

αἰη, Ὑϑῖοῖ, ΓΓ ἰδ δὰ [81] 6 ὴ 

ΠΩ τοδὶ αυδηι τ, που] 800] 
ἰδηρογοὰ [86 Βαίθιυ οὗ [16 6ἀ!' 
Ἰου ἢ πιοάογῃ ἔγϑυθ]]θγδ 
ἰπθ8 τῦϊϊποϑϑοὰ σαΐῃ ἴῃ [ἢ δ' 

ἴ88 80 Ἰϑηΐοηΐ δηἃ δχοϊοᾶ δι 

Ἰ0ηΐ διηοηρ [26 ἐπ Ὁ 8 ηΓ' 
ΒΟΥ͂Σ 761} δροιῖ ἦνθ ΟΣ δὶσΣ 

ΟἾΓΒΘ οὗ [Π|6 ΥΘΆΣ, Δῃ ἃ 8 ς᾽ 
ἢ ἸΘΑΥΥ ταΐῃ 18 4υἰ9 ππὶι 

8 Ὑ76}} πηἀογϑίδη [Π6 [ὉΥ- 
γὸ οὗ τϊ8 ρίαρσυο, νὶς! 
ΘΓ τηογο οστη 480]6 ΡΒ: 

ἸΣΓΘΩ8 οὗ Ταΐῃ 88 ΔῺ ΠΏΡῚ 

τηθηϊ.---Ἴ ΠΣ) 82 Ἰοαϑ ποί 

Ὦ2 ἵοροαγ, 08. ἰ1].. 24; 

58 Εη Εχτα δῃὰ δι᾽ 
ν. Ῥαμῖΐσ. δι }}1ανὶς. 
84. «4πάὰ 6 οοπίϊπιιο 
ΓΡΥΘΌΟΥΒ Ἔχ ]δίη: Βοι 

Κυοπϊοάροά Οοὰά, ε 

γβίοουβ, δυϊ Βθ ΒΙΠιδὲ 

ἃ γοῖ τοδἰβιοὰ Ηἱε 



ΚἼΚῚ Ὁ Ποῦ 

ΓΝ Ὁ) δὦ Γφστ) ΠΡΠΠῚ 86. Ὀὴ5Ὰ 
ΡΣ ὙΣΤΤ 9 ὈΥΌ ΠΟΘ ΝΚ 88 

ἼΒΥΝΡ ΦΙ τῦρτὴ δυρραι ὑσηπη. Πγττίοι: νῈΣ ὁ ΓΝ κὰν 
τ :}ν 
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πΡΕ ΝΗ ΝΥ. 

ΡΟ ς ἡ δ 

ΝΡΠΡ ἢΡὴ ΓΡῚ ὙΠ ἼΘΙ ΟἾτττοΡ ΠΡῚΒ ΝΕῊΔ 84 
Ἄγ τὰς Πρ δὴ) ΠΡ 20 ῥ!ΠῸ) 86. ε ῬἸΞ.) ΜῊ ΙΒ ἼΒΡΝ 

5 : ΠΡῸΣ ΠΡ ἼΣῈ ἼΡΕ ὈΝῪΡ 
Ῥίϊαν, χῖχ. 1,3). 8566. οὖσ [πιτοἀποοη 
ἴο οἴδρ. χχυ.: “ἼΤῈο ΗΟ Τδθοσηδοϊο;ἢ 
11,Ο. ἃ. Ἧ͵7ο πᾶνὸ τΠογὸ τουδυκοὰ οὐ 186 
ὙΘΙΥ ἀχίθϑηδῖνο 180 τηδάο οὗ ἤκδχ, δηὰ (δ6 
ὙΔΙΟΌΘ ΡΌΓΡΟΘΕΒ ἴο Ὑϊοἢ ᾿ἸὨΘ 88 δ80- 

ῬΙοα. ἘΦΥΡῚ γγϑβ, ἴῃ ἴδοϊ, [0 στοδὶ ᾿ηθἢ 
τηαγκοὶ οὗ [δ0 δηοίθηϊς τοῦ]; διὰ 18 

ἐδ ΘΠΟΣΙΩΪΥ οἵ [Π6 1ο88 οοςδδίοηποα ὉΥ͂ [86 
δου ΘΠ ὈΪαριιθ Μ0}1 στο δ ἐγ Ὀ6 οδιϊσηδίοά. 
-- ἔ ὙῊΠΣ δανίεν ντὰδ ὈΟΪ ἰη Εσγριὶ δπὰ Ραὰ- 
Ἰοβεϊπο αχιθηδιν οἷ δόῦσηι, ἱῃ Οεἰοῦοῦ δηὰᾶ 
Ἐ86 Ὀερίπηΐηρ οὗ Νονοροῦ; ἰΐ τὶ ἴῃ 

Μαχοῖ, δηὰ νῶϑ ΘΏΘΓΑΙΥ οαλ ἴῃ Αρτγτὶϊ. 
2 τνγῶϑ ῬΑΥΟΥ υϑδοά 86 ἰοοὰ [ῸΓ δῃϊτηδίβ, 

ΘΟΡΘΟΐ ΔΙ ὨΟΣΘΟΒ, ῬΑΙΓΠΥ ἴον Ὀτγοδὰ ἴοῦ (86 
Ῥοοῖοῦ οἶαδϑϑα, δηὰ ἴῸΣ (86 ργοραγδίϊοῃ οὗ 
ἃ φομηοη δόνοσαῦο. Τὴ6 ὈΑΣ]ΟΥ-Ὀγοδὰ 
Ἧ88 ὁοῃδίἀογοὰ ὙϑῪ ᾿δοϊοδοῖηα, ἰδοῦ σῇ 
Ὧοΐ 80 Πυίϊγο0}8 88 ἴδδὲ οὗ Ὑδοδῖ; δηὰ 

ἐδο Ατδὺδ πῃ Μοζοςοο δδῖ, δὺ Ὀχοϑοηῖΐ, 6Χ- 

οἰ υδἴνοῖ υπ]οδυθπθὰ ὑὈδγῖου -Ὀτοδά.--- Τὴ 
δαγίεν ιραΔ ἐπ (λα εαν, 3... 8-- Δ 2, δηὰ 
80 ἰδ ἥαχ, Ὁ93)- "222. Οοπρ. ΝαμΡ. 
Χχχ, 17; Οδηι. ἰϊ, 195. 2'Ὡὲ δα» 9 σογλ, 

ἔγοτα 2318 πο ἢ εἰ χη θα ἴῃ ἴ[Π6 δου ες 

ἀἰα!οθοῖβ ἐο ργοάμοα δίιοεδοπιδ οὐ ἵγωϊίε; 
τβογείογο [6 σϑσηδὶ τοοητἢ (Αρτὶϊ, 102) 

15 οδ 6 ΝΗ Σ ἽΠ. Ἐχοά. χιὶ!, 4; χα ϊ!, 
1δ; χχχίὶν. 18, οο. Εδη Εζγα (δὰ χὶϊὶ. 4), 

ἀογίνοβ ἰδ 1688 ῬΓΟΌΔΟΪ ἴτοτα 2) ραγοηῖ, 

ἴη ἴδ δἰσηϊβοδιίου οὗ 132 ἤγει πα, ἡδηιθ- 

ῚΥ οὗ θαιογ. Τῆς βορίπαρίηϊ τοηάθ γι 

1Π6Γ6: ἐν μηνὶ τῶν νέων (501}. σταχόων); 
γυὶρ.: “τηθηδ6 πονδίιτῃ ἔπι χυπ).""--- 2} 

(ἔγουαῃ 9,522), οδ᾽ χ, τι 16 ἰογτηδεϊνο οὐ 

αἀϊπιϊπυτίνο ἰογιιϊ πϑιίοη 5) φΟγῸ] 18 οὗ ἥον- 

675. δορί. σπερματίζον σἰνίηρ δ66 4, αν ρ, 
ΔΙΓΟΔΥ 6 Βοδά-ουρκ.--- «πα ἐδά ιολεαί 
ΠΌΠΠ υπϊοἢ, δ 18 ππ γ ΓΒ Δ] ΠΟΤ, 
88 [16 τηοϑὶ οσυἱεἰναιοὰ στδίη ἰῃ Αδία δηὰ 

Ἐργρὶ. Αἀκὰ (δὲ ἐρεῖϊ ΙΘΌΣΠ Ττὶεσιτι 
ϑροϊία Τέμπη. τὴ ὁ Ἰουτ-Ἰοανοὰ Ὀϊυηϊοα 
ΟΑΙχ, 8π|8}} Ὀ]οββοσαβ, ὙΠ 1{||0 αγηδ, 
Δηὰ διηοοῖδ, 48 ἱξ ὝΘΤΟ, βΏοση, δίθηοσ 
ΘΔΓδ, ἴΠ6 σιταίηϑ οὗ το δἰξ δὸ ΠΤΩΪΥ ἴῃ 
[0 Βυ5Κ8 ἐπδὲὶ [ΠΥ τησδὶ 6 ἔγοθὰ ἔγοτῃ 
ἴποπὶ ὈΥ͂ ῬΘΟΌΪΔΥ ἀονΐοθα; ἱξ στον δθους 
88 ὨΪΘὮ 86 ὈΑΙΪΟΥ, δηὰ ἰβ Ὄχιθηβίνοὶγ ου]- 
ναιθὰ ἴῃ [86 δουίδογη οοιηιτο8 οὗἩ Επ- 
ΤΟΡα, ἱπ Ἐφγρὶ, Αγαδία δῃὰ Ῥαϊοδιΐῃο, ἰῃ 
ΤΏΟΓΘ [ἤδη ΟΠπ0 δροοίοβ, Το ϑβοριυδρίηιϊ 
ἰγϑδἰδίθθ ἱξ ὈΥ ὄλυρα, ἴῃ ῬΙΪΏΥ “ Δτὶποδ,» 
ὙΓΒΙΟ. σοΥτϑροηάθ τ] [6 ΕὙΘΠΟΣΝ γίσκεί; 
δηὰ Ἡετγοάοίτι8 (ἰΐ. 86) οὔδογτοδ, (δαὶ ἐξ 
ΔΒ ϑοὦ ὮΥ (80 Εργριίδηθ ἴος δακίηρ 
υγοϑδᾶ. ὙΠε86 τσεγό ποί δηεί(εη, 707 ἐλεν 
816 ἰαίεν. 2») 8 δ οΥαζ. τγοδὶς, ἰδ ὰοσ, δου 

ἱπ στονίηρ, ἰδπογοίοσο ἰδίοσ ἱῃ [86 δϑδδοῃ. 
Ὑοδὲ δηὰ δροὶὶ δέ δ.}}} ὑδοκιναγὰ ἴῃ 

Μαγοῖδ, το δαχ δηὰ ὈΑΥΪΟΥ δὸ δἰ γοδαῦ 
τὶρϑ [Ὁ [Π)6 δἰ. κ]6 (866 Ὡοΐθ ΟἹ γυοϑζγ. 18). 
Βδδηὶ δὰ Κιτοὶ ἀχρἰ δίῃ, ἐδπογοίοσο, οοσ- 
τοῖν, ΠἸΓΊΝΌ, δορὶ, ὄψιμα, Υ ας. “ ϑοτο- 
εἶπα," Ιαἰδοσ, “ βρδοιψεισζοι ας," δηὰ εἰπιὶ- 

ἸΑΥΥ ὨΘΑΓΙΥ 411 [πΠ6 τηοάσγῃ ἰηίογργείοσβ. 
Ἐδθη Ἑεσταὰ ἀεγίνο θ᾽ Βὲὲ ὕἤτοιῃ Ὁδδὲ ἀατκ, 
δηὰ αχρὶδίηβ: ἴδ0 Ὑΐοδὲ δηὰ θρ6]: τ γθ 
811}1} ιάάσῃ ἴῃ ἴπ6 οδτί, [ΠΥ δὰ ποὶ γεοῖ 
ϑρτουϊοά ἔοστι; π ΟΣ ἷ8, ΒΟΎΓΟΥΘΓ, ἱπιροδ- 

δ᾽ 016, ἃ8 ἰΠΘΥ 8.6 ἴῃ ἐποὶγ στον ἢ ΟὨΪΥ ΟἿΘ 
το! ῬοΒίηὰ βαχ δηὰ Ὀδῦὶεγ. Ὑ μθδὲ 
δΔηὰ δροὶδ ὙΕΓΘ 81}}} ᾿ΟΠΟΣ δηὰ βοχίῦ]ο,, 
δηά, ᾿ῃογοίογο, γε θὰ ἴὸ (0 τἱοϊθηςα οὗ 
186 61] δηὰ γαίῃ, δηα τοτηδὶ θα ππϊη)υγοᾶ; 

ΨὮΣδὲ το Παγὰ, 58:16 ἀῃὰ ἀὐτγ δέδια οὗ 

βαχ δηὰ ὈδυΐοΥ γαγα, ΟΥ̓ ἐΠαὶγ τοδί δίδῃςο, 

ΘΔ δ Ὀτοίοη δηὰ ἀεβίσογοὰ. 

48. Ακὰ ἰδε ταὶπ ιυαδ ποί ρομγεά ψροὴ 

(λεϑατιλ. δίῃ ἰ8 δο βοϊάομι ἴῃ ἘρΥρί, 

Θδρϑοὶδὶ!ν ἰπ ἐποθ0 Ρασίδ τ ΟΝ 116 ον, δηὰ 



ΕΧΟΌΌΣΝ ΙΧ. 

{με βαχ τσαϑ8 Ὀ0]1εἃ. 82. Βαὺ {86 νῃραὶ δῃηᾶ {μ6 'βροῖς 
ὙΟΙΘ ηοῦ Ββιηϊύθῃ; ἔου ὕμον Ἶαγὸ Ἰαΐου.)ὺ 88. Απὰ Μοβοβ 
ψγεηῦ ουὖὐ οὗ [6 οἰζγ ἔγοπιλ Ῥδγδοι, δηά βργεϑδᾶ ουἱ 
ἢἷ8 Βδηα8 ἰο {86 [ογα ἢ δῃά {86 ᾿ῃηάογβ δηα 81] οβαβϑά, 
Δα 6 Ταὶη ὰ8 ποὺ ρουγθα ἀροὴ {86 οατίῃ. 84. Βαϊ 
ψθὴ ῬΠΔΓΔΟΪ 8400 ὑπαῦ ὑῃ6 γϑΐη δηᾶ {ῃ6 [41] δηὰᾷ {86 
ἰὨυηΠογΒ 86 οραβοα, μα οοῃίϊηπθοα ἴο βῖη, δῃα μαγάθηρα 
18 δορί, 6 δῃηά ἢΪ8 βουνδηίβιτ 8ὃ5ὅ. Απά {6 μοαγί οἵ 
ῬὨΑΓΔΟΝ τοιηδϊηθα δαγαθηρα, δηα ἢ6 σπουἹὰ ποὶ ἰοΐ {86 
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οὨΠ]Πάγθη οὗἉ βγ86] ρο, 88 {86 [ωογὰ ἢδα βροκϑὴ ΟΥ̓ Μοβεβ. 
1 Ἐποὶ. ΡῬεγο.--- γο. 

βαὶ, δας Ηοτοάἀοίυβ αἰδιϊη ΕἾ δαγ8: “ ἰΐ 
ὭΘΥΟΣ ΓΑΐηδ ἴῃ ἴπδὲ σούηου " (ἰἰ. 14). 

“ἘκχγρὲΘΠ)ΟΥγ8 δυσὶ ἔγα 6 86,᾽ ΟΌΒΟΓΥ δ 
ῬΊ Ωγ, “ἔα εἶ6 οὐϑ8 ποι ηρ ἴἢ0 Ταὶπ ΟΥ 

ἔἶ6 δἰῖοβ." Μοεῖδ οδὶὶς Εγρὲ ““Ἵχρϑγα 

ἐπιθυίυσα;"" [κις 8 δαγ8: “Ναῖ)0 δζγδ- 
ἴογαπι δερίοἰς οοοὶαμ," δηὰ ΤΊθυ]1π8: 
“πο60 ρμἰανίο διρρίϊεδι Βογῦδ Ιονἱ. ΤῈΘ 
ΨΟΣΥ οοῃδίχαοίίοη οὗὨἩ 1π6 Βοῦ568 πῃ Ἐργρὶ, 
οὗ τοῖο ογσυαὰο ὑσίοϊκβ, ΒΏΟΝΒ [26 ΓΑΣΙΥ οὗ 
ταί, τοι, ἢ ἰε δὰ (Δ]6ὴ οὔθη δηὰ 

ἴῃ τοδὶ υβηιν, του ϑοοῃ δυὸ δη- 
ἀδηρογοὰ [86 βεαίδι οὔ ἴμ6 οἀΐβοοθ. Αηά, 
Διιδουρ ἢ τηοάσσγη ἴγαυθ!]ογ8 ἤᾶνθ 80Π)6- 
(ἰπγο8 τὶτηοβϑοὰ σγαὶῃ ἰπ (Πδὲ οουηίγΥ, ἰΐ 
3 80 ἰοῃΐοηΐ δηὰ οχοϊοᾶ βυοὶ δϑίο πη βἢ- 

τοθηῖ διποηρ 6 ἱπμΟϊ δηΐδ, (αὶ ΤΏΘΡΟ5 

ΒΏΟΤΟΙΒ [611 δρουῖ ἦνθ οἵ βὶχ ἐἰπηθ8 ἰῇ (ἢ6 
οοῦγδα οὗ ἔπ ΥΘΑΓ, 84 ἃ οοῃε θα δίογπι 

οὗ ΠΟΑΥΥ͂ ταῖῃ ἰδ φυϊο᾽ ἀη.88.81) (δὲ ντὸ 

6ΔῈ 7611 απάἀογείδηά ἴδ ἴογοσ οὗ [Π6 πδῖτδ- 

ἔνο οἵ εἰΐδ ρίαχυθ, νας Βδὰ, Ὀοβί 68 

ΟἾΠΟΥ τροτο ἕοστη 48 016 ΡΒ ΘΠΟΙΊΘΏΔ, Υἱοϊοηὶ 

ἐοσσϑηΐβ οὗ ζαΐῃ 88 δὴ Πηργαίθ αι] Βοσοιηρδ- 

πἰπλοηῖ.---ἼΓ) 12 ̓σας πο ρομγεά, ΝΊΡΗ. οὗ 
ἽΠ) ἴο μουν, 0. [ἰ]. 24; ὅ6γ. ΧΙ, 18, οἷς. 
Τῆῦδ ΕΌη Εσγα δη ἃ Βδθμθδηι. δερίέ. ἔστα- 
ξεν. Ῥαωϊσ. δι}}]Ἰανὶϊ. 

84. Δπὰ ἀε οοπίϊπιιεά ἰο δἷπ. ὅϑοιηθ ἰῃ- 

[οΥργοΐοσβ οσρὶ δίῃ: Βοοϑιδα ῬΒΆσδΟῦ δὰ 

δοκηονϊοάχοά Οοάᾶ, βαγίηρ, ἴδ Ηδ ἴδ 
τὶ ύδουβ, Βαϊ Β6 μἰπη86 1 πὶ οκοὰ (νοῦ. 27), 
διὰ γοὶ τοβίδιθὰ Ηἱβ8 οοιμμηδηβ, 86 ἴ8 

3 Ἵχο ποῖ ΤΟΥ ὕΡ. 3 Ηο εἰπηϑὰ γοῖ σῆοσϑ. 

Βοποοίουι δ ἃ δηΐου, ἰπίθηϊομδὶ δἰ ΠΣ 
(ἼΩΝ, δπὰ, ἐπογοίογο, 81}}} τόσο οσίχηΐῃα] : 
δηὰ 1520 ἘΠρΊ 5) Ὑογείου ἰγϑηβὶδίθα δο- 
ςοΣϊηρὶΥ: “δηὰ 86 εἰπηϑᾶ γοῖ σϑοσγο." 
ΑἸΕΒουρΙ οογίδίπ]γ ἐδθ πείχες οἵὗἨ Ῥμα- 
ΤΟΝ Β ΖΣῈ Ὀϑοδπιο ζτοδίοσ, ἔθ τοοσο πὸ- 
ΤΏΘΓΟΙΒ [ἢ ΘΟΥΤΘΟΙΟΙΒ ΤΟ, ἴο Δ οΒ Ὧ6 
ΟὈΒΌΠΔΙΟΙΥ τοδὶδιθά, ὀδρϑοῖα! γ ὙΠῸΣ ἃ 
Ἄοοηνϊοιίοη οὗἨ 8 ογτηΐηδὶ οοπάποὶ δὰ 
ΘΟΙΏΘ ΟΥ̓́ΣΣ Εἷπι; [9 Ηθῦτονν πογὰβ (Π) 
ΝΏΓ)) ἸΩΡΙΥ δ ΡΙΥ ἃ οοπέϊπμαδοκ οἵ 

[86 8616 δ'ῃ, 8 ΣΟρο Σου οὗὁὨ [86 ἔοττηδσ 
τοπβαὶ ἴο δίϊουν [16 ἀθρασίασο οἵ δε 16- 

ΤΟ] οδ; δηὰ [ΠΟΥ ἃτὸ δαυϊνδιθης ἴοὸ 16 
ῬὮγαϑο: “" ῬΠΔσΔΟΝ δαγάοηοα ἢ58 Πεδσχί 
1816 ἔπηθ 180 " (ΝΠ ὉΠ 2 ὯΔ νυἱῖϊ. 48). 

8ὅ. Οαἰνίη δπὰδ ἢ 180 ἐοποϊπαϊηρ πογὰ 
οὗ (18 γεῦβθ: “δὲ (6 1ογὰ ᾿δὰ βἊροΐοη 
Ὁγ Μοβοβ," δὴ ἱπυϊσηδιίοη οὗ ἔδο οἰσοῦσῃ- 
δῖδῃοοσ, (ὮδΔι Μοδο8 σοτητηπηϊςδιθὰ ἰο Ῥἢδ- 

ΤΟ (ἢ6 αἀἰϊνίηθ ῥγοάϊοϊίοη οὗὨ δὶβ οδδιΐ- 
ὩΔΟΥ͂, δπά (δαὶ, [ΠοΓΟΐΌΓΘ, ΠΟΓΟ 18 δραίῃ ἃ 

δ᾽ σηὐ οδηΐ ῬΓΟρΤΘδ8 ἱπ ἴΠ6 παιτδνο. Βαὶ 
[Π6 σοπίοχὶ ἀο68 ποῖ 080} δυοῖ δδδυτηρ- 
ἄοῃ. 1 Μοβοδ τυδὰθ δῇγ σοϊησηστίοῖ- 
ὕοῃ οοποογηϊηρ [6 ὑγοάϊοϊοα σοῃεηπδῆοο 
οὗ ῬΒΔΓΘΔΟδ᾿ Β δια ΟΓΏΏ 688, ἢ6 σηδάο ἰξ ἴὸ 

10:60 Ιογϑο ἴ68, ποῖ ο ῬΏΔΥΔΟΝ, πρου τδοτα 
ἴς τοῦ] ἢδνο νγουκοὰ ἃ Ὁ ΥΥ πη οδιγ Ὁ ]0 
οδοοις, δουρὶ ὀνθῃ [Π6 ἔοστηοσ δ] ιοσηδ- 
εἶν ἷβ ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΥΙΥ ἱπιρὶ θὰ ἴῃ (86 
νογὰ 2 ἐλγουσὴ οΥ ὧν. 



δ  ΣἸΟὥ 

Β Β Β 

ᾺΣ ἘΣΤῚ . 3 ΠΠΕΟΝ Νπ πϑ οἷς Τῆτν ἽΝ 1" 
ΟΗΑΡΤΕΕΒΒ Χ. ΧΙ. 
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ΒυΜΜΑΕΥ.---ϑσδῖτηβ οὗὨ ἰοοιιδία ΔΥῸ ἀῃπουποεὰ ΟΥ̓ ΜΟΒΟΒ 88 ἴὴ6 οἰ ἣἢ Ρΐασαθ. ΤῈΘ 
οδῆοοτα οὗὁἨὨ ῬὨΑΥΘΟΝ, ΠΉΡΗΤΟΙ αἴ [6 Ῥγεαϊοϊθὰ 1ηδίοιϊοη, ΘΑΓΠΘΒΟΥ γΓ ἢΐπὶ ἴο 
γ᾽] ὰ δὲ Ἰαβὶ ἴο [86 υὶδὰ οὗ 116 Ιβγδοϊθθ, Μόοβδοβ δῃὰ ΑἝΓΟῚ ἩΡΡΘΑΓ δρδὶπ ὈθίΌσΟ 
10 Κίηρ; Ὀαὲῖ οπ οασγίπρ ποῦ σοσυοϑὲ, ᾿παὲ 811 τπΠ6 Ιβγδϑὶ θβ, τ ἢ ἘΠΟἿΓ τνΐνοα, 
οἰ] άτγθη, δπὰ οδι116, νυδῃοὰ τὸ γὸ [0 ΘΟΙΘΌΤαΐΘ ἃ ἴδβῦ να] το [6 Γ,ογά, ἢ6 ὀχρο] ] θὰ 
το πὰ ἔγομι ἢἷ8 Ῥγοϑθῆςθ, ἙΕἸΠΟΤΤΊΟΙΙ3 ΒΉΨΆΤΤΩΒ οὗ Ἰοςυ5[8 ΔΓΕ, ἴγοπι Αὐδῦΐϊδ, Ὀγουρῆς 
ονοῦ Εσγρὲε ὉΥ̓͂ Δῃ οδδι-σὶηᾶ; [ΠΟΥ ἀαδοϊδές [86 ὙΠοΪὸ ναροξδιίοη οὗ 186 ἰδηᾶ, δηὰ 
Αἰ 16 ΠΟΙΤΟΙΒ οὗἩ δῇ ἱπιρεπάϊΐηρ ἰβτιΐηθ ἰοττηθηΐς (Π6 τηϊπὰ8 οὗὁ τῃ6 Ἐργριίδηβ. 
Το Κίης δβοηὰδ ὁποθ τοῖο ἴοῦ Μοβϑϑ δηῃὰ Αβδζοῃ, οοηΐθαδϑοθ ἢἷ8 νυ] Κ  Π 688, 85 Κ8 
(ΒΟΙῺ ἴ0 ΡΓΔῪ ἴοσ 6 ἀἰϑοοπιϊηιδηοθ οὗὨ [8 ΟΔΙ ΒΤ ΠΥ; 8 βίσοῃς νγοϑί- τὶηὰ ἀσίνοϑ 
186 Ἰοσιιδῖβ Ὀδοῖκ; 4811 {ΠΕῚΓ ΒΊΓΑΣΤΩΒ ἈΟΓΙΒἢ ἴῃ [Π6 Ηρα Κ'68;---Ῥυϊ ῬΏΔΡΘΔΟΝ ΤΟΙ 18 
Βαγάοποὰ διά ἰγοϑοβοσοῦβ.--- Α8 ἃ (Γβηδιἰοη ἴ0 ἴΠ6 1αδὲ δηὰ τοδὶ αὐντὉ] μασι ἃ 
ΟΔΙ ΑΙ ἑὙ 18 Ἰπϊτοἀυοοά---οπηδὸ ἀαγληπεες ἀυτγίπρ [Ὦγοθ ἀαγθ---Ἴογο οδουϊαιοὰ ἴ0 
811 τἢδ6 τηϊπὰβ οὗ ἴΠ6 Ἐργριΐδηβ τ ἢ ἃ ἄθοΡ 5686 οὗἩ {δεῖν ΠοΙ Ρ]οδθηθ88 Ὀεΐογο [ἢ 6 
Ιωοστὰ οὗ [εγϑοὶ, (λδη ἴο ἱπῆϊοὶ γα] ἱπΊΌΓΥ ρου ἐΠοπι; δηὰ, ᾿πάἀοοὰ, ῬΒΔΓΔΟΪ τδ 68 
ΔΠΟΙ͂ΒΟΥ σοηςοβαείοῃ, δοίης ἴΠ6 σὨΙ]άγοη ἰὼ δοσοΙΏΡΔΩΥ ἰδοὶγ Ῥαγθηΐβ ἰηῖΐο [Π6 
ὙΠ ογηοδ8; θα 6 Μοθ68 δηἃ Αδίοὸῃ ΠΓΠΑΪΥ ἰηϑὶδὲ προη ἐδ κὶηρσ τε [Π6πὶ 411 
(ποῖγ οδει]ο δἰβδὸ ἴῸΣ βδοσ  ἤςοβ, ῬΠΑγΘΟΣ [ΟΓὉἀ8 {Π6ῃ, ΠΟΥ ῬΘΏΔΙΥ οὗὨ ἀδδίῃ, ουοσ 
ἴὍο0 ΑΡΡΘΑΣ δρδὶῃ Ὀδίοσο Ἀ1Π|.--- ΜΌδ68. ῬΓΟΠ 8658 [ἢΐδ8 ΘΏΘΓΖΘΕΘΑΙΥ, ΠΑ ΑἸΓΟΔαΥ 
τοοοϊνοα [Π6 τονοϊδίΐοη οοῃοοχηίηρ [86 ἰαπὲ ῥΐαροθ, ἰῃ6 ἀοδιἢ οὗὨ 811 86 ἤγβίθοση 
ἐη Εφγρί, νμΐο ἢ ΘΙ ΑΓ ΠΥ δ6 ΠΟῪ ΘΙΏΡΠΔΙΙΟΔΙΥ δηποιηοοα ἴο ῬΒΔγδοῦ, δά άϊησ 
ἴδας ἰὴ6 [ΕΓ 68 νι} Ιοανο 1Π6 ἰδηᾶὰ ππἢυτὶ ΌΥ ([Π6 Ῥοδεϊθηςε, ΒὨοπουγοᾶ δὰ 
δηγοδοὰ Ὦγ 186 ΕἸΧΥΡεΔηδ, δηἃ πγχοᾶὰ οἢ ουθῃ ἣν 186 Κίηρ Βίπι861.--- ΜΟΘ68 ἰοδνοδ 

ο ῬΏΔΓΔΟΣ Ἡ ἱπαἀϊσπηιδίοη. 
ἐπ δ] οἰ ΠΟΥ προ ἱ 
ἴου 86 ἰαδὲ ἱπβίοιίοι (860 χὶ. 1, 9). 

Α ὈγοΥ ΒΌΤΩΤΊΔΓΥ 
μιοδτὶ οὗ ῬΠΆσΔΟΣ, 186 ΔὨοΧϑὰ 88 ἃ Γ᾽ ΟΠ ΟΥ̓Ά ΡΓΘΡΑΓΘΙΟΏ 

[πο Ῥτγοοθάϊης ρίδγυςβ, δηὰ {ποὶγ 

ἙΠΟΗΤΗ Ῥίάαῦξκ. Τσῦδτ (2). ΜΕ. 1---20. 

Ἑ. ΤΉο οἰσπι ρῥἷασαθ, οοπαίδιϊηρς ἴῃ 

ἱπισηθηθο οἰουδο αι κοηΐης Βοβὶδ οὗἨ τοσὰ- 

εἰουδ Ἰοουδίδ, 4]]εα ἴῃ 18 ΥΟΥΥ͂ ΔΠΠΟΙΠΟΘ- 

ταθῶς ἴδ6 Ῥοορίο οὗ Ἐφγρὲ πιῖδ βυςἢ 

Βοστου, ἴπας (ΠΟῪ τλυττη ΡΥ τοᾳποδιοα 

6 Κίης, δὲ ἰδδὲ ἴο ἀἰδβυμλίβδ [ἢ [βγϑο]ῦθδ; 

ἴος ἴ!ο Ἰαπὰ τ δἰγοδάῦ συϊηθᾶ.---Ὑγὸ 

Βα γο 8 γδιίοιυ οὗὨ ἰαἰδι] δηὰ ἱπιογοδίίη 

ἀοδοτὶ ριοηδ οὗ ἴμ680 ἰηδοοῖδ, (ΒΟΥ ϑπάοῦ- 

ἴπχε, [εἰν ἀοϑοϊδιίοηβ, δὰ ἐποῖν ἀοδίγυο- 

εἶοπ; Ὀπὶ ἴποῦο ἰ8 ΠΟΏΘ ΘΟΙΏΠΡΑΓΘΔΌΪΟ ἴῃ 

ΔΟΘΌΓΘΟΥ ΟΥ̓ οὐθογυδίΐοη δηὰ 800] 1 Υ οὗ 

Ῥοοίίς8] ἀοἸϊποδιίίοη, τὶ [86 οχαϊιοα Ρἱο- 

ἴᾳχο ἩΔΙΟΣ [Π6 Ῥτορδεὶ Φοοὶ κῖνοδ ἴῃ 110 

ἔνσο βγϑὲ ομαρίεγβ οἵ δἷ8β ὑσορἠῃθοῖθβϑ. Ὑ768 

8}. 4}1}, ἐιΒεγοίογο, δυ υ͵]οΐῃ ΒΟΓΘ Βο 116 αχΊ ΓΟ 

ἔτοια ἔπας ἀοδογ ρου; δηὰ νγὸ ἄθϑῃὶ [8 [0 

6 ἐππθ τοῦθ ΡὈΓΟΡΟΥΙΥ 11 ἰγαιϊνθ οἵ ΟὟΓ 

Ῥδβδαβα, 88 180 0Πη6 888 ἱπάοοὰ (πὸ “δ8- 

τοίου οὗ ἃ ποσὸ ἀοία θὰ ὀχρ δηδείοη οὗ 

46 οἴδιας (οοιηραγο Φοοὶ ἱ. 3, αηὰ Εχοάπβ 

χ. 6; ΦΔοεὶ ὶ. 8, δὰ Εχοάτπ χ. 2, οἴς.); 

διὰ νὸ 5}}8}} ἱῆϑη δἀὰ βυοὰ οἶδοῦ ἱπίογ- 

τηδιΐοη 88 τηϊχιις Ὀοαᾷ68 6 ὨΘΟΕΒΘΑΙΣῪ [ῸΣ 

ἐπ6 1] ϑἰγαιίοῃ οὗ οὖν ἴοχὶ, [Ι͂η [86 Γαῃ5- 

Ἰδαίου οὗὨ 8686 ροδέὶς δὶ Ῥοχεϊοηβ, νγὸ ἢδυύθ 

Ῥεθη συϊάεά ΌΥ [Π6 δᾶ: Ὀσγίηοΐρ 68 Ὡς ἢ 
ὍΟ ἤδΥΘ σΟΏΘΓΑΙΥ δἀομιοὰ ἰῃ τδἷδ ματὶ 

οὗἨ οὔὖῦ Ἰαῦουγ. Φοεῖ ΐ. 6: “ ΕἘῸΣ ἃ παϊΐϊοῃ 
8. ΘΟΙΩΘ ΠΡΟῚ ΤΟΥ͂ ἰδηὰ, τα ὨΕΥ πὰ πυπι- 
Ὀουΐοδθ, οδο ἰθοὶ ἀσὸ ἰῃθ ἰθοί οὗ 8 

Ἰοῃ, δηᾶ ἱξ μδίῃ ἐῃὴ9 Ὀἱῖΐϊο οὗὨ ἃ ᾿Ἰἰοῃθδβ. 

Ψ εςσ. 7. 10 Βα Ἰδίὰ τὴν τυἱὴθ ᾿δβίθ, δῃὰ 
ὈΓΟΚΟΙ ΠΩ͂ ἢρ-ἴγοο; ἰδ Βδὲἢ Ὀαγκοὰ ἰδ 
ὈΔΓΟ, δηᾶἂ οδδὶ ἰὲ ἀοτῃ; ἩΝΙ6 ἅΓῸ ἱἰΐ8 

᾿ΘηαΣ 18. Ὑ ΟΣ, 10. Το [0]ἃ ἱπα ἀοϑοϊδιοὰ; 

[Ὧ6 απ ΤηΟΌΣΠΘΓΝ; [0Γ [86 ΘΟΓΉ ἰ5 ἀ6- 

διγογοά; 126 ὯδῪῪ τΪπΠ6 ἰ8 ἀγίοὰ ὸπρ; [86 

Οἱ! 18 ψἱ ΠΒοτοά, ὙΨα.11. Β6 γο δδβμιαπιηϑὰ, 

Ο γὸ Βυβραπάτϊηθη; Ἰαδπηθηΐ, Ο γὺ νἱηθ- 
ἀγθββεσβ, Ὁ [86 Ὑλδδὶ δῃὰ [0 [86 ὈΑΣΙΘΥ ; 

ἴογ φογδιϑὰ ἰ8 {πὸ μαγυϑεὶ οἵ 186 ἢο]ά, 
οι. 156. 7οο ἴο ἴπ6 ἀδγὶ ἴον [6 Δ οὗ 
10 Τοτὰ ἰδ Ὡρδϑῦ, δηᾶὰ 885 ἃ ἀδϑειίσιςιίοη 

ἔτοτῃ [0 ΑἸπσὨΥ ἀοιὰ ἐξ σοπμ6. τ. 17. 
ΤΏο 8668 δῖθ σζοίζϑῃ υηδορ τΠοΐὶν οἱοάκ, 

80 ΖΑΓΠΟΙΒ ΔΙῸ ἀοδοϊδῦθ, [26 ὈΔΓῚΒ ΓΘ 
ὈΥΌΚΟΩ ἀονῃ; ἔον (80 ΠΟΥ ἷδ8 τὶ ποτοῦ, 

εν. 18. ΗΟ ἀο 186 Ὀδδδίβ ρτοδῃῖ ἴῃ 

ΘΟΠΒΙΟΣΥΠΑιΪΟη ἀρ [6 δμογάβ οὗ οδίεο, 
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1. Αμὰ ἐδ ]ογὰ βεϊᾷὰ ἰο Μοβοθ, αο ἰο 
ῬΠΔΥΔΟΪ ; Ὁ 1 αν βαγαθῃθα ἢ18 μϑατύ, πα {86 Βοασγί οὗ 

ἷ8 βοσνδηΐβ, ὑμαῦ 1 τηῖρηῦ ΒΒΟΥ ὑμ6886 ΤῊΥ 8118 ᾿ΔΙΠΟΠΡ' 
1 Ἐπροὶ, Ῥεγε.--- Βοῖοσο εἶτα. 

ὈΘόδῦδο ἰδογο 18 Π0 Ῥαβίοτο ἴῸῦ μοι; [86 

βοοῖκ οἵ ξῆϑορ δ'δὸ δῖὸ ρογίβῃϑά. Π.1,2. 

ΤῊ ἀαΥ οἵ (6 Ιοτὰ οοπιεῖμ; ἰδ ἷβ πὶρὴ 

ἂἃὲ Βεαπᾶ; 6 ἀδὺ οὗ ἀδσκηοδδ δηὰ οὗ 

Εἰοοτιίπεδθ, 6 ἄδγ οὗ οἰουάβ δῃὰ οὗ (Βίοῖ 

ἀδυκηοδθ. Α8 186 τπηογηΐῃρ δργοδὰβ ΟΥῸΣ 

86 τιουπίδίηκ; 80 τοδὶ ἐδ [06 ΡΘΟΡΙΘ δηὰ 

ΒΟΙΖ; ὨΘΥΟΥ ΒΔ ἴμογθ ὈΘΘΠ ΔΩΥ͂ Κὸ 

ἷξ, ὨοΙΔΟΣ 5841} (ΠογῸ Ὅ6 ΔΕΥ ΙΏΟΓΘ δεν 

ἧς, ευεη ἴο ἴδ γοδγδ ΟΥ̓ ΤΩΒΗΥ͂ ΚΘΠΘΓΔΙΟΏΒ. 

ΨοΣ. 8. Α το ἀονουσοί Ὀεΐοτο 1861), 

αῃὰ Ὀοηϊπὰ ἐποὰ ἃ βαὴθ Ὀυγποίδ; [9 

Ἰδηᾶ ἐξ δὲ ἴῃς ψαγάοη οὗ Ἐκϑῃ Ὀείοσθ 

ἴθ, δηὰ Ὀθμίηά ἐδοπὶ 8 ἀθϑοΐδιθ Ὅ|}}- 

ἄογπθδβ; δηῃά ποις δ 668 ρ6 ἴδ6π). 

ψοι. 4. ὙΠΟΙΓ Δρρδάσθῃςθ 18 88 [δ6 δρ- 

ῬθΆΣΘΠΟΘ ΟὗὨ ἴογδ68; δηἃᾶ 88 ΠΟΥΒΘΙΏΘΗ 80 
(ΠΟΥ τη, Ὑάετ. ὅ. 1ζΚὸ (0 ποῖϑθο οἵ 
οἰαγίοιδ ΠΟΥ͂ 1ΘΔΡ ΟΥ̓ΟΣ {Π|6 δῃσῃπῖῖδ8 οὗ 
τηουπίαϊηθ; |{κὸ 80 ποῖ8δ6 οὗ 8 ἤδιιο οὗ 

ἄτο τᾶς ἀονοῦτοι ἐδ6 βία 016; ᾿ἰΚ 8 

δΊΤΟΙΙ ΔΙΊΤΩΥ δ:ταγοὰ (ῸΥ Ὀδι116. ΥοΣ. 6. 

Βοΐοσο τποῖὰ ἐ86 ῬΘΟΡΪΘ ἐγοστι Ὁ] ἢ; ΘΥΘΙΥ 

οουπίθηδποθ ζτονοίι Ρ819 τἱ ΒΟΥΤΟΥ. 

Ψ οι. 7. ΤΏΘΥ τὰ ἴκ6 ΒοτοΘδ, [ΒῸῪ ΟἰϊπιὉ 

1.6 τ41} 1κὸ τυγδιχίογθ; δῃηὰ ΠΟΥ σρδσο ι 

ΘΥΟΣῪ ΟἿ ͵δδ ὙΔΥ, δῃὰ ἐθΠΟΥ σμδηρθὸ ποῖ 

ἐδοὶγ σϑκα. Ὑοῦ. 8. ΟὯΘ Ῥγθϑϑοίῃ ποῖ 

[86 οἴδοῦ; ΠΟΥ Ὑγδῖκ ΘΥΘΙΥ ΟὯ6 ἰῃ {8 ῥϑίδ; 

δῃὰ {πγουρἢ ΤΘΔΡΟΏΒ [ΠΟΥ Ρ885 δη ἃ Ὀγοδῖκ 

ποὲ ἐδποὲν Ἰἰηο5. ὍὯδαγ. 9. ΤΏΘΥ Βίγαυ δοτξὶ 

ἐπ 186 οΟἸΥ; ΠΟΥ͂ τῆ ὌΡΟΣ Ψ}8119; [ΠῈῪ 

δϑοοηὰ ἰηίο ἴδ6 Ὠουβ68; (ΠΟΥ͂ ΘΠΙΟΥ δὲ [ἢ6 
πἰηάονβ ᾿ἶκὸ δ ἰἰε. Ὑς. 10. Βοίογθ 

ἴδαπὶ υακοῖδι [56 δαγί, ἰγοπ]6 [ἢ 
ποδνθηδ; ἴπ0 δῦῃ δῃὰ [δ6 ΤηΟ0 ΤΟΥ 
ἄδικ, δπὰ ἐδ δέασβ προ] ἃ 1Π6ὲΓ 8ρ]6ῃ- 
ἀουτ."--Αἰὰ 1 γοῦ δἰ οΟΓΟΙΥ γοροηὶ (ΥΟΓ. 
20): “1 8841} τοῆουθ ἴδ ἔγοϊῃ γοῦ ἴδ6 

ΠΟΣΊΒΟΙ ΔΙΙΩΥ, δηὰ 8}8}} ἀγίνυϑ ἰδ ἰηΐο 

ἃ ἰδηιὰ Ὀδύτοη δηὰ ἀοϑοϊδίο, τ ἢ 108 νη 

τον σ8 ἐπ οβδίοση δοᾶ, δη ὙΠ} 118 ΤΌΔΡ 
ἐοιγασὰβ (Ὧ0 Ἰγοδίοσῃ 868; δηὰ 118 ἐοιὰ 
δι οὶ 8.141} δδοοπὰ, δηὰ 18 οὐ ον ΓΒ 8}}8]] τἷβο 

ὉΡ, Ὀθοδαδο δ Β6 1: ἢ ἀο0η6 80 στοδὶ ἐπ ηρ,᾽ 

“-1τ Ὑ1Πποῖ Ὀ6 πηϊπίογοδίϊης [0 ΘΟΙΏΡΑΣΘ 

ΙΝ. 

Βοσγοτίι (6 ἀοδου ρου οὗὐ ἃ τοοάοτῃ 
ἔσαν θοῦ, ὙἙΙΟΝ ΟΟΒΗ͂ΣΙΩΒ πΠ6 ἘΒΙΌ] 1. Δ] 

ῬίοἴαΓο ἴῃ ΘΟΥΕΣΥ Θαβοη 14] Ῥοίηί, ὙΨΟΪΠΕΥ͂ 
(ταν. ἱ. Ὁ. 3856) τυυῖϊδαο: “ὙΠῸ Ἐργρὶ, 

Ῥοεγβίδα, δηἃ αἰπιοδὲ [6 στ ἢ016 οὗ δουϊδοσῃ 

Δδὶα, ϑ'γγίδ Βα8 ἃ Τϑδσίαϊ ρίασυθ ἱπ οοῃ- 
ΤΩΟΠ, ὩΔΙΊΘΙΥ, ἰΠο86 οἰοπὰβ οὗἉ Ἰοςπ5ία, οὗ 

Ὑ ΠΙΘἢ. αἰτηοεὶ 4}} ἐγαυβ γα σοροσῖ. ΕγοΙγ- 

ὈΟάγ, ἀχοορὶ δὴ ϑγό- ὙΠ  Ώ6 88, τηυδὲ ἄδοσι 

[Π9 ΘΠΟΣΙΩΟΙΒ ΠΟΔΗΟΥ οὗ ἔδοδο ἰηϑοςίδ 
4υϊίο ἱπογοάϊοϊο; 189 χτουπὰ ἰ8 οονοσγοὰ 
ὙΠῚῈ ἸὨοτὰ [ῸΓ δούθσγαὶ ἰοαρτιθθ. ΤῈ ποῖξο 
σἩΪοἢ ἘΠΟΥ͂ σδα80 πβϑη ἀοτουγίης ἰοανεα 
δηὰ ρύϑβδ, ἰ5 μραγὰ δὲ ἃ οοῃβί ἀἜγβ Ὁ] ἃ 15- 

ἴδησο, δῃὰ ϑθθπι8 ᾿ἰκὸ 106 ποΐδ6 οὗἩ δὴ 

ΔΙΤΩΥ͂ (ΟΓαρίης; ἰῃ βροτοί [ἐ 8. ΕΓ Ώ]Υ 
Τυ ἢ Ὀοίοῦ ἰοὸ (811 ἴῃ νἱῖδ ἴ.6 Τασίδις, 

188η ᾿Ι ὉΠ 686 1110 8}1-ἀενουσὶπρ οτοδ- 
ἴωτοδ; ἰδ σιϊχῆϊ δἰπηοδὶ ὍΘ δδϊὰ, {δὲ ἔσο 
ΒοσΟΙΡδηΐε8 (θ. ἘΝ ΏΟΤΟ {Ππ6ὶν δ ὉσπιΣ 

ΒΡΡΘΑΓ, Θυουυ ἰη ρΟτΌΘῃ ὙΒΠΒΏ65 τὴο- 
ΤΩΘΠΙΔΣΙΪΥ ἔγοπι 86 Πα ά5, 88 ἰἴ ἃ οσυγίαϊη 
᾽8 το] θὰ πρ; ἴ[δ0 ἴγθ08 διὰ ἢ]δηΐβ βίδηὰ 

Ἰοδῆρββ, απὰ ποι μίηρ 8 δοῦ Ὀσὲ πακοὰ 
ὈουρΙΒ δηὰ 5.818, δηἃ ἰππ8 ἐὯ6 ἀγθδιγ 

ἔπιδρο οὗ πὶϊηίοσ (0]]ονγΒ σαρί αἰὶγ οἢ ἔδο 
γατοραιθα ἌΧΌ οΣΔΏΟ6 οὗ δρτίης. {656 
Ἰοσιδι-ΟΪου δ του ΟἹ, ἰῃ ογὰδὺ ἰο ΗΥ 
ΟΥ̓́Θ 8ῃ Οὐδίδο]θ, το ἢ δἰδη δ ἱπ [06 ΤΑ 
οὔ (πεῖν νογδοϊουβηϑδδ, οὐ δι} }} τοσο ταρὶ ἀ- 
Ἶγ, ΟΥ̓́Τ ἃ ἸΤαδίθ δοὶ], ἰδὲ οδὴ ᾿ἰρ γα ὕθ 

δαϊὰ, τμδὸ (06 ΒΚῪ 15 οὐδουγοὰ ἘΥ τδοῖ). 
1 ἰ8. ἃ Θοῃβο δου, [πὲ 118 ρἰδχοθ ἀοεβ 
Ὧοΐ Οὐ οἴδῃ, ἕο ἰογο ἰδ ποιεῖν 
ἩΙΟΒ Ὀγοάτοοβ 80 ἱμυδσ δ] ἑδτηΐης δηὰ 
αἀἰθθ886."--- 79 δαυδ]οΐη, Ὀοδίάθθ, ἃ Ὀεὶοῖ 

αχίσδοϊ ἔγοπι ἔη0 δοοοῦηὶ οὗ Πθπου, πϊοὶ 
ΟΠΈΓΒ δΟΥΟΓΑΙ ἱπιροτίδης δηδίορίθθ τι ἢ 
πὸ ταοϊδίίοη οὗὁἨἩὨ οἷγ ἰοχὲ: “Ὑπο ἀδγ8 

ἰδῖογ (αὔἶοσ 106 Ὀυγηίηρ δου - πα δὰ 
Βοσαπ ἴο Ὀἷον) γὸ ΤΌΘ ἱπξουιταοά, εἐἶιδὲ 

ἐδ6 ]αἰη νγὧὯϑ οονογοὰ “τὶς Ὀἰγάδ, πο ἢ 

ῬιοἌοοοάοά 1{κὸ οὔθ 8011 ἃ Ὀοὰγ ἔγοσῃ εδὲες 
ἴο τοϑὲ, ὅθϑῃ ἴτοπὶ 8 ἀἰδίδηςο, ἔπ δοϊὰ 

Δρροδιϑὰ ἴο ὃθ ἴῃ τηοξίοῃ, ΟΓἹὁ δὲ ᾿οδϑὶ δ 
Ἰοπρ δίσϑδπι δβρροδσζοὰ ἰο θοὸν ἐπγου σῇ ἰδ 6 

Μ 
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ἼΡΌΝ ὨΣΘΡΝ 8. εἰΣ 8 Πρ ἘΓΝ ἯΙ δ» νην πστρῃ Ἰϑ0 
ΟΣ ΣΝ ΟΣ πον 
[ΠῚ ΠΡΌ εἴδη 8. Ὴπὶ ἈΠ ΓΕΥΤῚ 5 ἘΡΡτΡῈ 
Ῥὶ δίῃ. δι ονίηρ αὶ [Π6806 ΟΣῸ Ὀἰγὰκ 
οὗ πιϊατγδιίοῃ, ἩδΙΟἢ ΓδῸ8 ῥαβϑοὰ ὈΥ ἴῃ 
ὙΘΥΥ τοδὶ ΠΌΣΟ ΙΒ, γγὸ Παϑιοηοα ον αγὰθ 
[μαἱ αἱγοοϊίοη ὑ0 οὔβοσνο πο. Βαϊ ἰῃ- 

βιεδὰ οἵ Ὀἱγάδ, γὸ ἰοπηὰ 8 οἰοπὰ οὗ Ἰοου δία 

ὙΙΟΣ ἀοηπάοα [Π6 δοϊά, ἀσνουΣ ΩΣ; ΘΥΘΙῪ 
Ὀ1ΔὯ6 οὗὨ ρ΄βδβ, δῃὰ ποῖ ἰοανίης [Π6 βροὲ 
Ῥοίοτο τ νῶ8 ρουίθοιῦ ν βίσρρϑὰ οὗ δϑυϑῦγ 
νοροίδεῖοη. 4.8 δοῦσννϑ, 88 ᾿ἰν οὶ γ δηὰ οδροῦ 

85 1:6 Βεοἀουΐηθ, ΠΟΥ͂ ἃσο, ἰκὸ (θπι, 

ΟΣ] άγθὴ οὗ [Π6 ἀδβοσί. Αὔὸσς [8δὸ νἱηὰ 
μιδὰ τυγποᾶ, ἀτπιἃ ὈΘΟΘΙΏΘ ΘΟΠΙΓΑΓΣΥ ἴἰ0 (Ποἷγ 
ΒιχὮς, ἸΔΟΥ͂ τόσο ἀτγίυοη ὕδοῖκ ἱπίο [9 

ἀοθοτὶ,"--τ ὁ 8}4}} ποῦν ἱπυ σ 6. δοῖὴθ 
ΟἾΠΟΓ ΓΟΙΏΔΥΚΒ ΟἹ ἴδ6 ΟὨΔΥΔΟΙΟΣ οὗἁ [δ 18 
Ῥίασιιθ. Τὴ Ἰοοπεὶ (ἀκρίς, ρσύγ}} 8 κτὸ- 
κατίυδ, Ἰοοσυδία, Ῥίϊπν, ἰχ. 50), μδ8 ἴουσ 

ὙΓΓΉ68, ΤΔΟΘΕΪΥ ζτοθη ΟΥ̓ γΟ]]ονγβὶι, δρυϊηρ- 
ἴδοι, δηὰ διΐδίπε δ οηρίδ οὗ δϑουΐ ἤνθ 

ἴποδοβ, [δ 28 δ ζτοϑῆ ἴδοσαχ, τὴ 8 
Ταῦ ἢ οἰοναιοὰ γξὰχο ΟΥ ογοδὲ οὐ ἰδ, Ὀαπίοά 

μοδὰ, το -Ὀγοσσῃ ογοδ, δ δϑΐθησδο δρουῦς 

ἔγοθ ᾳπδιίοσβ οὗ δὴ ἰῃοῖὴ Ἰοηρ. ὙΠΟΙΣ 
ἐθοίδ δὐὸ οχιο οἷ δῸΣΡ δηὰ δβίσοηρ, 

Δ [δ6 ἔσαγ ἰοοίῖ οὗ 16 ΕΥὑἁὦἷΠῸὺ ΔΒ ΟΥΟΒὄΟ 

ὁδοὶ οὐδοῦ ἤκο (δ Εγγο Ρδσίδ οὗ 8 μαὶγ οὗ 
ΒΟίΒΒΟΥΒ; δῃὰ βόποθ [ΠΟΥ͂ ἀχὸ οοιαρασοᾶ 
ὉΥ ἴ86 φγοριιοὲ 2061] τὰ ἔπὸ ὑϑοίδ οὗ 
ἃ ᾿ἰίου. Τὴρ ΑΥ̓ΘΌδ, σοὶ δηὰ ᾿ἸΥΟΙ 88 

(μον ἱππασίηδείο ἰδ, ΟΧΡΥΟδ5 [80 ΨΟΣΤῸΣ 
σι τιϊοὰ 1680 ἰηδοοίδ ἢ1} τμθῶ, ἰἢ 

ΒΟΥΘΓΔΪ ΠΥΡΟΣΌΟ] 68] δἰτ]68. ἜΒΟΥ οοτὰ- 
Ῥδτο ὑπὸ δοδᾶ οὗ [δ Ἰοσυδί ἴο ἐπδὲ οὗὨ [86 
μοῦβο; ἐΐθ Ὀγθδδὲ ἴο (δας οὗ [6 οη; [18 

ἔοος ἴο τἴθοδο οὗ [ὴ6 οδηχοὶ; 18 ὈΟΥ ἴο [Π8ὲ 
οὗ ἴδ) βοσρϑηΐῖ; δηὰ ἰΐβ ἐ6}} [0 ἴμδὲ οὗἁ [86 
δοογρίου, θη ἴΠ6Ὺ Ὀγοοᾶ, το ἢ ἰδ ἰῃ 
{86 τυοητἢ οἵ Οεἴοδογ, ὑΠΘΥ͂ τα κῸ 6 Βο]0 
ἴπ τἴδ6 ατουπὰ τ ΓἈοἷγ (6118, ἀπὰ Βανίηρ 
Ἰαϊά 800 οχμδ ἱπ ἰδ, δῃὰ οονοσοὰ ὑδθηὶ 
Ὑἱῦ ἸΠοὶγ ἴδοι, Θχρῖτο; [Ὁ [ὮΘΥ ὩΘΥ͂ΟΣ 

Ἰΐνᾳ δθοΥΘ βίχ σῃοηξβ δηὰ ὁ Βα] ΐ, Ν Σ 

ταῖν ΠΟΥ τοδί, Βουοτοῦ ἸΘηρ δηἃ ΒΟΥΟΤΘ, 

οδσιὶ ἀθβίσοΥ ἐμοῖς οζαβ; (ΠΟῪ οοπείπυθσ 1] 
δρτΐδ, δηὰ, ἰδιομοὰ ὈΥ ἐπ6 δοδὲ οὗ [ἢ9 
δίῃ, [10 γουπῶ Ἰοουδὶδ ἰδαιιθ ἔζοσῃ (80 

Θαγἢ δοῦν [86 τοϊὰ 16 οὗ Αρτὶ]. ΤΒΟΥ 
οἴδῃ οονον (86 στουπά 0 [86 βραοθ οὗ 
ΒΟΟΣ ᾿θαστο8 ἴο [ῃ6 ἀΘΡΙΒ οἵ ἔθασ, δοπιο- 
εἰπη68 οἵὨ δβὶχ οὐ βϑύθῃ ἱποῦςβ. Αὶ βίγδίτη, 
ὙΠ 88 οὐϑοσυθὰ ἰῃ [πάϊὰ ἴῃ 1828, 
οσσαρίθά 6 8ρδ00 οὗἁὨ ΤΌΤ ἘΠ 8} δαυδγθ 
ΤΌ1166, οοπίαἰηῃθα δὲ ἰοαδὶ (ὈΣΙΥ τα] οηΒ οὗ 
Ἰοσαϑίδ ἰῃ 9:6 1ἴπθ, ἀπ οδδβὶ ἃ Ἰοηγ βῃδάου 
οπ ἴἢ80 οατ. Αὐὰ Μαϊοσ Μοοσὸ τυ 
ἀοϑοῦῖθοθ δὴ ἱπητηθη8θ ΔΙΙΩΥ͂ οὗὐἨὁ {Π690 
δηΐτη8}9 το ταναροὰ ἴἢ6 Μδηγαίία 
ἙΘΟΌΠΠΥ:; “ὙΒῸ ΘΟ υμλη {ΠΟΥ οοτηροδοᾶ 
ἐχίθηδοα ὅνο δυπάᾶγοα χηΐϊθδ; δηὰ 80 
ΘΟΙρΡΘοὶ γγὰ8 δ μθη ΟἹ [80 νίηρ, ἴμδὲ 
ΕΚὸ δὴ θα ρδο, 'ξ σοσωρ]οίθΥ μἰὰ [ἢ6 δι, 

80 Δὲ 5Ὸ ΒΗΘΟΟΥ γὰδ οδϑὲ ὉΥ͂ ΔΗ͂ 
οὈ͵)θοῖ." Βτοόνῃ, ἰπ ἢῖ8 Ττατοὶβ ἰῃ Αὐςοδ, 
διαΐοδ ἰπδὺ 88} ΔΥῸ 8 οὗἁἨ ΠΘΑΙΪΥ ἔτγο ἐμουβαυὰ 
ΒΟΑΊΑΥΘ ΧΩ}}68 Ὑ88 [ΠΘΓΘΙΥ σοονογοὰ ὉΥ 
Το; δηὰ ΕΙΓΌΥ δηὰ βροποο πιθηϊοῃ 
τΠδὲ ἃ σου ΟὗὁὨ [πθπὶ γγὙὰ8 80 :τΏΤΏΘΗΒ6, 

(δὲ [ΠΟΥ ὕοοῖς ΟΣ Βουγθ ἰο ΗῪ οὐοσ [}6 
δροὺ ὙΏ6ῸΘ (δ6 οὔδοσνοσ βίοοῦ, ΤΤῈ6 
ΔΡΡσοδοὶ οἵ Ἰῃοῖγ ΒΎΤΘΣΙΩΒ 18 δῃηπουηοοὰ 
ΌΥ δ γοῖον γχεβοχ ἴῃ (πὸ δἰκῖθβ, τυ εἰς ἢ 
ΑΥΘΟΒ ἴγοση (ῃοὶγ γ ον πίηρβ. 1 (9 
ΤΔΥΒ ΟὗἨ ἴ80 δ δὴ ὩΡΟῺ ἴθ, 1} 
Αγ ἰΐ961 δβδισηθθ 8 Ὑο ον ΘΟ]ΟῦΓ. 
Αἴοσ ἐΠΟΥ βανθ οοπνογίοα 6 Ἰδπὰ ἰηὶο 
8 ἀοϑβοσί, [ΠΟΥ Ῥγοσοθὰ ἰῃ ἐδεὶν Βίρηι, θυΐ 

ἴρασο Ὀοαϊπὰ ἐμοὶ ἰποῖγ οῶδ, δπὰ ἐμοὶ 
ἀχοχοιηθηΐίθ, ἩΔΙΟδ οδῦϑο 6 ἀοίοϑβίδΌ]ο 

ΒΙΏ6]1ῖ, ΘΙ ΔΥΚΘΌΪΟ 18 [Π|0 ΟΧΊΓΔΟΣ Ϊ ΠΑΙ͂ 
ογάοσ δῃηὰ χορ οὗ ἸΠΟΙ͂Γ ΒΎΓΑΣΙΩΒ, 
“ὙΤΉΟΥ θγ,᾽ 5ΒΆγ8 ΦΘΙΌΣΩΟΘ, “ δἤἔοσ 86 Μ]}} 
οὗ 6 4]1-ρονοιτήως 1) οἱ γ, πίῖί:δ δας 
ογάοσ, ἰμωξ [ΠΟΥ͂ ΚΟΘΡ [λοἱσ ῥἷδοθ ᾿ἰκο [89 
ἤχυτοθ τοδὰθ ὮὈΥ ἐπ μδηὰ οὗἉἩ 16 ἀγιϊδβί οἱ 
ἃ Ῥδνοπιθηΐ, Δῃἃ ὩΘΥΟΣ ἰῃ ἰδ6 Ἰοαδὶ ἀθ- 
Υἱαῖο ἴο ἐπ τρῶς οΣ ἴο ἔδο οἴ." Ὑ5ΟῪ ΗῪ 
ΔΙΝΔΥΒ ἰὴ ἃ δισγαϊχῶς οηναγὰ ἀϊγοοϊξίοῃ, 

ἸΩΟΒΌΥ ον γασὰβ, θα Ὡοὶ Αἰ νγ 878 (360 
ΟὮ ΥΕΓ, 18), ϑοιηοεϊηοθβ ΠΟῪ Ῥϑηοίσγαϊθ 
ονοα ἰηἰο (Π6 Βοῦβοβ; δον ΕῪ ἰπΐο [0 
ΤΌ 5 οὗ ἔπ ἱῃτηδῦοδ; ἐπὸγ (ΠΣΟῪ ἰβοτὰ- 
ΒΟΙΤΟΒ ΟἹ ἴδπο ἰοοά; (ΠΟῪ ΧΏΔῊ ΘΔ ΠῈΣ 
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πο; 2. Απά {δαὺ ὕοι τηαγοβὺ {611 ἴῃ {86 θδγβ οὗ {δ 
ΒΟ0η, 8ηα οὗ {ΠΥ ΒΟΠ ΒΒ Βοῃ, ὙΠδὺ ὑπῖηρΒ 1 ἢαγο στουρΐ ἴῃ 
Ἐργυρί, δῃα ΤῊΥ̓ β'βηβ Μοῦ 1 παν ἄοπα διηοηρ ἰμϑτὰ; 
{μαὺ γοὰ ΤΩΔΥ ΚΟΥ ὑμαὺ 1 δὰ {μ6 [οτά. ὃ. Απᾶ Μοβοβ 

δηᾷ ὁγθῆ ψοοᾶὰ. 1ξζ 8ὲ8 Ὀθθῃ ὑῃβαοοθδδ- 
ἔα}}γ ἐὐἱοὰ ἰοὸ Κοορ ποδὶ ΟΥ̓ ΟΥ 10 τοροὶ 
18οπὶ Ὁγ Ρνἱδ8 δῃὰ αϊζο 68, ΟΥΥΪΏρ,, ἀγττη8, 

διηοκο, δῃἃ ὀνοῖ βδοϊἀΐοσβ.Ό Βαΐὶ ἐδουρὰ 
411 τἢοδὸ ἀονίοοβ ζαὶ}, 1π686 Ζοχτηϊἀ 8 0]6 

ἐπδοοῖδβ βδνο ἃ τοοϑὲ ΡΟΣ] ΘΏΘΙΩΥ ἴῃ 
ςογίδίη υἱνάβ, ΟΔ]]Ἱθὰ δαμαγεν, ΘΔ 
ΤΟΒΟΙΔΌΪ πο (Π6 ᾿τοοά-Ῥ κοῦ, τ Β] ἢ δϑόσὰ 
ἴο αν 8 πδίυγαϊ δι ρδίὮΥ το [6 Ἰοσυπίε, 
ἴον (πον ἀο οὶ ΟἿΪΥ ἄθνουν ρτοαΐ πυτὰ- 

ΒΟΙΒ οἵ ἔδοῖω, Ὀὰξ ἀοΒΙΓΟΥ͂ {|6Ππὶ ἱῃ ΙΑΓΡΘ 
ᾳυδιιίοδ, τ θηοΘ [ΠΟΥ ἀγὸ τοχζαγαθαὰ δϑ 

τοαῖ θοποίβοίοσβ ΕΥ̓ [06 Ῥοδδδηΐβ, 80 
ὭΘΥΟΣ γϑηΐασγο ἰ0 ΚΙ] οὐ ἰπ͵ασο οὯ6 οὗ 
ἴθ. Βαυὶ 5811} ΤηοΓῸ ἔβ8] ἴο (80 Ἰοσυδίβ 
ΔΙῸ ἴῃ Βου ΠΟΥ μά 5, τυ ῖοἢ ἀγῖνο ΤΠ θὰ 
ΟΥ̓́Σ ἴϊπο δ66, οὐ ἩΒΙΟΝ (ΠΟΥ δἰ: ἀοτγῃ 

88 ΟἹ ἔστω ρτουπμᾶ, οΥἩ ἰηίο ὙΙΟΝ {ΠΟΥ 
411, ἀπά] ὑο οοπίίηυο ἰδοὶγ Ηἰσῃς ΟὨ δο- 
ὁουῃὲξ οὗ ἀδηὰρ ὙΔΡΟῦΤΪΒ ΟΥ Γαΐῃ, Βαϊ ΟΥΘΏ ἰῃ 

ἐμοὶν ἀοδιίσιςίο ΓΠΟΥ͂ ΔΙῸ 8 ΠΌΥΒΘ [0 ΤηΘῃ ; 

ἴον ἰδεῖν ἀοδὰ οδγοδβοῦ, σδδί ΟἹ ἴδ6 ΒΠΟΙΘ 

ὉΥ 186 πίὶηά, δὰ ρμυϊγίηρ οα ἴπ6 
στουπᾶ, ΟΧἢ 816 δυο Ῥδβο μι 4] αἥπινίδ, 
1Πιδὺ ΤΏΔΗΥ͂ ᾿Βου ΒΑ ἃ ῬΟΓΒΟΠΒ Ὦδνο ρου ϑηθὰ 
ἔγτουαι τη ἷ8 οδῦϑθ. Αὐραβείηθ τρθπ 98 ἃ 
ῬΟδΈ]Θηοο ργοάπορα ὈΥ ἀοδὰ Ἰοςπδίδ, Ὡς ἢ 
ἀοδίσογοὰ 186 ᾿ἴνθα οὐὁἨ δϑουΐ 800,000 

Ῥθορίο οὗ ΝΜυμιίάϊα, δηὰ ΤΩΔΗΥ ΤΩΟΣΘ ἴῃ 

η6 Ἄοουπίγίο5 Ὀογάδοσίηρ οὐ (6 οοδδῖ. 

ὙΒΟΥ 8.0, ΒοονοΓ, ἰἢ [86 Εδδὶ, ὀχίθῃ- 

Βῖνοὶγν υϑοὰ ἔῸΣ ἴοοά, ργορδζγοὰ ἰῃ νασίοιιβ 

ὝΓΑΥΒ, δηᾶ οἴξῃ ρῥγοίοιτοα ἴὸ ἴμ6 δησδὲ 

δεῖ. ἙἘουν Κίπάδ οἵ δ 6πὶ δτὸ 8] ουγοὰ ἴοσ 
ἴοοά ἰῃ ἰδ ἀἰοίοιίς ἰανγα οἵ Μοβοθ (ων. 
χὶ, 29, ΠΝ, ὈγθΌ, ὈΣἼΠ, δπὰ 227). 
Οὐτρδγο δοολατί, 11]. 252, εἰ δεᾳφ.; ϑλαιν, 

ΤτδΥ. Ὁ. 164, εἰ δεᾳ.; ΝΝιεδιδν, Ἰ)εδοτίρε, 

οὗ Αγσαδθίδ, Ρ. 168, εἰ δεφ.; Οεάπιαπ, ΟοἹ- 
Ἰϑοῖ, ἰδ, ῥ. 76, εἰ δεᾳ.; ἰἰ, 84, εἰ δεᾳ.; δηὰ 

Θϑρθοίδ!ν οεεπηνίϊίου, Αὐτὸ 0]. ἵν, 2, 

Ῥ. 886-418, Δηἃ ΤΩΔΩΥ ΟἸΠΟΓΕ--- ΤΉ 690 
ἴδλοϊβ δῃὰ ἀδδβοσὶ ρεϊοηβ Ὑ{1] ΘΟΏΥΘΥ͂ ΒΟΙῚΘ 
ἰάοδ οΥὗἨ ἴδ οττηϊ 8016 ΟΠ γδοίοσ οὗἨ {686 
ἐπβοοῖβ, ᾿γβοβθο αὐνίμϊ ἀθβοϊδιϊοθ ὝΟΓΘ Ὡοὶ 

ὈΣΚΠΟΥΤΙ ἴο ἴἢ.6 ἘσΥριίδηδ (νος, 14), αὶ 

ὙΠ ἢ ΘΓΘ ΠΟῪ Ὀγουρῆϊ οὐοὸσ [86 Ἰαηὰ ἴῃ 
ὈΏΡΘΣΑΙ]ΟΙΘ ἃ ὨΒΙΏΒΟΣΒ 88 8 ἤδδσῆι ρίαροο, 
ΤΩΟΙΘ οσιηϊ 8 Ὁ]6 (πδὰ 0115 δηὰ Παὶ], δηὰ 

Ὑ6] σα ]ου]αιοα το ταστὶν ὈοΓὮ τΏ6 Ῥϑορὶο 
δὰ (μ6 Κίηρ οἵ ἘΒγΡὶ; Ὀοοδῦθα ἰδ τῶ 
ὩοΟΐ ΟἿΪΥ ἀἰδβαδίσουβ ἰπ ἰἰβαὶζ, ὈὰΣ αἷβδο ἔῃ 
1ϊ8 ἀνθ Θσῃβθαῦθποο οἵ ἵδιηΐπο δὰ μεβεὶ- 
Ἰθηο6.---ΤῊ9 ΤΘΑδῸΠ ὙΠΥ αοὰ εαἰϊοπεὰ 
ῬΉΏΒΓΔΟΝ ἴο Βασγάθῃ [ιἰ8 βθαστξ 18 Πόσο 
δἰδίθα δἰ ΠΑ] ἸΑΥΙῪ 88 ἰῃ ἰχ. 16, ἰῃ ογάοσ ἴο 
δον ᾿ΐπὶ ΗΪ8 τγ8ο]6 Ῥοῦγοσ, δπὰ ἰο στοτϑδὶ 
Ηἱΐβδ τυϊρῆιλ ἴὸ Ἰδοῦ ζ ΠΟσϑιῖοὨ --- ἸΏ ΠΣ 
πον, ἰηθίοδὰ οἵ πῦνῆ. 1 τ0ὸ δυνδιαπενο 

᾽δ8 8ἃ δυῆῖχ, (6 ῬγομοῦΏ ΓΟ ΠΟΥ 
τοῦδ τοῦς (6 δγιὶςϊο. --- ἸὩ 2, 

ΟἸὨΚοΪοβ οοστθοεῖγ, 11.223; ϑοριυδρίηξ, 
ἐπ᾿ αὐτούς, διοης ἴδοι (ἸΚὸ ὯΖ ἴῃ 
ΥῸΓ. 3), ΠΑΙΟΙγ, ῬΏΩΣΔΟΝ δὰ ἢἷβ 8ὲ1- 
γΥδηΙ8. 

ἃ. Ῥγλαὲ ἰλίπσο 7 λαῦε ωγουρλί ἐκ 
Ἐρφυρε ΟΥ̓ ΌΝΓΠλ. ΒοΟηκοῖοα, Βδδθδαι, 
Ταῖδοῦ, Μοηάοίδροδη, Ὧ)ὸ Ὑοίίο, δηὰ 

τηοδὲ οὗἩ ἰδ6 πηοάογῃ ἱπίογργοίοτθ. Βαὶ 

ἴΠ0 βορίπαρίης ἰΓΔη 5] δθ5, ὅσα ἐμπέπαιχα 
τοῖς Αἰγυπτίοις, “ ὨΟῪ τοῦοῖὶ 1 πδνο 1]- 
Ἰυάοὰ ἐδ Ἐφγριΐδηδ;" δηὰ 185 Ἐδδδὶ 

ΟΠΡΠΦ, οοπιρασίηρ ΝΌΩ. χχὶϊ. 29, δηὰ 
1. βδζῃ. Υἱ. 6, δηὰ δεϑεσίηρ, ἴπδὺ δ 
ΟἿΪΥ ἴῃ Καὶ, μοὶ ἰῇ ΠΣ ρδο), [Π6 εἰρηϊᾶ- 
οδίίοῃ οἵ δοιϊηρ, ρμεοσίοσττηϊ πη). Βυὶ ἴα 
ῬΒΑΪτὰ ΟΧ]Ϊ. 4, γὸ πδνθ ἀὐδίϊηςι Υ δονηπῦ 

ἈΡον, “.ο φογροίγαίο οὐἱ! ἀϑοὰβ.; “ΓΒ 
Ψαυϊραῖα Το ογΒ δὲ1}}} ΙΏΟΤΟ δΙΓΔΏΒΕΪΥ: 
“Ουοῖίοα σομαϊνοτὶπι ΖΕργριοβ," ΠΟῪ 
οἴσδῃ 1 δυὸ σιϊηοὰ 80 Ἐρμγρεὶδηβ, 20- 

ΤΟΙ δανΐης, δοοοτάϊ ας, ἢῸ Βοδοῃηιῦ 116. 8 
ΒΏΓΟΥΤ ἃ σοπ θοίαγα, πηδογοιοοὰ [δ 6 ΧΡ] 8- 
πδίΐοῃ οὗ Ηἰβ ΗδΌΓΟΥΥ ἰθϑοθοῦ ΠΡΠΕ), 
ἱπείεδὰ οἵ "ΠΡ. 

8. Γυυ. ΤῸ λιπεδίο ἐλγεεῦ; ΓΑΩΘΣ 
δ Ἰηδηϊείνο ΝΙΡΒαὶ οἵ ΠΝ"), ἱπείεδαὰ οἵ 
ΓΆΡ, δο ΓΊΝΕΙ ἱπουεδὰ οἵ Γἠνξηπῦ, 
χχχίν. 24; οὐ ΠΌΨΞ, ἱποιοδὰ οὔ ΠΌΒΠΣ, 
1δτὰ, ἰΐ. 11. ΑΟΣ [9 Ῥσδροδιοῃ8 
ἃ, 9, 5. εἴδο Π οἵ τδ Ιηβηΐεῖνο ΝΊρΒαὶ 
(ἰδουσὰ 1085 ΠΈΘΌΘΩΘΥ ἰδδη (δδὲ οὗ 

Μ,.2 



δ 5 ΠῚ 1604 

Ὁ σι Ἡρν ξνὶ Ὑλ τ δι ὙνδῚ Ἦν Β οα 
ΓΝ ἸΌΝ 4 Ὁ 
ΓΘ) ὅ 

ὙΡῚ ὮΝ ΤΡ Ὡβ Γρν ΤΩΝ 
: ὯΞ23 ΠΣ Ὑ ΝῊΡ γι ὭΣΤ προῦ 

ὙΠ ΤΕΣ ρὴ γεστς ΓΤ Ὡϑν οἷ ΚΠ τὰ 
τι Στ στο Οϑὴ τὴν τ] δ Τλκνεῦϑτι ΠΟΡΕΣΙ 
δηνς ἘΦ ΦΉΣ Ο9 ἘΦ ΤῊΣ ἦδ ἸἈΘΡΣ 6. : ΠΡ ΤΊ ὈδὉ 
ΠΦΊΝΙΤ  ἜΠΡῚῚ αθρ ΤΉ55. Τά Ὑῆδα Ἰετοΐ ὙΝ 
8. ἣν γονὴ Ἰ 

ἸΏ ΟΧΕΤ' 
Ὁ ἢ) 8 

ὁ ΠΡΠΒ Ὁ; ἘΝῚ 15 ΤΠ ἘΡῚ τῷ 

τΝ ἦν ΤῊΝ ἊΣ πὶ πὸπν πϑτῷ Υἷ 

Ε ΒΗ ΠΊΕ Ὁ γὴΡ ἘΡΘῚ ὈΠΤΝ ΠΤ ΤΗΝ 
Τὰς ὙἹΣ Ὁ Ὀδς ἼΡΝ ΓΡΈΓ Ἂς ΠΠΙΣΓΣ ΠΡΌ Τὰς 
ΗΙΡὮ1), 18 οοπίταοίοα, οϑροοΐδ}}] 7 ἴῃ νοτῦβ 
Ῥγΐηδο βο ΌΓΑ 15, 1π ΘΟΠΙΟΥΤΩΙΕΥ͂ γὐαϑι 8 

ΒΑΡ ὙΘΓΥ ΖΘΏΘΓΙΑΙ ἱπ ΗΘΌΓΟΥ, 88 
ἱπειοδὰ οἵ 113. 

δ. Απὰ εἶεν «ὐαῖ! δουεν (λα ασε 9 ἐδε 
εαγίὰλ. δὲ Π Ὁ), οἱ χίῃμδ!γ, ἐδε ἐνε Ὁ 
ἐλε εαγίδ, [ὨΘΏ, 85 ᾿ἴἃ γογο, ὙἱὮ ἃ τηοῖο- 
ὨΥΤΑΪΟΔΙ ομδηρο οἵ (Π0 δυδ͵)οοὶ ἰηίο {Π6 
οδ͵οςῖ, οΥὁ οὗἁὨ ἴπο δοιῖνο ἰπίο [26 Ῥαδβίυθ, 
τπδὲ μασὶ οἵὁἨ [6 οαγίδ ὙΒΙΟΒ ἐδ δέθη, τ δὲ 
18, ἐλε ευγίασε; ὙὨΪΟὮ ΘΧΡΓΟΒΒΊΟΩ 15 οἰ Υγ 

ΧΡ αϊποὰ ἴῃ [πὸ βυοσοροάϊηρ τοτὰδ: 40 

ἐλαὲ ἐξ τοὶ δὲ ἱπιροεδίδίς ἰο δεε ἰλα εαγίλ. 
ΘΙ τ ΣΑΣ ὀχ απ [86 βορίπαρσίηὶ, ὄψιν 

τῆς γῆς; Ὑαυϊχαῖο, δαρογβοίοπλ ἰοῖτϑο; 
Ἐδϑοὶ, ΝΠ ΠΙ Πλ. Βυν Οηζοῖοα 
Τοπάογα ΠΣ Ἴ 09, “186 ὁγο οὗ 
186 Βαπ οὗ (λ}6 Θαγἢ," οΥὐ, “ἴ86 6γ6 οὗ 106 
οδσῖδ, τ ΐολ '6 106 δαη,᾽ (80 δἷδο Αθαγ- 
Ὀδσοὶ, Ασῃμοί, δηὰ οἵδβοσθ), ὙΒΙΟδ 
Ῥοοίοδϊ τιϑίδρθοῦ Ἰγοῦὰ ποῖ δοοοσὰ τῖἢ 
10 δ΄ ρ19 ργοϑβδίοδὶ βῖ7]6 οὐ Οὐσ πδιγδεῖυθ. 

το Νθ1, “006 Ὑ11 ποὲ Ὀ6 6016," υδοὰ 

γ.--Απά λὲν ελαϊ εαὐ (δε 
ΠΣ οἷο. Τὰ ποῦὰβ “"ΘΥΟΣῪ ἴτθ0 

ὙΠ ἢ στον ἔοσ γου οαξ οὗ ἴμο 8614," 
δύο σ᾽] ἃ ΤΔΗΥ͂ ΒΓ ΟΥΡΥΟΙΟΣΒ 0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
8 ἰἴοπς ἱπίοσνυδὶ Ὀοΐποοη ἐπ18 οΪαστο δπὰ 

180 Ῥγοοοάϊηρ ομοὸ οὔ δΒαὶϊ, πιο (ΠΟΥ͂ 

δδβοσὶ, δὰ δὸ δορὶ οἷν ἀοδίτογοᾶ (δ 

Ἴ 3, 

γοροίδιίοῃ, ἐπα [86 οἶΓο]ο οὗἩ ΔῃΟΙ ΠΟΥ ΥΟ ΔΓ 
ἯΒ8 Τοαυἱγοὰ ἴ0 Ὀσοάυσθ ΠΟῪ ΠοΙῸΒ δπὰ 
ἴγοοδ ἴο ϑοσυθ 88 8 ΡΓΟΘΥ͂ ἴο ((6 Ἰοοσυδῖδ. 
Ἡοπονοῦ, 1εῖ. γ Ὦδνθ δἰσοδὰυν οὐβοσνοὰ 

(δὶ Χργοδβίουϑ 1ἰκ “ αἱ σταβ8 οὗ 106 
614" πηπδὲ ποὲὺ ὍὈ0 ὑγχοὰ ἴοο 1 οΓΑ]]Υ͂ 
(ἰχ. 35); 2πἃ. Τῆδ Ὑμοδὶ δηὰ (6 βροὶὲβ 
δᾶ ποῖ Ὀθοῃ δθθοίοὰ ὈΥ [πὸ [41], Ὀθοδπ 86 
ΠΟΥ ὝΘΓΘ ποῖ γοῖ 801] ΘΌΠΥ δἀνδποοά; 
ἃ ἴον ΘΟ ΚΒ βυβήοοα 0 Τα κα ἴμ6 πὶ Μγ6]- 
ΘΟΣΩ6 ἴοοά ἴῸΣ 106 γΟΓΔΟΙΥ οὗἁὨ [Π6 Ἰοσυδίθ:; 
ϑιᾷὰ, 4.5 106 δα]]-βίοστῃ τοοῖς υΪδοο ἱπ [Π6 

Ὀορσίππίης οὐ Μδσοῖὶ (866 ποῖ οἡ ἰχ. 831,32), 

8:6 {γυϊ-ἴγ668 ὝΘΓΟ, 0 86 χῦθδὶ οχίδηξ, 

81}}} ἱῃ ἃ ὑὉβδβοκνασὰ βίδίθ, δὴ ἃ τηϊρηϊ, βδοοι 

δἤδογπδσαβ, παν Ροΐϊ ἤοσίδ [Ποἷγ ὈΪΟΒΒΟΙΩΒ: 
41. Τὸ τοῖο ῥἱοῖαγο ὙδΙοΣ [86 βδοτοᾶ 
τοχὲ ἄγαν οὗ 16 ἴδῃ ὈΪδστι68, ΒΟΥ 8 ἀΪ6- 
ἘΠΟΙ͂Υ, (δὲ ΓΠΟΥ οοουχστοὰ 411 ἴῃ ταριὰ 

δι ΟΟβ8Ι 00, δὶ (6 τοοδὲ ἴῃ [6 οοῦγδο οὗ 
ΟἿΘ Υδγ (866 ποίθ οἱ ΥἹἱὶ, 20, 21). 

Θ. Ακά ἦε (Μοβο8) ἐωγπεά απά ιοεπὲ 
ομέ πὶ ἢἷ8 Ὁτοῖθο ν᾽ Αδγοι (νοῦ. 8). 

4“. ΠῚ, ταῦ 86, Μοβοϑ (δ 32 1", 
Φοπδίδδη), ποὶ [8 αθαῖσ, οὕ, ([ὮΥ σοΐαδαϊ 

(ϑορίπαρίπε, Μ᾽ υ]ρχαίθ, δὰ ΟἿ 6.8), ὙΒ]ΟΝ, 

ψουἹὰ τοααΐγο ΤΠ, 88, ἰη Ηοῦγον, [86 

“επιϊκίπεδ οὗ 106 ῬγοῃοῦΠΒ ἃζὰ πϑοὰ τ ΠῈ 
Τοίοσοηοθ ἰοὸ ἐλέησε; ΟΟΙΏΡΑΓΘ ΥΟΓ80 1Ἰ; 
ὈΨΦΡΩΌ ὈΠΝ ΠΝ "2.-- ΦΡὴ)Ο (ἴσοπι 



160ὅ ΕἘΧΟΡΌΣ Σ. 

δη4 Αδγοῃ οδιὴς ἴο ῬΒΔΓΔΟ, δηᾶ 8414 ἰο ἴηι, ΤῊ 881} 
1Π6 [ογά ἀοὰᾶ οὗ (6 Ηοῦτον, ον Ἰοηρ πὶ (Ποὺ Ταίαβο 
ἴο Βυμη0 ]6 {Πγ561 Ὀοίοτα τη ἢ [μθὕ ΤΥ ῬΘΟΡΪΒ ρο, ὑπμαῦ {Π6 ὺ 
Τ]ΔῪ Β6ΙΥΘ Τη6. 4. ἰΕῸΓ, 1 πο Ταῖαδα ἰο θοῦ ΤῊΥ Ρ6ΟΡ]6 
60, Ὀ6ΒΟ]α, ὑο-ΠΟΥΤΟῪ 8141} 1 Ὀσϊηρ ὑπ6 Ἰοουδβίθ ἴῃ ΤΥ 
Ρουπάδυϊθβ: ὅ. Απα πον 8881} οονοῦ (ῃ6 ἴδοθ οὗ {ῃ68 
οαγί, 80 ὑμαῦ 1Ὁ ψ}}1 Ὀ6 ᾿τηροββί Ὁ] 6 ἕο 866 {μ6 θδγίῃ ; δῃᾶ 
[ΠΟΥ 5841] οαῦ 86 τεϑίάιαθ οὗ (πδὺ 1 Οἢ 18 Θβοθρθα, ψΒ]ο ἢ 
185 Ἰϑν ο γοὰ ἔτουι {86 [41], δι) 8}}8}1] Θαὺ ΘνθσῪ ὕτϑ ΒΊΟΝ 
σγυονοίῃ Ὁ γοὰ ουὖ οὗ {Π6 8614. 6. Απα {πον 85}4}} 81] 
1ΏΥ Βουδοβ, δῃᾶ {π6 μοιβ68 οὗ ΠΥ βευνδηΐβ, ἀπά (86 μοιιβ68 
οὗ 411 (6 Ἡργρίίδηβ; ὑυϑ]οἢ ποῖον ἐγ ἔαύμουβ να βθθη, 
Βίῃοα {η6 ἀν {μαὺ {ΠΕΥ ὙῸΥΘ ὅἿπ 86 Ἰαπὰ ἰο {18 ἄδν. 
Απᾶ Βα ἐυγῃοά, ἀπὰ στοῦ ουὖ ἔγτοα ῬΒδσδοῃ. 7. Απὰ 
ῬΒΑΥΔΟΙΒ 8 βοσυδηΐβ 8814 ἰο δἴπα, Ησον ἰοηρ 50.411 {18 Ἰῶϑῃ 
6 ἃ 5816 ἴο υϑῦὸ [οὐ {886 τηθῃ ρῸ, ὑπαὺ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ΒΕΓΥΘ 
[6 1ιογὰ ἐμοῖν αοα : ἀοβὺ ἰδοὺ ποῖ γοῦ Κπον {μαὺ Εργρί 
185 τυϊποά ὃ 8. Απαὰ Μοβθβ δῃὰ Αδὸῃ σόα Ῥσουρῃὺ θδοκ 
ἴο ῬΒΑΓΔΟΣ : δηᾷ [6 βαϊὰ ἴο ὑμϑῖη, αὐτο, βοῦν {88 [μογχγὰ γοὺγ 

1 Ἑπηοΐ, Ῥέετε.---ἜἘΠ856, 1ῇ, 

ΦῬν, ἴο Α΄ ΒΏΒΙΟΒ), 8. ΒΏΔΙΟ, ΟΥ, τηθίδ- 
ῬΒοσίοΔΙγ, ἃ οδ86 ΟὗὨ τ ΐΒΟΤΎ δῃᾷ ΟΥἿ]; [ἢ 
ϑορίπαρίην δηὰ υϊζαῖθ σοηοσ ΤΓΘΟΙΥ, 8 

ἀΐβωγϑοθ οὕ βοδηᾶδὶ (σκῶλον, βοδῃ} ] 11). 
-- Ὁ, ποὺ γεῖ, ᾿Κοὸ χ. 80, δῃὰ νὰ πϑϑὰ, 

τδογοίοσο, ποῖ ἴο ΒΌΡΡΙΥ, υἱ ΕΠ Εἶστα, 

“ἀοδὶ ἴδοῦ σϑῖμοῦ τυϊβὴ τὸ Ὀ6 ἰῃέξοσιηθα 

οὗ ἴδο τυΐὶπ οὗ ΕργΥρὺῦ" (δῃηὰ βἰτυ]αυῖγ 
λυ 6 Ὁ); ΠΟΥ σϑ 6 ΔΡΡτοΥΘ οὗ [80 ἰῃ- 

ἀϊδίηος τοηπδογίης οὗὁἨ ἴΠ6 ϑοριίυδρίηϊ: 

μὴ εἰδέναι βούλει, ὅτι ἀπόλωλεν Αἴγυπ- 
τος;---ἰθο βοσυϑῃ!δ οἵ ῬΏΔΓΔΟΣ, [ἢδὲ 15, δὶ 

ΤΩΆΡ ΟἾΔΗΒ, ὙὙΟΓῸ ΠΟῪ ΘΟΙΥΪηΟΘΩ͂, 1 τοὶ οὗ 

16 αἰβροβίηρ; Ῥτγουϊάθῃςθ, δὲ ἰοδβί οὗ [ἢ 9 
ὉΠ]Ἰτ οα στρ, οἵ [6 αοὰ οὗ ἴδτδεὶ; 

διὰ (δῖ8β οοῃίεοβδίοη 8 16 τϑὶ στγοδῖ 
ἘΠ Ρἢ οὗ σα: ἰπ {18 στδηὰ δηἃ τη 8}66- 

τὶς σοσηραὴὺ Ὀούνθϑη ἴδ6 Προ οὗὨ το χζίοι 
δὰ τἢ0 ἀδηκη 85 οὗὨ Βιρογβυ οη: δηᾶ 

δύῃ ῬΒασδοῖ γἱ6 18 ἴο ἃ οογίδίη ἄθρτοθ. 
ὃ Απὰ Μοδορ απά ΔΑατοῖ τσεγὲ ὁτομρλί 

δαολ (3.2 .»})} ὁ Ῥλαγαοῆ. Ὑτδηβιῖνο 
γΘΓῸΒ ἴῃ [ἢ 6 [1Γἃ ῬΟΓΘΟῚ δἰ ΠρΌΪΑΣ οὗ [86 

Ῥαϑοίτο (2 23)) μουθσῃ ϑοτηθίσαθϑ [86 

3 Ο(οκδϑδί. 8 ὕὍροῃ [86 οατίῃ, 

δοουδαῦνο (ΠΣ ΠΝ ΠΟ 58), Ρ6- 
οδ8.50 1Π18 ἔογτῃ 15, ἱπ 1.5 τηοδηΐπρ,, οχπῖνα- 
οὶ ἰο ἴδὸ (τὰ Ῥοσβοῦ ρἷυγαὶ οὗὨ 189 
δοῖῦνο; οορασο ΝΌΩΡ. χχχίϊ. 5, ἸῈ 

ΤΙΝῚ γ 1 Π Πδὲ, Κ1οῖ (μῖ8 Ἰαπὰ μ6 αίνοπ."» 
Τὴ ορϊηίου οὗ Εδπη στα δηὰ οἰδοσα, 

ἴηι ᾿ἼΠΝΣ ΠΝ ΠΌ ΠΝ δὸ ποιηΐηδ- 
ἐἶνοϑ, δῃ ἃ (Πδὲ [6 ϑἰπροϊον 20 5,,), τοίδσα 

ΤΏΟΓΟ ΑΓ ΟΌΪΑΥΪΥ [0 ΜΌθ68, 8658 δοσορὺ- 
8016, διιδουρὰ Γλὲ 88 βοσωθίσηθθ ἴῃ6 
τηθδηΐηρ οὗ δ ἀοιπμοηδβίγαουθ Ῥσοηοσῃ, 
δῃὰ 106 βπσυϊαν οὗὐὁ [6 γοσὺ οδῃ 6 πϑοὰ 
δείογε τλοῦὸ τπδῃ ὁΠ6 δυδπίδηϊεο.-- ἢ λο 
αγε ἐΐεν ἐλαὶ οἱ! φο ἘΘΙῪ ὁπ ζ66]8 
ἴδαὲ [Π6 τοροου οὗ τ06 ἱπιοιτοσαῖῖνο 
Ῥιόπουη 32) Ὦ ἱπρ}168 8ῃ ΟΙΏΡΒΑ 518. ΟἿ 

186 ρΡατγὶ οὗ ῬΒδγδοῦ, 80 18 δηχίουβ ἰο 
Κηοῖν, αἰ ϑθ ΠΟΥ δηὰ οἰθασῖγ, ππδὲ ἐδ86 
ΤΟΔ] ϑἼΒ68 δηᾷ ᾿ς ΘΠ. 0η8 οὗ ΜοΒο8 δσε. 

Ὁ. Το ἀοίδι! ἃ Θηυπηογδίίοη οἵ δ4]] 
οἶδβϑβοβ οὗ [16 Ῥϑορῖθ, δῃὰ οἵ τδμοὶσ ὑσγο- 

ῬοΣΙγ, δηὰ [Π6 τορι οὗ Ὁ», ὈΘΆΓΒ [80 
ΟΠΔΥΔΟΙΟΣ Οὗ ΣΏΔΏΪΥ δπὰ ἀοίοχιηϊποα ἥττη- 

ὯΘ85: “Ὑ6 Τησϑί Ὁ 4}, ΣῈ} οἂχ σδίι]6,᾿» 



ὶ καὶς τα δι καϊ τῶ. ὐϑτο ἹὍοΣὰ ὐὐξυκυου.. «τσ 

5 δ 166 

Ἴ22 23} 12 .}.93 ΠΡΟ ἬΝ 9. Ὁ ἜΡΩΝΑ Ὁ) Ὁ ΣΡ Αγ Ἢ αν 

εὐ ΠΊΤΥΣ Ὁ ἽΣ ΡΟΣ ΝΡΆΡΡΡΩ ΡΣ ΤῸ 

“ὙΝῈ Ὀρτὰ Π 
δΥ ΔΝ ΝΥ (2 δ 1 

δὴ ἭΝ ὈφῸΝ ἡἢπ᾽ 15. Ὁ ὈΠΣ ἼΟΝΟ τὸ 
ἘΞ9Β ἼΣ ΓῊΡῚ Ὁ ἸΦῚ ρϑΟ 

ἢ ΠΝΘ ὈΝῸΣ ΟΝ ὈΥΡΡῺ ὉΡῸΣ πρὸς 3 πον ΥἹ3}ὴ 
ὮΦ γὴν “νὴ 19 Ὀ Ἔα 

ΓΣ τ ὉᾺ πϑμ Θγρ ὙΣ ΟΝ ΤῸ πὸ ἘΝ 
ὙΠ Ὑερη ἜΣ τ ΚΣ ὩΣ Τὰς Ὀ3ΝΡῚ ὈΝΝ 

"τω 15) Γῆ πον ΚΆΤΩ Ὑπῶϑ Γι ΠΡ ΟΝ 18 

,»ν σὲ λαῦὲ α ὕεαδὲ ἰο ἰδὲ Ζογτά (ΠΡΌ 
ΚΡ, ἃ φοΏΘΓΑΙ ΠΟΙ ΔΒΘΟΓΌΪγ, πανή- 
γυρις)λ ὙΤὨδ τοαπθδὲ οδηποῖ Ὦδτο Ὀδοη 
πηοχροοιθά ἴο ῬΒΑΓΔΟΐΝ, 88 γγ7ὸ Κηον [ἢδὶ 

[060 Εχγριίίδηδ οοἰοῦταιοα ἰγθαπθΏγ βυιοὶ 

ὥθηογαὶ ἔοδιλναϊβ ἴθ [16 ὙΠ] ΔΘΓΏο88. (660 
ποῖδ Οἱ Υ. ἴ; σορασθ Ηρσγοάοίυβ, 1. 

58; δηὰ ηἠοΐθ οἡ χὶϊ. 16). 

10, 11. ῬὨασδοῖι, ΒΟΎΘΥΟΥ, ἰ8 80 ἱττὶ- 
ἰαἰοὰ ὈΥ {μ158 ἀοτηδηᾶ, [πὲ ἢΐ8 τηδ᾽ ονοϊθης 
Ταϊη ἃ ΒρΟΠΙΔΏΘΟΌΔΙΥ αἶδο] 0868 1186; δ6 
ἀφοΐίαγαβ, πῃ ἀἰβρυβθαϊγ, τ ῆδὶ ἩΥΪβ 08 6 
ΒαθΟυΣΒ [ὉΣ ἴδθ ἔδλίθ οὗ ἴ.6 5γδο 1:68, 

διὰ οχροῖὶβ Μοϑοβ δῃηὰ Δδγζοῦ ἔγοϊῃ ὶβ 
Ῥαΐδοο; “ἔου,᾽ βοϊὰ ἢ “46 ἰδαὲ ψοι 

λαῦε ευἱϊ ρίαπε δείοτε νοι," τμδὲ 18, ΠΟῪ 
δ 18 ΟἸθΘαΥ͂Υ ουἱάοης ὑμᾶὲὶ γοῦ δδὺθ 
ἸΥΟΔΟΠ χοῦ Β ἱπίθη οη8. ὙΤῊ8 86η80 88 
ΔΙσοδὰγ ὈδΘη ἜΧργοδϑοὰ ὉΥ [86 δερίπαρίπι 
(1δητε ὅτι πονηρία πρόφςκειται ὑμῖν), 
16 ψυϊχζαίο (ουΐ ἀπθίπτῃ οβῖ, ᾳυοὰ Ρ68- 
δὴθ οορίξοιβ), δῃηὰ 1αῖμοῦ δηα τηοβὲ 
οὗ 116 τηοάοῦῃ ΟΧΡΟΒΙ ΟΥΒ ἤδνο δἀορίοα 
818 ἱπιογρσγοίδιου, Βαΐ ΟἾΚΟΙΟΒ ΓΘη6Γ5 
ἐδ: “ ΒοΒοϊὰ, ἴπ6 νὴ τΒΙΘΝ γοῦ ἱπιοηὰ 
ἴο ἀο, ν΄} ἴσῃ Ὀδοῖὶς ΠΡΟῚ ὙΟΌΓ ἴδοοθ; 

δι ἘΡη ΕΖτγδ: “186 ΟΥἹ], τμδὲ 18, γοῦῦ 
ἀοδιγυοίίοη, 18 ΠΘΔΣ ἴο γοῦ, δη ὈΘΙΌΥΘ 

ΥΟΙΥ 6γ68,᾽ ὙΠΟ 18 1688 δΔάαριοα ἴο {60 
οομίοχὶ (80 8180 ΒΓΟΥ͂ΤΕ: “ Σ ΟΣ 86 ἢδβίβθῃ- 

ἱηρ ἴο γοῦγ γυΐη Ὁ). Αοαΐ (80 ἱπύογρσγο- 
ἰδείοη οὗἩ 6 Μιάγαδβι, 800 Βδϑῆϊ οὐ [18 

γογ56. ΟἝΒΘῺ ΟΧΡΪδίηδ: “1.8. ΤΩΔ]106 6δὲ 
δὼ ἴδοθ ἀθ υοσῦβ, οδὲ ἐνϊἀθηϊο," ψὙΒ ἢ 

σου ϊὰ σαῖς τοαυΐγο 228 “22, 188 
Ὧ2 22, ββαϊοζῶοῃ : “ ἀδδβ ἢν 
Βῦθο58 πὶ ϑ΄';πμο ΓΛἢγι, 488 βἰϑιξ τδῃ 

Θῃςἢ Δ ἀ6ῃ Αὐβοη 8η," δυῖ ῬΏΔΓΔΟΣΝ ἴπ- 

ἔοσγοὰ 1 ποῖ ἤγοτι ᾿ποὶγ ἰοοΐσ, Ὀπὲ (ΠοΙΣ 
τιοογάδ. Μαῖα ἰΓΔΏΒ]αἴ68: “ΜΑῪ [86 1οτὰ 
Ὀ6 80 τΠῚῚ γοῦ 881 8}4]} ἰοΐὶ γοῦ ζο; Ραΐ 
ΔΒ ἴο ΥΟΌΣ ΟΕ γοη, 866, γοῦ ἱπίοῃα οΥ]].ἢ 

Βυΐ Ὀοδβίάἀθ8 (06 δίγδηρα βορδγαίίοηῃ οὗ 
ὉΞΙΝ δπὰ Ὁ9ΒΏ, (0 ὅσες ρματγὶ οὗ ("6 
δοηίθηοθ που]ὰ σοηϊδίῃ ἃ Ὀ]ΘΒ51ηρ; 1}{010 
πῃ ΒΑΓΙΠΟΩΥ͂ 1 (ἢ Υἱοϊθης οὀΧρα]βϑίου οὗ 
Μοβοβ δπὰ Αδζοῃ ἱιητηθάϊδίοϊγ ζοϊϊον- 
ἴηζ. --- ῬΒΔΓΔΟΝ ὈΓΡῸΒ [6 ποτὰ ἸἼΩΨ, 
δέγυε, ὙΔΪΟ Μοβοβ δὰ δ'νγαγβ πδοὰ ἴῃ 
τοαποβίπς [86 ἀοραγίασο οὗ ἐμ6 1βγϑο 68 
(ὐἱΐ. 16,26; νι, 16, 23; ἰχ. 1, 183), διὰ 
ΜΓ ΙΘΒ ΔΡΡΟδΥΒ ἴο ἰποῖπάο [86 "πόπ ΟἾΪΥ. 
ἫΘ ἴα, τποσοίοτο, ἱποϊϊηθὰ ἰο δἱ]ονγ [86 

ἰδίου ἴὁὼ ζο, “1ῸΣ δαὶ ΟὨΪΥ Βδῦθ γοτι 
ἀοδγοὰ," ἰογροιίτίης (δι Μοδοβ Πιδὰ 7ι8ὲ 
Τοιηϊηἀοὰ ᾿ἰπὶ ἰΠδὲ τ 18 ἃ οβναὶ (217) 
Ἡ1ΟὮ (ΠΟῪ ἱπιδηδοα ἴο0 ςοϊοῦταῖθ ἴο [86 

Ιοτᾶ, δθὰ το τοαυΐϊγοὰ ἴδ6 ᾿Ὀγδβοηο0 
οἵ αἰΐ πιο θογβ οὗ π0 οοτ ΠΥ (Ποαυῦ. 
ΧΥΙ, 10,11, εἴς, “1Ἢ΄8οὰ, δηὰ (ὮΥ δοη, δῃὰ 

ΤΥ ἀδιρδίοσ, δηὰ ΠΥ τηδη-βεγυδηῖ, δπὰ 
ΤΥ τηδἱ-δογνυδηΐῖ, δπὰ (6 Τωνϊζο, δηά 
ἴδ0 Βίγδηχζοσ, δηὰ (π6 οὔρθδῃ, δηᾶ [0 
νἱἰάον, αἱ πο δὸ ἴῃ [ὮΥ ψαδίθβ ἢ). 
ἙἘΌη Ἑζτὰ τοΐοσϑ ΠΠ)δὲ τὸ ΠΡ), ἰη [86 Ῥτο- 

εοαΐηρ σότϑα, οχρίαἰηΐηρ ΥΟΙῪ ἴογοοάϊγ: 
ΚΟΥ [δὲ οΥἹ] ἀοεῖσῃ γοῦ ΠδᾶΥΘ ΔΙΜΑΥΒ 
οηξογίδἰηο6ὰ,"--ὈΣΓΝ Ὁ), ὑπρεγεοπαϊϊἑεν, 
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6αοάᾶ: δωέ νῇο αν ὑμον ὑμαὺ τψ}} σοῦ 9. Απα Μήἤοβεβ ββὶά, 
ΙΒ οὐ γουῃρ ἀπά πὶ ΟΌν οἹ]α 11} γα ρο, σις ΟἿΓ 
ΒΟΏΒ 8π4 ὙΠ|0} ΟὟΥ ἀδυρβίοῦθ, τὶ οὐν Ηοοῖα πα ἢ 
ΟἿΣ 65 Ὑ11 τὸ ρο; 0} ͵ὸ ἢδν ἃ ἔθαβὲ ἴο 6 Τιοσά. 
10. Απά ἢ β881α ἴο {μϑπὶ, δὸ τδύ {86 Τωογὰ ὲ σι σοῦ 
88 1 58}48}} Ἰοὺ γοὺὰ ρῸ δῃᾶὰ γοῦν οὨΣ] τη : 866, Βα ψγοὰ 
Βανθ οΥἹ] ρίαπμϑ Ὀεΐοστθ γοὰ. 11. Νοὺ 80: ρῸ ποῦν, γοὰ 
ΤΏΘΠ, 8Π4 Βεῦνϑ ὑπὸ [οτα ἢ 0} ὑμαὺ Βανα γοὺ ἀοβισοα. ἀπά 
ὑμον τοῦ ἀσῖνθῃ ἔγροτα {Π6 ῬΓΘΒΘΏΟΘ οὗ ῬΠΘΥΔΟΝ. 

12. Απᾶ {ΠῸ6 Τιοτὰ βεϊἃ ἴο Μίοβοβ, δίχοίοα ουαὖ ἐγ Ββαπὰ 
ΟΥ̓́ {86 Ἰαπα οὗ Εργρὺ ἴῸ} {μ6 Ἰοουδίδ, ὑαὺ ὑμ6 Ὺ ΤαΘΥ 
οοῖηθ ὍΡΟΣ {μ6 ἰαπα οὗ Ἐργρύ, δια οαὺ θυ Ὺ ὨογῸ οὗ {86 
ἸΔη4, δυο ἐδίπς ποῦ (86 [61] Βαίῃ Ἰϑῦ. 18. Απὰ 
Μοβοβ βἰγοίοῃδα ἔουίῃ [18 βἰδῆ οὐὸσ {86 ἰαπα οὗ Εργρί, 

1 Ἑπηπρὶ, Ῥετγ8.---Ἰ,οοἷς ἴο ἱξ, ἴο γ᾽ οΥἹ] ἰ8 θοΐοσα γοῦ, 

απὰ ἰδεν ιτρεγα ἀγίυεη ((ἰοτταδη, “ Μίδηῃ 
ΟὉ 816), ΘΟ ρδΙΘ γογ86 ὅ: 22}". 

14. ϑιτοϊεοῖι οαξ [ῈΥ μδηῃὰ οὐὸῦ ἴΠ0 Ἰαπὰ 
οὗ Ἐαγρί, ,ῶὼν ἰδε ἰοοιδίς ΠΝ; ἴον 8 

.848 ΟΟΟΘΒΙΟΏΔΙΙΥ [8 βρη βοδιίοη, οκ 
αοοομπὲ οὗ, οὐ, ζογ; ἴου ἱπδβίδῃςθ, ὅθῆῃ. 

χχίχ. 20, ὮΣΙ Φ »Ὼ ὉΠῚ2 ΔΡ0ὺ ἼΣ9), 
“Απὰ Φὅδοοὸν δβογνυθὰ 270. Βδοῖθὶ βϑυθῃ 
γοδτβ." ἜΤΠ6 ϑοριυδρίηξ ῬΘΓΔΡΉΓΑΒΘΕ: 
Ἕκτεινον τὴν χεῖρά σου ... .. . καὶ 
ἀναβήτω ἀκρὶς ἐπὶ τὴν γῆν. 

18. ΤὴἨΈε Ζοτὰ ὀγομοὴλέ αἩ δαδίοιοϊπα 
(ΟΡ ΠΥ) ψρορ ἰδὲ ἰαπά ..... απκὰ 
ἐλε εαδί-ιοἱπά ὀγουρλέ ἰλὲ ἰοομδίβ. Ἰδὲ 
.85 ΠΘαΠΘΏΪΥ Ὀθοῃ δββοτίθα, (μὴ δὴ 

οαϑίοσίηἂ σουἹὰ ποῖ ἴδγο Ὀτουρῶε {ἢ 

Ἰοουδὶβ ἱπίο Εργρὲ: 18ὲ, Βοολῆβο (π680 
ἐπβοοῖβ Δί Υ 8 ἩΔΉΘΔΘΥ ἴῃ ἃ εἰσ ρηϊ ἀΐγθο- 
τἰου ἔγοσῃ βου [ἢ ἴο Ὠοτί : δὰ 3η4. Βϑοδαβο 
[ΠΟΥ σδηῃοῖ 'ῦ6}1 ΝΥ οΥ̓ῸΣ ἴδο πδίοσ, διὰ 
ΠΟΥ που]ᾶ, ἐπογοίοσο, ἤδυὸ ροσίβμοα ἴῃ 

πὸ Ἐοὰ 36 Ὀοίοτο τοδοϑίης ἔργρί. Βαὶ 
88 [0 ἐΠπ60 χες οὈθοι οι, τὰ σοιρδυῖ, ἐπα 
ΔΙΟΠΟυ ἢ [ἢ6 ΒΊΨΑΣΤΩΒ οὗ Ἰοουδίδ “γεχισηίΐν 
ΤΩΟΥ͂Θ ΠΌΙΩ δουϊῃ ἰ0 ΠΟΣΙΝ, 80 ἰδὲ ἱἶ [867 
ΘΟΙῺ6 ἔτομι Ασγϑδὶα Ῥοίγεοα ΠΟΥ σΘΠΘΓΑΙΥ 
ἴδΚὸ {ΠΟ ῬΔΥῪ ἰὩσουρσὴ Ῥαϊοδίϊηο, ϑγτίδ, 
Ἰαγατηδηΐδ, Ναίοϊα, οἷο: ΓΠ6Υ ἀο ποῖ 
ΘΧΟΙ υδίυ εἶν γχὸ ἱπ ἴδδὲ ἀϊγοοζοη, ὈυΣ δζο, 
ἴῃ (Π]8 τοδρϑοῖ, βοθο 7 ἀθροηάθηξ οα [86 
πὶπὰ τοι ὨΔΡΡΘΩΒ ἴ0 δίοντ. ζὲ 888 Ὀθθἢ 

8: Π οἰ ΘΕ Ῥτγουθά, ὑπαὶ (86 Ἰοσυδί οοπεα 
οὐἱξὰ εὐεγν ιοἱκά (806 ΟΥεάπενγ, ομ 4οεὶ, 

Ῥ. 286). ἴῃ Ατγαδθία, ἰὲ 18 ζθΏΘΣΑΙΥ ἴακασ 
88 ρταπίοί, ἐμαὶ [Π|6 Ἰοσυδιδ δ᾽ 78 οοτης 

ἴγοτη ἔδὸ οϑδί, δηὰ 16 Ασδθίδῃβ δδγ, 

τΠοτοίοσο, ἐμαὶ ἘΠΟΥ͂ ἃσὸ Ὀγϑὰ ΌΥ 18:6 γγϑῖζες 
οὗ ἐ6 Ῥογβίδη αυ] (Βιυγλλατά!ϊ, ΝΝοῖοϑ ου 

(80 Βοάουΐηθ δηὰ ῬΔΕΔΌΥΒ, Ρ". 368). 

Το βοοοῃὰ οδ᾽δοϊίοη 18 8 116 ἰουπάος, 

Βίηῃςθ δυϊμοηῶς ἐχαυθ σθ παν σοροσίϑα 

δας 1ΓΠ6 Ἰοσιιϑὶβ ἀο ποῖ ΟἿ]Υ͂ ΒῪ οτοὸσ 
ὨΔΙΤΟῪ ἈΔΙΐδ Οὗ ἐ8Π0 568, 88 [1:6 5ἰγαϊξβ οὗ 

αἰργαῖδγ, οσ 126 Ηοὰ 868, Ὀπὶ ὁνϑῶ οτος 

τοδὶ ἀἰδίβηςοθ, 88 (89 ἈΠΟ  οιτδηθδϑε, 1 

[ΠΟΥ αἴθ Ὀοστο ὉΥ͂ 8 ζϑῆι}9 σἱηὰ (8960 
Οὐγεάπεν, Ὁ. 388; Νιιοδιελγ, Τό βοσ. ὑ. 169); 
δὰ 84 ϑυτίδη ὙΙΟΓ ΟὈδΟΓΥΟΔ: “ Ϊὴ 1.0 
ΥΘΑΣ 1468, ὙΟΥῪ ΤΩΔΗΥ͂ Ἰοουδίϑ ΟΔΙῺΘ ἴγοι 
186 Εναδὲ, [Π6Υ τοδοιοᾶ Ἐργρί, ὙΒΟΓΟ (86 Υ 
ἀογουχοά 411] μογῦδ, οἱς." [δὲ 18, [ποτοίοτο, 

ὨΘΙΠΟΣΥ ΠΟΟΘΒΒΑΓΣΥ͂ [0 ἰσζαχδαίο Ὁ ἽΡ ΠῚ“ 

δομίλ υἱκὰ (πὶ 6 δορίυδσίηϊ, ἄνεμον 
νότον; Μαρία, “ τϑηϊοϑ πτξ 8 ἢ"; ϑδαπιμα 
-- Βοοβασγὶ, Ποθϑησ ον, δη ἃ οἱ 6 18}, Ὡος 

ἴο ὠναάεγείαπα ἰδ, πὶτ ῬΆΣ ρρϑοῦ, δα ἐμαὶ 

νἰηὰ, δηὰ (0 δΌΡΡοΘΘ: “(δαὶ τὸ ἤδτα 

6 ΓΘ δῃ ἱπΔΟΟΌΓΔΟΥ Οἵ ἴπ 6 Ἰαησταρο, Ὁ 
δοίης υϑοὰ ἱποιοδὰ οἵ 12". ΤὍὙδὸ τϑα- 
θοη δα ἀυοθὰ ὮὈΥ Βοοδιαδσὶ, ἔπδὲ Ἰοοδίβ δσὸ 
ἸΏΟΓΘ Πυμηοζοῦδ ἰῃ ΕἸϊορὶδ ἤδη ἰῃ 
Αγδβίδα, δηὰ ἐμπδὲὶ σίνϑη ὈΥ Ἐοθθομλῦ]οτ, 
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δα 5 πὰ ΒΥ πὴ ὝρΒΣι ΠΡ ΥΥὉ) ἐθσισ Ὀὐτς γᾺΙ3 
ἘΝ ΠΝ ΣΣ ὙΣ ΟΣ δ ΠΊΝΕΙ χον 14. ὁ ΠΝ 
ὙΏΠΙΝῚ ὙΠῸ5 ΠΣ 1. ΠΉΓΝΟ ὙῊ ἽΝ ἼΩΞ. Ὀ Ὁ Ὀλδ 
Ὀροξη ὕπκδ ὙΦτΙτὴ ὙΌΣ ΠΝ, ὉΘῚ 16: ἡπτνν ἐρ 
“ὐξ πῆ ὙΠ ὙΝ δὲ Ἢ 29 Τὴ γι ΠΜΗΝ 

ἭΡῚ ἈΡΏΩΝ ὙῊ8 Ρ.9. ὙΝΣ : ΩΣΝὉ ΓΞ Τπὶ 
πὰρ ἘΝΟΠ ὙμθῚ ΠΝ. ΠΕΘΡ ῊΡ ΤΡ ΙΒ 16 
ὙΠ) ὈΡΘΟῚ ἫΝ ΠΝΏΠ δ) ΜῈ ΠΡΟ 1 ΤῸΝ τῆν 
ὈΡῸ 5) 18. Πῖπ ΠΉΘΎΤα δ νὴ ὍΣ ὨΡΉρι τὴ Ὁ 
δε ἼΝ ΡῈ ὉΣΤΥ ΤΡῚΣ ἼΒΠΡ 19 ΤΉΝ ΡΣ τὴ 
Ὧρῃ, ἭΝ ΠΙᾺ ΝΘ) ΝΡ ΠΡ Τῷ ΠΡ ΠΞ ἈΤΤΤΙΣ 
δαὶ [00 νοῦ πὸν (νοσ. 14), 18 χϑῆθγαῖ γν ἰ8 ὭΘΥΟΣΙ υἱβίζοὰ ὉΥ ἴδ0 Ἰοσυβί8;" δηὰ 
πδοᾶ νι ἢ τοραγὰ ἴο τηουθιθηϊβ ἔγοχῃ [86 
δουΐδι ἴο 186 ποσίϊι (866 ΟἹ ἱ. 10), ἃσὸ οὗ 
1116 τεϊραξ, ἴον ἰδ ἰ8 πηνουβα ἢ γ Κπονῃ 
τηδῖ [6 Ἰοουδὲδ Ὑῖ ἢ ΘοσοῸ ἔσοτα Ατδθΐδ, 
ΔΙῸ, ΟΥ̓ ΤΠΕΙΤ ΘΗΟΓΙΩΟΌΒ πη  Ἶ68, 8. ΓΘ Δ] 
Ῥίασυο; δπὰ ἔθ ἐχρχοδδίοιι “(ἢ9 Ἰοουβίβ 
ΜΘηΣ ὌΡ ΟΥ̓́ΣΡ 811 [80 ἰδπὰ οὗ Ἐργρι, 

δ᾽ σὨΐ 68 ΟὨΪΥ ἘΠ οἷσ Δρροδσίησ ἰὴ ἴδυρο Ὡμ- 
ῬΟΓΒ ΟΥ̓́ΘΣ 106 ὙὙΠ016 ΘΟΙΙΠΙΙῪ (866 Υἱ 1.1, 2). 

14. Βείογε ἰδεβ ἰΐότα ἰσέγὸ πὸ δμοΐ 

ἰοομδίε αα (δεν, πεὶίλεν αὐἶεν ἐδεηι ἐλαϊ δὲ 
Φιοῖ, ΜἘΪΟΝ δρροδγοὰ ἴο ᾿ωΔΩΥ οΟΣγᾶ- 

ἀἰοίουυ τῖϊῃ [16 ῥδάϑαρο ἴῃ 906] (ἰ]. 2), 

ὝΕΣ τ 15 δἰ τη ἸΑΥΪΥ βαὶὰ, ἐπδὲ (ἤογο ἢ88 
ὭΘΥ͂ΟΣ Ὀ6ΘΠ, ἨΟΥ ΜῚ11 ΓΏΟΤΟ ΘΥΟΓ ὃὉ6 8 οΪαραθ 
οὗ Ἰοουδίθ κὸ ἐμαῖ, 1 νὸ ΤΘΑΙ ν1}} 
ῬΟαΔηΠΙΟΑΙ σοῖὶρὰὶ (0 50}180168 οὗ 8 
Ῥοδῦςδὶ ρῆγαβο, (6 βδοουιίηρ αἰβουθρϑῃοΥ 
ταις ἴῃ [06 θαϑίοδῖ ἸΏΔΏΠΟΣ 6 ΣΟΟΟΠοϊ]οᾶ 
ἘΥ͂ 16 τοιηδεῖς, (δὶ μοτὸ (86 ΘΧΡΓΟβδίοα 

Τοῖοτβ ἴὸ ἘΦΥΡί, δπὰ ἴῃ 9206] ο Ῥδ]θβεῖῃηθ 
(Κιμοβὶ, δὴ Ἐζγα, Εδϑηὶ, δηὰ οὐμουϑ, 

ὈΘΙΙοτο τθδὲ ΒΟΥΘ ἰῃὴ0 ἀυδηϊγ, δηὰ ἰα 

ὅοοῖ 1ὴ6 ὨσΩΌΟΥ οὗ (6 αἰ θγθης βρ6ο 68 

58 ΠΠΡΑΓΑΙ]ο]οἃ, Κ.66, Ββονγουοῦ, ΡΒ. ἰχχυἹ]ὶ, 

46, δηὰ ογ. 834). Αὐουϊ βἰ ταῦ ασ δηὰ δἰγοοδβέ 

Ῥγουθτἷδὶ ΒΥΡΟΓΌΟΙ 1 ῬὮΓΑ50Θ ΘΟΙΏΡΕΙΘ 

2 Κίηρϑ ΧΥΙΙ. δ, διὰ χχὶϊ!, 25. Ηδβϑβοὶ- 

4ιϊ8ὲ (ἼΥ. Ρ. 254), οὔϑοζτοβ: “μὰς Ἐσγρί 

οἴδοσβ ἰηον οι ἴξ, ἐμαὶ “1.6 ΒΕΓΔηρΘΏΘΕ8 
οὗ [80 ΟΟΟΌΙΤΘΏΘΘ, ΘΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ἐδ ντὴ0}}- 
Εποντῃ ΒΑΡΙἐΒ οὗὨ (δο Ἔγοδίασοβ, θοιοϊκοηϑθᾶ 
86 ἱπίογροβίοη οὐἨ ΑἸ ΗΝ Ὑ ρόσασ ἱπ 
ὑτιηχίης ἰδδὶ ρἷαρτιθ ρὸὰ ἰδὸ ἰαπὰ 
(ωμακείδρον). Βαΐ μᾶς δδβοχέϊοῃῃ ἰβ ποὲ 
οοττοοῖ, ἘῸΡ ΝΘ αΣν (Ποδοτῖρέ. οἵἩ Ατσὰ- 
δία, Ρ. 168), βίδέοβ, ἐμαὶ ἀυσίηρ Ηΐ8 βίῃ ἱπ 
Καΐτο, [80 ἔγβὶ στθωὶ διγαττω οἵ Ἰοσυβίβ 
δετὶγοᾶ ἐἢογῸ ἑονταγὰβ ἴδ0 οηὰ οὗἩ Ὠοοδιη- 
ὈοΥ, ἴῃ (9 γοδὺ 1761, δῃὰ 8. β:}}} τζογϑο 
Τοστα 8010 οΏ6 ου ἴδ 918} οὗ ὕ'δῃθατυ, οὗ 
ἴμ0 ΤΟ]ονίηρ γοᾶσ. ΤΈΏΘΥ οδμθ ὙΠ 8 
βοιιίι- νοοῖ πἰπὰ, δηᾶ, ἐπογοίοσο, ῬΓΟΌΔΌΙΥ, 
ἔτοτα ἴο Ιὐδίδη ἀθβοσί. ΤΏθη, ποὲ ἐδ 
ΟΟΟΠΓΤΘΠΟΘ ἰΐ80 1, ας 118 οΧ Γϑογ ἱΠΔΙῪ 
Θμάγϑοῖοῦ Τοστωϑὰ {ἢ 6 χηΐγϑο]ο. 

15. Αδουὲ ἐπὸ (ἰδ Π668 οὗὨ ἐπ 8. ἀ6- 
δβοτὶ ρου, δῃὰ [Π6 νϑϑὶ ἀθβοϊδιϊοῃβ οδυβοὰ 
ὈΥ [δ Ἰοοτδίδ, 866 Οῃ γϑζ. Ἰ. 

16, 15. ῬΒΑΓΔΟΣ 18 ἀζαΐῃ ΘΟΙΏ ΡΟ ]]θἃ ἴοῸ 
Ῥοηᾶ ἷθ8 »χίάϑ, ἰὸ δοκηον θᾶρο ἢΐ8 δἰῃ, 
διὰ ἰο σϑαποϑὲ ἐδ ἱπίθγίδσθηοθ οὔ Μόβοθ 
Ῥείοσ αοά ἔογ 86 γτειηουδὶ οὗ 186 ρίαρτιθ 
(ΠῚ ἀοδῖι οὐ ρερίϊ6---- Ῥ βε!θης 6, 85 Ρ] Ϊη. 
ΗΐΪεῖ. Ναῖ, χὶ, 29, 98 το Ἰοοσιιβίβ, οἡ 
δοοουηξ οὗ [80 ἔδαγία] σοηϑοαθθηοθ οὗ: 
Ῥοδι]θηςθ, τ} τ ἢ ἐδδὲ ῥίαρσαθ ἰβ δἵ- 
ἰοηἀε4).---ἸΠΙΝΌΓΙ δὲ) ἐδ ,μυσσίσε, 1 »γαν 
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Δηα {μ6 Τ,ογὰ Ὀσουρδῦ δὴ ϑαϑὺ ψὶηᾶ ἀροι {86 ἰαπηά 411 {π8ὲ 
ἄΔΥ, δ8πὰ 84}1 ἐλαΐ πὶρῃῦ; απαὰ στμθη Ὁ νγὰϑ τηογηϊηρ, [ἢ 6 
οαϑύ-σὶπα Ὀγουρῇῦ {Π6 Ἰοοιϑί81(ἁ 14. Απὰ {με Ἰοοιιϑίβ σβϑηθ 
ΟΥ̓́ΘΣ: 811 {μ6 Ἰαπᾶα οὗ Εργρί, δηα τεβίρα ἴῃ 41} ὑη6 θοχπάε- 
τὶοΒ οὗ Εργρῖ, ἃ ὙΕΥΥ ΒΟΑΥΥ ρίαφιθ; Ὀοίογα βοὴ {πο γα 
ὙΥΘΓῈ ὯΟ 80. ἢ Ἰοουϑίβ 88 παν, ποι Ὁ αἰΐου {βοτὰ 884}} 6 
ΒΌΟΠ. 158. ΕῸΣ ὑπὸν οονορθα (6 βυτγίδοθ οὗ {86 ψῇ0]6 
ΙΔηα, 909 ὑμαῦ {π6 ἰαπὰ νγὰ8 ἀδυκθηθα; δῃὰ {ποὺ ἀϊά οδὲ 
ΘΥΘΓῪ ΒΟ οὗ (Π6 ἰαηα, δηἀ 411 ὑπ6 ἔγαϊϊ οὗ [16 ὑτθὸ8. σ]  ἢ 
[Π6 411 μὰ Ἰοῖδ; δηῃα ὑοῦ τϑιηδϊηθα ποὺ 8}Υ ἐλίης στθθη 
ἴῃ {86 ἴτ668, ΟΥ ἴῃ {86 ΠοΙθΒ οὗ {86 8614, ἱμγουρἢ 411 [86 
ἰαπα οὗ Εργρί. 16. Τ θη ῬΠδγδοῦ δαϑίθηρθα ἴο 98]1} ἴον 
Μοβθβ δηα Αδγοῃ, δπα ἴδ βε]α, 1 πᾶν βἰῃποᾶ δραϊηβὺ {ῃ 6 
Τιογὰ γοὺν Οοά, δπᾶὰ δραϊηϑύ γοὰ. 17. Νονν, ὑβογοίογο, 
ἔογρῖνα, 1 ΡῬΓΔΥ {Π66, ΤΑΥ͂ 510ὴ ΟὨ]Υ {818 οἤς6, δῃηα θηΐγοδϊ 
{Π6 Ἰιογὰ γοὺν αοά, ἐμαὶ Ηδ τη τϑῖηονα ἔγοτῃη τὴρ {818 
ἀδδαίῃ οὐἱγ. 18. Απὰ ἰδ σοὺ ουαὐ ἔγοιη ῬΏδγδΟΒ δηᾶ 
οηὐγεαίθα (Π6 μοσὰ. 19. Απάὰ {6 Ἰογᾷ ἰυγηθα 84. ὙΘΡῪ 
Βύσοηρ᾽ ψγοϑύ- ]η6, ΒΊΟΝ ὈΟΤΕ ΔΎΥΑΥ (Π6 Ἰοουδίδ, δῃαὰ οαδὲ 

ἐλεο, ''ν δἷπ, ῬΤΟΡΟΙΥ, ἰδῖκὸ ΔΎΥΤΑΥ ΤῺ δβὶῃ, 
1.6. ΤΩΔΚΘ ἰδ ἀἰδδρροδσ, ΟΥ ἰΔΧ9 Ὠ0 τοραγὰ 
οἵ ἱξ, ραγάοκ ἐξ. 

10. Ακὰ ἰδε Ζοτὰ ἱωγπεά (ἼΒΠ})) α 
ὕοτῳ εἰγοπο τοεεί-οἷἰπά (ὮΝ ΓῚ ἢ); νοῦ 

Οχργοββίοῃ οἰθασν διιονσβ, τας (ἢ 6 Ἰοοιδίϑ 
Ἰαὰ οοπιὸ ἱπίο Εργρὲ ΌὈΥ ἴδ ορροεῖ(θ 
οαϑι- πὰ (τογ. 13), Ὧ" ΠῚ ἰ5 ἴ6 πὶπὰ 
ϑ ΙΘἢ ίονγο ἔοι 6 Μοὶ ΥσδΏθδῃ 368 
ΟΥ̓ Ῥαϊοβίπο, 1.6. 120 τοϑῦ τὶθὰ, Ἐο- 

Βοηχη ον, ΟἸἹοσίουιβ, δη ἃ οἴδοτα, ὙδΟ ἕδκο 

ΠΡ ΠΥ ἰπ τοσ. 18, δὲ βοῦ ἢ τἱηὰ, τὸ 

ΠΔΙΌΓΑΙΥ οὈχοὰ ἰῸ πηδογϑίδπὰ Ποσὸ 
Ὧ᾽ ΠῸῪΥῪ δ8 [Π6 ΠΟΥ ΟΥἩ ΠΟΥ -σοαὶ τυὶπά. 
ΤῸ “νἱπὰ οἵ [6 8608, που]ά, τι το- 

δροεοὶ ἴο ἘζυΥρῖ, ςου δῦ 6 [δ6 ποιὰ 
νη, αὶ ὯΝ ΠΥ νἱίδουῦς ΓΠΓΠΟΣ δα ὰϊ- 

ἐΐοη, 8 {Π6 πδι8] ἀθδίσηδιίοη οὗ [Π6 τγοβὶ 

τὺὶπα, δοοοσγάϊηρ ἰο ἴ6 ζοορτδρδίοαὶ ροκὶ- 

ἰἰοη οὗ Ῥαϊοβείπο. ΑἸ Πουρῇ 186 Ἰοςπδίβ 
816 ὈΟΙΏΘ ὉΥ͂ 8 φεπίΐϊα ψὶπὰ οὐοῦ Ἰοης 
ἴγβο κα οὗ 1π6 868 (866 γον. 13), (ὮΘΥ ἵπνυδ- 

ΓΙΔΌΪΥ Ὀοοοτῖο ἴΠ6 Υἱοιἑτηβ οὗἁἨ 8 ΒΘΔΥΥ 816, 
ΒΊΟΝ τηδῖκοα ΤΠθτῃ δἰπιοδὲ ᾿ῃβίϑ ἢ" ΔΗΘΟΙΔΙΥ 

Β'Πκ ἱπίο 1:6 τδᾶνθῦ, ἩΏΘΏΟΘ ΠΟΥ͂ δ1Ὸ 

ἀτίνθῃ ἴο ἐπ οοδδίβ, ἰῃη εβίϊησ (Π6 οἷν σὴ ἢ 
Ῥοϑβε]θηςθ.---Ακα οαδί ἔλειπε ὙΠ} ἥοσω 
»ΌΓ οτἴηδν ἐο ἥσ, Οὐκ. "ΠΏ δορί. 
ἔβαλεν. ΤὨΘ Αταδίδῃ μη] ἴα οα]]οὰ Ὁ" 
δ) ---ἰἢδς 15, [0 ὅοα οἵ Ὑ͵ οϑβ, οσ Βι}- 

ΤΌΒΠ68 (ϑαγί, ΑἸχα ΝΙοιοα, δθ6 ποθ οἱ 
1... 83), ὈδοδΌ86 ἱξ 8 βαϊὰ ἰο δΔροπῃὰ ἰπ ἴδ 686 
ΡΙδηι5(ϑδαὖο, χΥὶ. Ρ. 778, Ο48.λ. 7 ὁ τυ, 
Βονονογ, δὰ, ἐπαὶ Βγυοθ, 8ῃ δοουγαϊο 

δηὰ γογδοὶου 8 ΤΟΡΟσΣΙίΟΣ οὗ δΐ8 οββίοσῃη {τ8- 
γοἶθ, τηδί δἰ 8, τας 86 ἠοϊοοὰ πο ποϑὰ 
οἵ δὴν Κἰπά ἱῃ 86 ΠῚ Ὁ", ἀδπὰ «δὶ δι 
ῬΙδηΐὶβ οδηποὶ Ὅ6 οχροοϊθα πῃ ἃ ΠΕΑΙΤΟῪ 
ΕΌΡΕ, υπᾶον πὸ ἱπηπιοάϊαίθ ἱηἤποηοα οὗ 

ἴπ:6 ἸῃΟ:ΒΟΟΏδ, Ὀϊονίηρ ἔγοτ) ΘΟΠΙΓΩΙ 
ῬοΪΏ[8 δὶχ τωοῃτδ 680} γϑᾶσ, δηἃ οδυβίηρ 
ἴ00 πηθο ἢ ἀρὶδίίοη ἴο Ῥχοάποα βυςο γόρο- 
18 0168, δε] ἄοπι ἰουπὰ Ὀυξ ἰπ βίδριηδηὶ 
ὝΔΙΕΙ, δηὰ 5.}}} τόσο βοϊάοπι, ἐξ ὀυοσ, 
Βτονσίης ἷπ βιτθοῖ οὔθ, Ηἱβ ορίηίοη ἰδ, 
ἱβογοίοσο, ἐμὲ ἱξ 18 ἴγοτλ Π6 Ἰαγρθ ἴχζϑθϑ Οὗ 
Ῥἰδηΐβ, οὗ ιολίέε οογαΐ, ῬοΥίθουγ πὶ ἱπηϊέδ- 
[ἴοῃ οὗὨ ρ᾽δηΐίβ οὐ Ἰἰδηὰ, (δὲ 16 868 ἢ 
(Δ Κοη 18 δῶ. Βαὶ ἰΡ δα οὐδογυδιίουβ 
ἴῃ (18 τοβρϑοῖ ἂζε οοστϑοῖ, γ8 τηυδὲ δῈρ- 
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: ΟΡ» 
ἂν Ἴφπ τὴ Ὀϑρτ ον Ἵν ΠΡῚ Πιζι τας Πήτ Ἴρεϑὴ 1 
πυρρῖτ ον ΠΙΣΤᾺ: ΠΡῸΣ 58. 1 ἼΡΠ ὉἸΘὴ ὈΣῚΘ ΚΝ 
Ἀγ ΙΝ 28. ἐ Ὁ) Πρ ὈπτΌ ΤῊ 93 ΠρΒΓ Τὴ 
νλῃττ ον ὈΝῸΣ Πρδ οὐ ῬΕΠΒΩ δὲς Ἰοργαΐι Ὑέγτὰς Οὐ 

εἵ 4 

ΡΝ 4... 
Ῥοϑο ἐπδὲ [6 συ οἵ βθος, Ἠδίοδ δ ἴῃ 
106 σοῦγδο οὗὁἨ εἰπ|6 ὉΠάΟΙΡΟΏΘ ΟΟμδί ἀοΓ- 
8016 Οὔδηρο8, [88 βυθογοα δ Αγ τοῦ ἢ- 
οδιΐοηδ τὶ τοραγὰ ἴο 15 τοχοίδῦ ]9 ὑσὸ- 

ἰ ἘΠΕΡΙΣΩ ὝΝ: ΠῊῚ ΝΕ 
ἀποιοη8; ΓῸΣ [6 ΠΔπι0 “ 868 οἵ Βυ]τυ βῆ 68," 
δυὰ [89 ᾿ΔΟΠΕΥ οὗ ΠῚ ἀγὸ ἴοὺ πηφιο8- 
ΕἰοΏΔ 16, ἴο δάποϊξ οὗ ΔΏΥ πποογίαδἰ ΠΥ (860 
ποίθ οἱ ΧΙ, 30). 

Νίττη ΡιασΕ. ὈΆΒΚΝΕδΕ (ἼΠ). ὙῈΕ. 31---39. 

ΦΕῈ. Βοίοτο ἐδ ἢ8α] δηὰ τοοδὶ ἔδασγπιὶ 
ἡαάρστηοπι, αοἂ οἰτκεβ 86 ἘχγΥΡρ δι 
8 Ῥίαριο ἱπίοπαρα (0 αὐνο [ΠΟΤ Β0Π5868 δηὰ 
ἰ0 ἱπηργ658 πον τηΐη 8 υἱ τ [66 Ττηδ᾽ 6διὶς 
διδηάσυν οὗ ἴδ6 ΑἸταΐὮΥ, ταῖν ἐδη ἴο 
ΟΡογαῖο (δ 8 }}}7 ΟΥ ἀθβιίσι οι νον; ἴδ 15, 1π- 
ἀεςά, ἃ ἸΤΟΓΓΠΥ ργορατδίίου ἴοσ [η6 τὴ Υ 
δίσοκοϑ Ὑ Ποῖ Τόσο Βοοῦ ἴο [811] ὕροῦ 10 
ὈΠΉΔΡΡΥ σου. Τῆι Ἐργρεδηθ γγοῦ- 

δηΐρροὰ Οεἰσίβ 88 δ ζοὰ οὗ [πὸ διη οὐ οὗ 
ἄδΥ; 8 Ῥαϊραῦϊο ἀδυκποδβ οὐδουγοὰ [ιἷϑ 
ΤΑΥ͂Θ; ἮΘ ΔΒ ὈΠΔΌΪΟ ἴο ἀϊδροὶ 1; δηὰ ἢθ 

Ἧ8 ἴπ Ῥτουϑᾶ (0 Ὀ6 ῬοΟΊΤΟΣΪ 68 οοτηραγοᾶ 
σὴ} (0 Θοὰ οὗ 1ϑγδοὶ, Ἐνϑη ΘΑ ΚΠ Θ88 
ὙΔ8 ΒΟΙΥΝ ἰο ἴδοτα; πὲ ἰδ σϑῖηθ ΠΟῪ ἴῃ 
δυο ἢ ππηδίοταὶ δηὰ προχροοϊοα ἴοστῃ, [δὲ 
46 οδήοοι οἵ δοῖῦ ψτοσϑμΐρ ὈΘΟΒΙΏΘ ἴοὸ 
ἴθοτα δὴ οὐ͵οοὶ οὗἩ δβοττοσ, Βαὶ ἐἷ6 ρίδρτο 
4180 δὰ ἃ Ὡδίυγαὶ Ὀαϑίδ; δῃὰ ἐξδ Τοϊγδοῦ- 

Ἰοῦβ οδδγβοῖοσ ἰϑ ἰὸ ὃὉθ βδουρδὲ ἴῃ (9 πἢ- 

τιδιδ] οχίθης οὗ [9 ῬΒοποπίθηοη δηὰ [6 

δχοτηριου οὗ ἴπ6 [δτδο 065 ἔγοσῃ ἰδ οἴοοιϑ 
(σεν. 23). Αδοαὶΐ (δο Ὀορίπηΐϊηρ οὗ ΑΡτὶ] 

“-ἰὴὸ εἶπιθ οὗὁἨ συγ ποπάοτ.--- [Π6 ἐδδγίαὶ 
Ἰοὶ πὶπὰ, Κπονσα πηᾶὰον [80 πδηιο οὗ 85.- 
ΤΑΌΤΩ ΟΥ ΟΠδυγδίη, σοΙ 6 Π068 ἴ0 ὈΪΟῪ ἴῃ 
Ἐφγρὲ δηὰ Ασδϑίβ, δῃὰ ἰβ δἰ τννδυβ διϊοπὰϑὰ 
ὙΠῸ ὁ τὨϊοκηθδβ οὐ ἐὸ αἷν, Ὑ ΒΊΟΝ ΔΙ ]ΟὟΒ 

10 8δπη ΟὨΪΥ ἴ0 ἰΔΓΟῪ 8 ἀΐπ), γ "ον ἰδ 
προ ἴδ οατ, δὰ το ποῖ πηδο- 
4 ΌΟΠΟΠΥ οδῦϑοα οὐοη ΟΟΙΏΡΙοία, ΟἀΓΘΟΙΥ͂ 
ἄδυκηϑϑα, ΑἸ]ηρ ἐδο ἱπΠΔΌΣΔΗΙ τὶ! ἀΐδ- 
ΤΩΔΥ δηὰ οοηδιογιδίέίου, ΟἿ δαοΐῖ Οὐς8» 

δῖίοῃϑ ἔπ ῬΘΟΡΪο ἴῃ ἐδ ὑόν! 8δηἃ ΥὙἱ]Πδροϑ 
εἰναι ΓΠΟΣΉΘΟΙΎ68 ἘΡ ἰῃ ἐμοὶγ δοῦθοθ, ἰπ τΠ 0 
ὍΠΟΥΤΑΟδΣ ΤΟΟΙΏΒ ΟΥ̓ Υ8Ό}18: 1Π6 ἰδηδηϊδ 

οὗ [Π0 ἀοϑβοσίβ μἷάθ ἐθοιπβοῖνοθ ἰῃ σαν ΓΏΒ 
ΟΥ Ρἱΐ8, νϑίοδ (6 αἷξ ἰπ 86 οαγίῃ. 
ΤΏΘΙΟ [ΒΟΥ δὐγαὶῖ, τῖ δηΧΙΟυΒ ΒΌΒΡΘΏΕΘ, 
[86 επὰ οὗ {18 ἀδηρογουθβ ἰετηροδὲ, προ 
ΦΟΏΘΓΑΙΪΥ ᾿ἰαβὶ8 ἰἦγεο ἄανψε (866 γϑτ. 29). 

ΤῊ δἴγοοίβ ἂσὸ, ἀγίηρ [186 ἔτιθ, ροσθο Ὁ 

ΘΙΩΡΙΥ, δηὰ 4 ἀθεΡ δἰἰϑῃοθ σοὶ χη} ΘΥΟΓΥ- 
ὝΟΙΟ 88 ἀυσίηρ (δ εἰσὶ, 2)ὴὲ. Βοὶϑ 
Αγῃπιέ (Πέϑοτίρι. ἀθ ᾿ ἜΝ ΥΡίο νυ]. ἢ. 110), 
Ἡτιϊοδ: “ ἽἜοη [6 ΟἸδιηδίη Ὀ]ονσβ, [ἢ 6 

ΒΌΠ [88 8 Ῥ816 γ6] 10ὙῪ οοἴουγ; 818 ᾿ς 18 
γοῖἹοᾶ, δηὰ ἀδυϊζηοδδ σοϑο96 ΒΟΙΩΘΕΪ ΣΟ 

ΒΌΟΘΝ ὁ ἄσρτοο, ἐδαὶ Σὲ ΒΡΡΘΔΣΒ ἴο ὃ6 (Π6 
τοοδὶ ΚἸΟΟΤΩΥ ηἷρῃῖ; 88 τὸ ὀχρουοηορὰ ἰὰ 
δϑουϊ [00 τοὶ 16 οὗἩ 1:16 ἀδΥ δὲ ϑῃοθ, 
οἷν οὗ [6 δεϊῖα," Ὑ7Ὸ Ῥοβδοᾶβ ἔυσί ΠΟ Σ 
δοοοῦη!δ οὗ οοπιρίοίθ ἀδσκηθα ἰῃ Εσγρί: 
ΤῊπδ Ἡτῖλοα Πβοποιδ]ϑα ἀΐῃ ἱπ 8 ΟΠ γου- 

019: “ Ὁπάεον ἴδ τοίχη οἵ Μοξίδ!;}- ΒΙ 8}, 
κίηρ οὐ Ἐφγρὶ (δῦοπὶρ (δ0 οῃὰ οἵ 186 
111} οσσηξυτγ), ἃ στοδὶ δηὰ υἱοϊδηξς βίοσῃ,, 

δοοοιῃρασίθὰ ὮὉῚ ὈΙδοῖκς ἀδυκηθδθ, ἈΓΟΒΟ; 
Βοῦδθοδ ΜΘΙΘ ΟΥ̓ΟΥΙὭΣΟΥΙ δηὰ ἴσθοβ Ὁρ- 
τοοϊοὰ; πὸ [86 ἀδΥκη 688 Ὑγ538 80 ἰῃέθη86, 

ἴπδὲ ΘΥΟΓΥΌΟΟΥ (δουρὶ ἰδδὺ (Π6 πὰ οὗ 
[Π6 νοῦ] τῶϑ δρρυοδοβίηρ." ὙὩΤῆπ8 ΜΘ 
8ὲ66 ἰμδὲ ΟΔΥΚΉΘΘΘ ΟΟΠ]Θ8 ΚΌΠΟΓΑΙΥ 88 8 
σοποοχηϊίδης οὗ ἰθτραϑίβ, ὀδροοὶδ]γ {Π6 

δαιθῦπι; δηὰ ἤότω (ἢ]9 ΓΟΘΔΟΏ, η0 ἀουδῖ, 

[86 ϑορὲ. Υ ατβίοῃ, πόθο δυΐοτβ ΤΟΓΘ 80 



1171 ἘΧΟΌΌΣΝ ΣΧ. 

{ποτὰ 1πΐο ὑμ6 Κοα ὅθα; {μοῦ τϑχηδὶ ποα ποΐ ομα Ἰοσαβί ἴῃ 
811 {88 Ὀουπάαγιο8 οὗ Βργρί. 20. Βαύ {με Τιογὰά Βαγάσδποάᾶ 
ῬΒΔΡΔΟΝ 8 Βοαγ, 80 Ὁπαὖ δα ψου]ὰ πού Ἰοὺ {ῃ6 οὨΣ]άσθη οὗ 
8γ86] ρῸ. 

91. Απά {86 Ιιογὰ βαϊᾷ ἰο Μίοβοβ, ϑίγείοῃῃ οαὖ ἐν βαηῃά 
ἰονγαταβ ἤθάνθη, ὑπαὺ ὑπ 6 76 ΤΏΔΥῪ 6 ἀΔΥ ΚΠ 688 ΟΥ̓ΘΡ (6 ἰαπα 
οὗ Εργρί, ᾽δο ἐμαῦ ὉΠΟΥ͂ ΤΙΩΔΥ̓ ΡΊΌΡΘ ἴῃ ἀλΥΚποβ8. 22. Απὰ 
Μοβϑβ βἰγοίοῃϑα ἐοτίἢ 8 βϑδηα οτϑγα8 ἤδάνθη, δηα ΤΠ 678 
Υγ88 ὃ ΤΠΙΟΚ ἀΔΡΚΉ688 ἴῃ 41} [ῃς Ἰαπὰ οὗ Εργρί ἰῆγοα ἀδγϑ8. 
28. ΤΏΘΥ ΒΔ ποὺ ΟὯ6 δηῃοίδε, ποι Πο" ΤΌΒ6 ΔΩΥ͂ 8 
ἴγοιῃ 18 ὈΪδοθ Ὁ ἰἴγθθ ἄἀδγβ: Ὀαὺ 411 ὑπ6 οὨΠ]άγθη οὗ 
ἴβγδοὶ μδὰ Ἰισῃξ ἴῃ {ποθ ὶν ἀνε] ηρθ. 24. μα ῬΒδγδοῦ 

1 Ἑκοἱ. Ῥέετγε.---- Ἔνϑη ἀδτίκηοδδ τ ἰο ΤΏΔῪ δ6 [6]. 

Ὑγ0}1 δοαυδίηἰοὰ τ ἔπο ῬΒοπομιθηᾶ οὗ 
Ἑφᾳγρῖ, ἱπϑοσίϑ θύελλα, νεϊγ νἱη, δῇοσ 

“ΠΟ Κ ἀδυίκη 6858, ἰΒ γογ. 33 (ἙοΡ. δϑους 

τπδὲ ΤΟΙΏΔΙ 8016 πη, δοπηπίπι, 1]. 885; 

Τεπον,ὶ. Ὁ. 385; Μπιολαμά, νἱὶ. 11; Οἵοοτνο 

4150, 6 Ναι. Τ δου. ἰὶ. 96, τοϊαΐοα [δὲ δῇ 

εὐπιρῆοη οὗ [π6 ΖΕΔ νῶδ (ΟἸ]οτυθὰ ὉΥ 
ΒιΟἢ ἃ ἀασίζηο88, ὑπαὶ, “ ΤῸΣ πὸ ἀδγβ ὯῸ 

τήδῃ σου] ἃ γϑοορτἶδο ΔΗΥ ΟἴδΟΥ ῬΟΤΒΟ ἢ" ).--- 
ἽΦΠ ΌΝ"). ὙΤθοδο νογὰβ δ. ἴο Ὀ6 [Γ8Π5- 

Ἰαϊοᾶ-: “δηὰ (ΠΥ 841} ζχτορϑ ἰῃ ἀδγκη 688," 
4υ106 δηδίοζουβ ἴο 20 ν. 14, 1225" Ὧ" 
ἽΦΙΗ “ἴῃ ἐπ6 ΑΥ̓͂ ΠΟΥ στορὸ πῃ ἀδτῖ- 
Ὡ688." Ταύρτπι Φογδ8).: ἸΣΟΦΌΘΌ 117 
δ ΠΤ. Ηύγο, 68 ἴῃ ΤΏΔΏΥ ΟἾΒΟΥ Ρ88- 
δᾶζο8, 3. ἰ8 οὐχίτοα, Φ722) 16 18ὸ ΗΙΡΉ. οὗ 

ΦΨΌ, νὰϊοῦ τοοῦ ἰδ οὶ ταᾶτο ἰῃ Ρίεϊ; 

Ὁ δυῖ, χχυἹ!. 29; Φ90Ὁ χὶϊ. 25; ΠΟΙ τἯΘ 

τοδὰ δἰτηοδὶ ἢ βᾶτὴθ Ῥῆγαβο, ἽΦΠ Ἰ)Ὁ" 

“(ΠΟΥ͂ ζτορο ἰπ ἀδσκηθδ8β." Ὑασίουϑβ δ:ὸ 
τΠι6 ἰπίογργοιδιίοπβ οὔδσγθά οἱ 1})686 ποσὰβ. 
Ταῦσυὰ ΟἾΚΟΙ. τοπάοσβ ἔγθοὶγ: “δῇῆδσ 
[6 ἀαγίκηοββ οὗ ηἰχμΐ 45 τοοοάοα; ἱ,6. 

δου [50 ἀαυκηθδδ οὗ πρὶ δηοῖμπος οὔ- 
ΒΟΌΓΔΙΟΠ ΤηοΓ0 ἄδθηϑο δῃὰ ρ]οου ν]}} 
Θηδι6. Ηὸ [ἢπ8 ἀοτγίνοβ ζ932»} ἤγουα 2 
ἴο τϑορᾶβθ, ἰ0ο ἀθρδσί, 88 ἰῃ χιϊὶ, 22; δηὰ 

Β᾽ ΤΑΙ ΑΥΪΥ 1686 ψοτὰδ τὸ ἰδίκοῃ ὉΥ 588" 
ἀϊδ. Βυῦ .}}5 σπουἹὰ δὲ ἰϑδϑὲὶ στϑαῦΐγθ 

ποῦη ἽΨΓΠ, δ5 Βοβοηζηῦ ον ̓ π5}}}7 οὐὔ- 
Βεῖγο8. Ἐδδηΐ πηδεγοίδηᾶβ 2.) ΙἴΚὸ 
ΝΟ: “δηά [86 ἀαγκηθβδ οἵ ἴδ6 πἰρδὶ οὗ 
γοδιογάαγ (018) Μ1}} τοιηδίη," δπὰ ἐδπβ, 
αἷϑο, Ἐδεθδσ, ἴμ6 ϑγτίδη Ὑ οσβίου, Μθῃ- 

ἀοϊοδοδη (“ ππὰ ἀὲο ΕἸΠοΙΟΓΙ 686 8011 Δ ἢ 8]- 
16), Ζιῃς δηὰ Ασηβοῖτα (γἢο οχρ λίπ: 
ἼΦΨΤΓΙ ΦΨῸΝ ἰ8 Ἰδοπεῖςαὶ τῆ Ὁ ἼΦΓ "Π) 
ΦΌνε Ξε πρυδὲὲ ἼΦΠ πδομδυΐομο ΕἸπδίοτ- 
πἶ88). Βαῦγγο ΠβῪθ Π0 ΟἿΟΣ ἱῃδίδηοο οὔ 18 

οοπίγαοϊίοη οἵ Ὁ) ἱπειοδὰ οὐ Ὁ"; ἐξ 
'δ6 ογθῦ ἀουδεῖα! ἩΒοῖμον ΦΡΘδὲ ἰδ δνοσ 
πϑοὰ ἃ8 ἃ νοῦ. Εὔη Εὔσγα δηὰ οἱδοῦθ 

ἀογίνθ ἴδ ΘΟΙΤΘΟΙΥ ἥγοη ΖΨΌ, ναὶ 6χ- 
Ῥἰδίη: “ (06 ἀαΥκηοθβ τὶ] ὃδὸ 8ὸ ἰδπῖοκ 
18δὲ ἱξ τ θὈ6 (Οἷς οὐ Ῥδ]ρβαῦ 6." ΤὨυ8 
ἐπηο δορί. ψηλαφητὸν σκότος, ῬΔΙρΑθὶο 
ἀδυκηοβα, δὰ [πὸ Ὑηζαῖο: “' ἐθ ΠΟ ΌΓ9 

ἴδια ἀθῆβδο πὖ ρΔΙρδσὶ αἀυθδης."" 850 αἷϑὸ 
Ταῖδον, ἘΠ 0} 15) Ὑογδίου, Ἐοδοηση!]ογ, 
ϑδϊοηου, [δηροσκο, δηὰ οἴμοσα. Βυΐ 8 
ἀδσῖκ 688 ψν ἱοἢ οΔη Ὧ6 ἔοϊς 1 [86 μδηά, 

Ἶκὸ ὁ δοιὰ τηδίϊοσ, ουῦἹὰ 6 ἃ Ὦγροῖ- 

0] 1681 ἀχργοβδίοη, ουύθῃ ἴοο Ὀο]ὰ ἔον [9 
εἰοπίηρ Ογίθη δὶ ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΩΥ. 
Φ. ΟΟΙΏΡΔΙΟ ἴθ Ροθϑῆϊςδὶ ἀοβοροη 

οὔ (δῖ6 ρῥἷἴασιιθ ἱπ ὅδρ. 84). χυϊϊ. 1---Ὁ. 
πρθὶὲ ἽΨΙΠ, ο βυποηγταουβ βυ ϑιδηϊίνοβ 
οοτηδἰηοά, ἰῃ ογοΥ ἴο Θμἤδηοα (86 ποίίοη : 

ἀζεμῇ οχίσοιαθ ἀδσκηρθθδ, Βδβιθαπὶ ἽΦΠ 
ἡἼ2. 
48. Διειίδεν γοϑα ἀὴν πιαπ ὕζοιι ἧϊε 

»ἴίασε, ἷ.6. ἔτοτα ἰδ Βουδο; Ὀαὶ δορίπδρίηι, 
ἐκ τῆς κοίτης αὐτοῦ; 6. Οὔ] δυο, 

ἤγοτα 8 ὑθοὰ; ὑὸν ἰδ ἱταρσόθδ ]α. 

Οομρα χυὶϊ. 39. 
94. δ) ἰδὲ δά οἰαψεά, Ἠορὶιαὶ οἵ 2 

ἴο Ρἶδος, ρμπὶ, ΟΥὁ ἰδϑαᾶνὸ (οοη͵υψείοὰ [16 8 
γοῦν 2. Ἐδδρη)ιὶ: οοστϑοι ΔΘ "1 

,ιιε απ...» ““πρὸ ας, 
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Ἅ8) ὈΦΊΡ5) Ἐρς ΡᾺ πήπττα ἫΝ δὴ ἡρνὴ πόδ ος 
ΡΣ ΠῚ ΠΡῺΙ ΠΟΘ ἼΩΝ 26 : ὈΣΡΝ » ὈΞΕΘ Ξ8 
δν Ὑ Ὁ ὍΣ 86. : ὍΤΑΝ ὡς Υγδ, ΓΟῚ ὈΤ9] 

ὈΠΝΝἢ ὈΣΤΡΑς ΠΣ: ἼΩΝ ΠΡ) Δ "5 ΓΙΘῚΒ μη οἷ 
ΠΡ ΟΙΠῚ 257 : πο Ἡ πτ Ὁ Το; ἼβυΣτπΏ ΡΨ ΊΣΝΟ 
Ἵ: τσ ἐσ Ώ ΝῊ 98 : δπ ρον οἷ ΠΡ. στα 
ἘΓΑΘῚΣ ὯΝ ὙΠΑῚ ὉΠ. 3. 28 Τὴ Ἢ ἤρδτΝ ἯΡ τρρτι Ὁ 

Β ΕΒ ΓΙΝῚ Ὑὰ ἩΡΙΓΝ ΠΊΝῚ 13 ΓΙ ἼΘ᾽ 29 
ἸΘῚΡΏΌ2. ΟὨκοϊοβ( ᾽)39) δπὰ δοριτπιαρὶπε 
(ὑπολείπεσθε) ᾿ταηαῖδίθ 88 δὴ δοίΐυθ 
νοτῦ.---ουτ Βοοῖκα δηὰ μοζὰβ 5881} τοταιδίῃ 

ἮΘΓΟ 88 8 ῥίοάρο οὗ γοῦγ τοϊσῃ, ἘΕῸτ [10 
Κίηρ ὩδιΌΓΑΙΙΥ δυδροοϊθαὰ (0 ΒΟΟΣ Υ οὗ 
Μοθοβ᾽ ἀοιπιδηᾶ; δοϊονίηχ, τμ8ὲ τοὶ 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 8 δῦβϑϑηοα οὗ ἴἤγοθ ἄδυβ, ἴῸΣ [86 
ῬύΓροθο οὗ βδοσγβοίηρ, Ὀπὶ 84 ἀορδσζίυγθ 

ἤγοτα ἘΠΥΡΙΕ [ῸΥ ΟΥΟΣ 88 Ἰηἰοηἀοὰ, Απὰ, 
τΠπογοίοσο, μθὴ ΌΥ 186 ΒΏΒΎΘΥ οὗἨ ΜόοΒβοθ 
(τεσ. 36), ἐπὶ οΟὨθοῖγΟ νγῶ8 βίγθηριῃ- 

οηθὰ ἴῃ ᾿εἷ8 τιϊηὰ ἴο 8 ΟΟΥΔΙΏΪΥ, ἢ 6 Ὑγ88 
Τοβοϊνυοὰ γϑῖθοΥ ἴ0 ΒαβΈΓ (ἢ πιτηοθί 6 Γ- 
ἀϊίοη [μδῃ ἴο γίοϊὰ ἴο ἃ γοατιθβὲ οὶ ἮΘ 
1πουχῖς τὴ88 ἐπὶ ἀἸΟσΒΙΥ ταδάθ ἰο ΐπι, δηὰ 
ν Ὡς ἢ, ̓  γταηῖϊθά, του]ὰ ἀορτῖνο ἷπὰ οὗ 
80 ΤΩΔΗΥ͂ ἐπουϑδηδ οὗ τἱβοζοῦθ δηὰ τδ0- 

ἩΊΒΡΗ ἐϑς πὰ ΡῈ) ἫΝ 
Ἑ. ΤΏ οἷοδο σοπηοοίου Ὀοΐτγοθη [ἢ ΐ8 

δηὰ (Π6 ῥτοοδάϊπρ σμδρίον ἰ8 118: ΑΟΥ 
ῬΒασδοδ μαὰ τπγοδίθομοὰ Μοβοβ Ὑ1Ὲ 

ἀοαίδ, ἰἶ Πὸ νοῃίυγοῦ ἴὺ ΔΡΡΘΔΣ δρδΐῃ 
Ὀοΐογο δίπι (Χχ. 38); Μίοβϑϑ, δἰγοδάυ ἰῃ- 
ἔοττηδὰ ὉΥ͂ (86 Τωοτὰ οὔ (6 84] ονθηΐβ 
ΠΟῪ 80 ὨΘΑΥΙ͂Υ ἱππροηάίηρ, δηθινγογοὰ ἢἰπὶ, 

τδὲ ἢ6 νουἹὰ ὙΠΟ ΪΥ ΟΌΘΥ͂ 118 οΟ0π|- 
τηϑηβ (νοῦ. 29); δαυϊ, ὑγουΐοιδ ἴο ἢἷ8 ἀ6- 

Ῥαγίησ, ἣα δηῃοιησοά ἴο (6 Κίηρ [86 1αϑὲ 
δι ἃ τηοϑὲ οστηϊ 8016 σου, ἀοδίῃ οὗ 

411 (86 ἔτβι- συ οὗ Ἐργρῖ, δῃὰ οοτητηι- 
πἰοαϊεὰ ἴο Βἴτῃ [86 οΥδοῖ ΟἰΓΟυΣΩΒΙΔΏΟΘ8.--- 

(Π60 οτοθ8. οὗ {πὸ Εχγρίίδηθ, [06 “ΧΊΟΥ οὗ 

06 Ηοῦγχον 8, 0 οπάοΣΒ οὗ ἴδ6 ὁχοάῃθ--- 

[0] σογκιηθη. 78 σδῃ, ᾿ποσζοίοσο, Ὠοΐ 860 

ἢ ΟἸΑΥΚΘ ΔΗΥ͂ ΡΑΓΕΘΌΪΑΥ ΟΥΌΘΙΥ͂ οἡ [86 

Ῥαγὶ οὗ ῬΠΑΓΔΟΒ ἰῃ τηδικίηρσ [6 ἀοτιηδηᾶ, 
(δκὲ [π6 οδβε]ο βδῃουἹὰ δ ἸοΗ ὈΘΗϊπὰ; ἴος 

Πογ6 τ, τὸ ΤῊ ηΚ, 16 ἀδηρχοσ ἴδδς 

“80 ΒΓΔ] 1108 του], πιζῆουϊ [μοῖγ ἤοοϊκ, 

ῬοΓῖΒΕ ἔγοϊῃ ΒυηΡῸΥ ᾿π ἴγοο ἀδγ8.᾽ 

4ὅ, 86. ΤΠΘ6 δβοῆδὸ οὗ 686 ὙΘΓΒ68 ἰθ 

οἰθανν 1818: 1 6 οὶ Βυϑήοίοης ἴο Ῥογηὶϊ 
τ8 (0 30 ἱπίο 6 ἀοδοτὶ ἴο οΟἸθὈγαϊο [ἢ ΘΤΟ 
ἃ ἴοδβιϊναὶ ἴὸ ογ ἀΟοἄ, ες ἴδοι τημδὶ 

ἸΟῪ τ.8 ἴο 1ΔΚ6 ὙΠ τι8 Οὐ οϑιῖΐο ἴ0 ΟΥ̓ 

ἴο Ηἱΐπ πδοιίῆοοβ; δηὰ, 868 γὸ ἀο οὶ 

Κηον Ὑ8ὲ ΔΗΪΠ8418 ἢξ ἰ8 χρῆν ἴο υ86 [ὉΓ 
1018 βδοσϑὰ Ῥγχροθϑο--- 8 ὈοὶΠρ ΟἿΓ Ηγδι 

ΘΟΙΏΤΏΟΣ δβιλναὶ οἵ (18 ἰκἰ πη ἀ----ἰσο τησδὲ 

18 Κα αἱ ουν οαι16 τὶ π.8; ἔοσ ἰπ τ[Π6 ἀσδογὶ 

πιοῦν Γῆπλ προδλ 1 δ" 
πὶ ποῦ δδὲ ὁνοτς του ἃ Ὀ6 ΔΟΟΟΙ- 

Ῥϑηϊοὰ (χὶ. 4--8). Βυϊ, ἴῃ ογάὰοσ ἴο δὸ- 
ααδὶπε {Π0 το ον ἐπα δ ἢ τουοϊδιοηβ δὰ 
Ὀό6ἢ τηδὰθ ὈγΥ αοἂ ἰο Μοϑοβ, [18 ΘΟ Π}1- 
πἰσδοα 8 ΒΟΥΘ Ῥδσθηι ες} }}}7 ἰηδοσίοα 
(νεοσ. 1)», δηῃὰ [6 οομῃσηδηᾶ σΟΠΟΟΓΪ ΠΣ 

[0:6 τ6856]8 οὗἨ φο] ἃ δηὰ εἰϊνοσ, τίς αοὰ 
δὰ τοροδίθὰ ἴο Μοδοβ δἰ} 8 ΠΘΟΌΒΙΥ 
νὴ τΠδὲ τουοϊδοη, ἰδ πδίυγα γ δἀ ἀρὰ 
(σοαΣ. 3,83), Δ: Βουρἢ ἰδ π88 ἼῸ ἱσηπιοά αἴθ 
Ὀοαγΐηρ ὭΡΟη ἰδ6 δβυῦδοαπθηὶ ὙΘΓΞΟΒ. 

Τππδ τὸ {πϊηἰς [10 οοηίοχὶ 15 Οθασ δηὰ 

σΟδοσοηῖ, δηὰ γ)ὸ ΤοΟσαΐγο {ΠΟ ΓΟΙΌΤΘ ὯΟΠΘ 

οὔ [80 διε βοίαὶ δηὰ ἀἰββοοιἑηρ ΘΟ ΘΟ ΓΟ 
οὔ τηοάοστι τοῦ, ὙὯῸ ΒΏΡΡΟΒΘ ΟἰἾΠῈΣ 
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οΔ]16ἃ ἴον Μίοβεββ, δῃᾷ βαϊᾶ, ὅο γοι, βοῦν {π6 Τ,οτά ; ΟΠ]Υ͂ 
Ἰοὺ γοῦν Ηοοκβ δπὰ γοὺν ποιᾶβ Ὀ6 βίαγοα: Ἰοὺ γουγ οἢ1]- 
ἄγϑῃ α͵8οὸ ρῸ στ γοὰα. 25. Απα Μοβββϑ βαϊά, Του πχυβῦ 
οἷν ἰηΐο ΟἿΡ ᾿ιδηᾶβ 4180 βδουϊῆοοβ δῃα Ὀυγηΐ- ΟΠ Ὁ ΙΏΡΒ, 
(Πδὺ γχ δῦ βδουῆοο ἰοὸ {86 Ιωοστὰ ουὐν αἀοά. 26. Ουγ 
οαἰ]6 4180 5}81} ρὸ σι α8; ὕμοτα 884}} ποῦ οπα ποοῖ 
ΤοΙηϑίη ὈοΟἢἰπᾶ: ἴον ὑβογοοῦ τηυϑὺ ψγὸ ἰακα ἴο βοῦνα ἰῃ6 

Τιοτὰ οἂν αοά; δῃηᾶ νψὸ Κηον ποῦ το ταῦ 6 τηυδύ βοῦνθ 
6 Το ὑπ} τ οοὴθ {μ1Π6Ρ. 27. Βαΐ [86 ογὰ 
Βαγάθηθα ῬΏΔΓΔΟἢ 5 μοαγί, δῃὰ μ6 που]Ἱὰ ποΐ ἰοῦ {ἢ θὰ ρῸ. 
28. Απὰ ῬΒδυδΟῦ βαϊὰ ἴο μἷτη, ἀὧο διΎΘΥ ἔγοτῃ τη, [8 Κ6 
Βοοά ἴο ὑπυ86 1, 866 ΤΥ [806 ΠΟ ΤΏΟΓῸ; [Ὁ ἴῃ ἐλαί ἄν ἴοι 
βθοβῦ ΤΥ ἴδοα ὑῃοὺ β8810 416. 29. ἀπά Μοβββ βαϊα, Τῇοα 
ἢαβὺ ϑροόκϑὴ τἱραῦ, 1 ψ1}} β66 ὑῃγ ἔδοθ δρ81} ΠΟ ΙΉΟΓΘ. 
ΟἾΪΥ αοἂ ὙΣ]11 ἰοδοῖὶ τι8 (ἢ6 Ῥσϑοθρίβ οοῃ- 
ΟΟΓΏΪΏΣ Βδοσίῆοοα.--- ΕἾ Ἔστα, ἘδβΩϊ, δη ἃ 

ΟἸΒΟΓΒ, Εχρ δἰ δυο ΒΟ 4}1γ: “ποῦ ῬΒΔγΔΟΣ 
860 τηυδῖ σίνθ [8 δηΪΠ)418 (ο βϑοσῆςοθ ἴῃ 
ΠΥ πδι6." ΤΟ ρδγιῖοϊο Ὦ2, ἴῃ τὸν 25, θ6- 

Ιοηρβ, [Βογοίοσγο, ἰο 423) Ὁ Π2]7[, οὶ ἴο ΠΠΔξ 

(ςοπαρ. νὸσ. 386 2) Ὧ2}). Αδοαὶ ΠῸΝ 
δηὰ ὈΓΙΩ δοο ποίϑ οὐ χυἹ[έί, 12.--- Τλαὲ 
τ: δ πιαν βαογίβοο (2). Μ}) ἰο δε Ζονὰ 
οὐ αοὐ. ὨΙΦῸ ἴῃ 118 Β6η86 οὗ βϑου οίης, 

ΟΟΟΌΣΒ δ'80 'ἰη Εχοά. χχίχ, 86; 3 Κὶπρϑ 

ΧΥΪΪ, 82, οἵα. (τ ἰπ ατοοῖς ἱερὰ ῥέζειν. 
Π, 1. 400; υἱϊ!, 260; Οἀ, χὶν. 151λ.--- Τύετε 

4λαϊϊ ποί α ἦος τεπιαὶκπ δολίπα; ἃ Ῥογγοῖ- 

ΟΒ.». ΧΙ. 

0] ἜΧΡγϑδδίου εἰσι γίηρ ποίλίπο αἱ αἷΐ, πο 
»αγίϊοϊε οἵ ἃ [μην 

ΦΘ. Τάοιι λαδὲ ἐροΐεπ γίσῆξ; ἸΏ 18 
υδοᾶ ἴῃ [18 δἰ χη! βοδήοη πη ΝΌϊΩ. Χχχυὶ. 5 
{ΠῚ δ.θ." 2 ΠΩ 192) Οοἴηρατα 

χΧχΥϊ!. 7; Εροϊοα. νἱῖϊ. 10; δηὰ Οὐκ. 

Ἡκὰ Ὁ Π1}Ν---7 οἱ δεε ἐδν ἴαοε αφαΐη πο 
ΠΟΤΕ, 8Δ7}ὺ8 ΜοΒοΒ ἴὸ ῬΉΔσδΟΝ; Ὀπὶ ὈΘίΟΓΘ 
ἢ9 Ιοδυθδ (20 Ῥδῖίδοθ, ἢὮΘ δηῃΟΌΠΟ68 ἰὸ 

Ῥδδγδοῦ [ἢ ἰδϑὲ ῥΐδρτιο (ΧΙ. 4, εἰ δεᾳ.}, δὰ 
Ἰοᾶνοβ εἶτα ἴδοι ΟἾΪΥ ἰπ ΔΏΡΟΓ (τοῦ. 8), 

τοϊαχτίΐης αὶ ΟἾΘΘ ΤηοΓῸ ὉΥ͂ ἴδ 6 τϑηπεϑὲ 
οὗ (δο Κιίηρ Εἰπιθ61 (ΧΙϊ. 81). 

1. Απὰ {86 Ιιογὰ μα 8ι18 ἰο Μοβοβ, Οπ6 
ὈΙαρσαθ τηογα Μ0|}} 1 Ὀτ]ηρ ροη ῬΒΔΤΔΟΝ ἀπ ἀροη Ἐργρί; 

1 Ἑποῖ, Ῥέετε.----ϑαϊᾶ. 

118} γογ8. 1----9 πὰ οὐϑῇ Χ. 3] --- 99 810 ἰῃ- 

ΒΡΡγορσίδιδ ἔγαρτωθηΐίδ ὙΠ] ἢ ἰπίοτταρὲ 
[Ὡς οοῃηθοίοηῃ (ΒΟΥ͂ δον, ϑοδοῖς, 6 Ὑ εἴΐο, 
Μδῦγτοῦ), οὐ ἐμαὶ χ. 28,29, ΔΙῸ ἴο θ6 ῥἰδοοὰ 
ὈοΝϊηὰ χὶ. 8 (Ηουνίχδηϊ, Τοπηβοηά), οἵ 

ΧΙ, 1--20 αὔον σ᾿ 20 (Ἰουηδβοηὰ), οὐ ἐμαὶ 
16 τοδαϊηρ οὗ [Π6 βαπιδγιδη Ὑ ογδίοη οὗ 
ΟΣ. 8 ἰ8 σογγϑοῖ, τ ΙΟἢ 88 (πΐδ8 8] οΓδιίοη : 

ὈΥῸ }2 ΠΊΠ ὈΣΠ Δ ΤΣ ΠΠ)) 

ὈΝΦΤ, 8ὸ τιδὲ σοῖβ. 1--ὃ δῖ πὸ 
ΔΙΗΠΟΙΠΟοΙηΘηἑ οὗ Μοβοβ Ὀοΐοτο ῬΒΔσΔΟΣ 
(458 ἀϑάς5 Ὀθ]ΐονθθ). Τἢ6 ἱπιοσροϊδίϊουϑ 
οὗ [Π6 ϑιαζηδσιίδη οοῦδοχ ἃγθ ΒΈσῸ [ἢ ΙΏΟΣΘ 

διιβρίοἰουβ, πδὲ Ὀοσδῦδο ΠΟΥ͂ δῇθοὶ 4. 
τοδίου δὲ] οἰ Υ αηὰ οἰ ΑΓ 688; δηὰ ἰδ 6 
τοιηδεῖς οὐ ΟἸασγῖο, [δὲ “ δοῦπι Ῥϑδβδρὸ5 

τοὶ ἤᾶγο Ὀδϑῃ οτηϊἑίιοὰ ὈΘΟδαδΘ 85 
δηοίεπξδ οοΟργὶδὲ ουπὰ [86 Ββυρδίδῃοο οὗἁ 
(Ώθπ πῃ ΟἴδοΣ Ρἴδοοα," 8 ΒΟΥ ΟἷΥ ΤΘΟΟἢ- 
οἾΪ6 0160 τ} 106 δαχίουβ βογυρυϊουβηθδβ 
νὴ ὙΠ ἢ [Πδὲ σοτητ θη Δ: Ὸ Υ π.8}}8}}} δὰ- 

βοτοθ ἴο 100 βδοτοὰ ἴοχί, Ηδ δβοδυςοὶγ 

ΔΙΊΟνΒ ἃ πιθίδρβοσ; [6 ἰδκεβ ἸΏ ἢ 
ΤῊΝ χν. 12, ΠΠΙΡΟΣΑΙΠΥ 85 δὴ δαί βαθδκο; 
τὴ6 ψγογὰβ 28 ἽΝ γοῦ. 9, ἃσὸ ἰὸ εἶτὰ 8 

Ῥζοοῦ ἰδὲ ῬΒΑΓΔΟ ΤΟΔῚ πἰίοτοὰ [89 
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γον τὰ ΤῸ ὙΠΡΟ9 ΠΡ Ὀραὶ Γίρυν ἸδγἼΠΝ Ὁ ρο ιιὴ 
ὙΠ) ΠΕΡῚ Τὴν ΥΡΝΦῚ ὈρτΙ ΝΒ ΒΘ ἸΘῚ 8. ὁ ΠῚΡ Πὰς 
ΓΤ ΤΠ 52 5. 1 30} ΘΝ ἩΡΦῺ9 ΤΊΣ ΠΝ ἠφιη 
ΡΝ γ}} Ἵμῷ Ὁ.) ΠΡῸ ΦῈΠ ΠῺΣ ΤΣ ΡΒ ΡῈ 
τ: : ὮΝ 33) ΠΡ ὮΝ ΝῊ 
:Οῃ ὙΠ ΝᾺ: ΤΊ ῖσι ΓᾺΡ ΠΡ ὯΝ ΠΘ ΠΡΟ 
ἸΝρρτ τα Ἀρι ἥν Ἄγ δόγο γ 5 ἬσὉ9 ΓΟῚ δ 
ΖΟ]ονίης βοηΐδηςοδ, οἷς. ΟὈΏΡ. δὺουΐϊ 
186 ἀΙβδγοηοοδ οὗ [ῃ0 Ηθῦτονν δπὰ β'δυμδ- 

τἰϊδη ἰοχί: Αεηπίοοίί Ῥλοτηδυκδ Οἢ 86 ]θοὶ 
Ῥδβδᾶροβ ἴῃ ἴ)6 ΟἹὰ Τοδίδιμθης. Οχίοσά 
1787. Ἰαπλο, Τὺ εγβυσβαηθῃ ἱΐ. Ρ. 34--- 

28. ἯΥο ἴ'δΚο, ποτγοίογο, 33) τ ἘΌΠ 

Ἑστὰ ΟΣ 322) δβ ρἱυρογίδοϊ: απ Οοά 
λαὰ εαἱὰ ἰο Δἴοεε8. ΟἸΠΟΓΒ (ΑΒΕ Ρ8ηι, εἰς.) 

Οχρ αΐη: αοα προῖο ἴο Μοδοβ ΝῈΪ δὲ ἢθ 
δἰοοῦ Ὀοίοταε Ῥμασζαοὶ; ἴου ἐδο σονοϊδιίοη 

οϑιὴθ δι ἀΘ]Υ προη δἷπι. Βαΐ {18 8 δὲ 

Ἰεδεὶ ἀπηθοεβθατγ.-- 712) 72 ΠΡ9 ἢ 
ΠΌ ὮΞΣΠΝ. Ῥγλεη ὧδ ιοἱϊῇ ἰεὶ νοι σο, λα 
το} φυγεῖν ἀγίυε γοι ατσαν ἦόποα αἰίο- 
φείλεν, “12} Ὁ νος οσὰδ σδῃ ΟἱΠΟΣ 
εἰ χη Υ (1 τὸ οοππθοῖ ΠΟΘ νεῖν ὨΞΠΝ): 
ῬΠδσδοὴ Ὑ{1}} 1ο᾽ γοῦ ρ5ὸ νυ αἱ ψοιν 
»τορετίψ, Ἡϊιις μΒ6 δὰ Εἰ Βογῦο δὸ ἀϑίοσγ- 
τη ΠΘα]γ τοΐαβοὰ ἴο0 4]]ΟἿὟ (Χ. 24; ΘΟΙΡΑΓΘ 

χὶϊ. 82; βὸ Κιπηοῆὶ; ϑερί, σὺν παντὶ ἐκ- 

βαλεῖ ὑμᾶς), οτ ([[ ννὸ ἴακο 722 (ὸ 77,2): 
δΒο Ὑ|1 οουυδίην ἀγίνο γοῦ ΘΠ τοὶ Υ δηά 

ἱῃ Βεδίθ ουὖἱ οὗ ἴδ6 ἰδηὰ, 80 (δὲ ἢ6 ν|}} 

ἢ [ἢ6 Β6 16 ἱπιροιποσ! ῦ ὙΥϊδ γοῦ ἴο 

ἀδραγί ἴῸΓ ΟΥ̓Ὸσ, 88 6 ΠΟῪ ῬΟΓΠΠΘΟΙΟΌΔΙΥ 

δἰγίνοϑθ ἴο σγοϊδίπ γοὺ (866 Υἱ, ἢ; δὸ Ἐθη 
ἘΖτὰ). Τῆο Ἰδιΐοτ Ἰπιογργοίδείου βϑοτη 9 
τόσα οἰ δαδίθ]6. ΠΡΘ ἴδ πϑϑὰ 88 δὴ δάνοσο 
ἐπίϊγεῖν, 85 ἴὰ ὅοη. ΧΥ, 21. 

Φ. ϑρεαλ ποιὸ (42) ἱπ ἰδ6 ἐαγε 07 ἰδλα 
»Ῥεορῖε. δὲ) ἸΡΙ1Ϊ65 ΒΟΙῸ ΠῸ ΘΓ ΓΘΔΑΥ͂ 
(Καελῦ, υϊ βἰρχηῖβεβ ποι (ΠΠΜ, Εὖπ 
Ἑσ:ναὺ); ἰ᾿π8 ΟὨΚοΙοα, 1.9; ϑορίπαρίηϊ, 

οὖν (δυὶ δοάᾶθ κρυφῇ δ0ΟΓΟΙ, τ μον 8 
τοῦ ἰπ το Ηρῦτον ἰ6χῦ). Αρουϊ (δϊδ 

ΠΟΠΙΙΩΔη 5866 ποῖΘ ΟἹ ἰἰϊ. 22, 

8. Απὰ ἰδὲ Ζονά σασε (17.»}) ἰδ Ῥεορῖίε 
“7αυουρ ἴπ ἰδέ ἐγε8 97 δε Ἐσυρίιανα. ΤΊθ 

Αἰζογαίου οὔ ἐπ 6 δ ῃ)δΙ ΔῊΥ̓͂ ογείοη (ἢ ἢ) 
43), δῃὰ [δ})4}} σῖνϑ, οσ', 806 υϑγ. 1) ὈΘδΓδ 
ἴοο ΟὈνϊουΔΙΥ 86 σμαγδοῖοσ οὗ 8 ἔμο:])}- 
ἰδίϊηνσ οἰηθηἀδίίοῃ ἰὼ δ06 ζοηαΐπο, δπὰ 
τασδὶ ἱπογείογο Ὅδ τγοὐοοίθά. ΟἿΥὨ νγοῦδθ 
ῬΑΓΟΥ οοπίδίπα (8:6 τοδδοῃ, ΨὮῪ [86 ἀ6- 
Ῥαυίίηρ Ηοῦσχοννβ που ]ὰ χϑοοῖγθ σοὶ ρτο- 
δοη8 ἤοτα (ποῦ οἱἷὰ ποὶρηῦουγθ, διὰ 
ῬΑΓΠΥ Δυἀθ86 ἰῸ 16 τϑβυὶ πῆ τ οΣ 
[89 οοτατηδηάᾷ οὗ αοἀἂ που]ὰ 6 διϊουἀϑὰ 
δὶ 1Π0 ἔἰπιΘ οὗ (80 Ἑχοάτ (χὶΐϊ. 96).--- 
ΤῊΘ γδϑοι 8 ἐπγοίο]ὰ: 1. Τὴ Ἐσγρεδηδ 
ὍΟΙΟ [δΥΟΠΓΘΔΌΪΥ ἱποϊ θὰ ἰονασὰβ 189 
Ἡδοῦτονδ (606 οἱ 1.21}, Ὡο ἄουδε Ὀοεδοδο 
[8ο Ἰδΐίον Βηὰ Ὀγονϑὰ ΤΑΣ ΠῚ] δη ἃ δ] ἐσίης 
πο θουγα, δηὰ ὈΘοδα36 (πον Ὡποαπδ]οὰ 
βυ δου κχο ἱπερὶτοὰ ὄνθὴ (6 Ποδσίδ οἵ [Π6 
ἰάοϊαύογβ ὑΥ]}}} δΥΤΩΡΔΙΌΥ απ οοτηρδδδίοῃ ; 

διὰ 2. ΤῈ6 δυϊουῖγ οὗ Μοϑθδ τδ5 ρδγϑ» 
τοοῖηῖ [Πσοῦρῇους 411 Εχγρὶ; Ὀδοδῦβο ἰδ 
Ὑ68 οΟΥἀθμὺ ὑπαὶ ἣθ Ὑδᾶδ ΕΠ ΤηΘΒΒΘΏΡΕΓ 
δΔηἀ Ῥγορβοί οὗ ἃ αοἀ ὉΥ ΤᾺΣ τλογο ροῦγοῦ- 
ἔα] τΠ8η δὴν οὗ [80 Ἐχγριίδη ἀοἰτ68, δηὰ 
θοδεδῦδο πὸ ἀομπδὲ δ18 τῃοά 65 δηὰ ὑπ- 
δϑδυτηΐηρ οοπάυος ἴῃ ἐδο τηΐϊάδὲ οἵ [86 
δι ροηοτ8 ΤΩΪΓ6165 Ὧ6 Ἡτοῦυρῆι, 8116 
ἴῃς Ἐφγρθδηβ ὙΠῸ δαπυιϊγαιίίοη [ῸΣ [ἢ9 
ΤΆΙΘ ΟΠΑΪἰ 66 οὐὗὁἨ ἁ εἶπ Ἑδαγβοίοσσ. ΠῚ 
ἈϊδιοσίοαΣ {Αἱ ἘΠ 1] η6868 δὰ πηοθοιθα κἰπ)- 
ῬΙ ΟΣ Μόοδθδ ΑΚ 68 (ἢ656 ΤΌΠΠδΥκ9 δρουὺΐ 
ἢ18 ΟΥ̓́Τ ῬΟΤΒΟΏ ; ΤΠΘΥ͂ ὅγο Ὠἰκιοτίοδὶ ἔλοῖδ; 

δηὰ δΒὸ τοϊαῦθϑ ἴπθπὶ τ ἢ (6 δαῖθ οὔ- 
οοεῖνο ἱταραγ δ! ἐγ, τ πίοι, ἔου ἰἢ- 
δίδῃοθ, ΣΘΏΟΡΒΟΩ ΒΡΘΑΚΒ οὗ Διἰτηθοὶῇ ἴῃ 
[6 Απδδδδῖθ, ΟὐὨἨ Οδοδαῦ ἰὴ [εἷἰ8 Οὐχὴ- 

Ἰπδηξοσίοθ. οδίἀοθβ, τ1ὴ0980 τογὰβ 810 

ΤΏΘΤΟΙΥ δά ἀϑὰ ἴο χὶνϑ δὴ δι] ἢ 4] σοδβοῦ 

ἴοσ ἴ6 Ὑ1ηρηθ88 τι πο 6 ἘσΥΡ- 
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δου τ 8. ἢ6 Μ«11} Ἰοῦ γοὰ ρῸ θποθ: σῇ Π6 Ὑ1]] ]εῦ γοὺ 
ρο, Β6 ΜΨἘΠΠΠὲρυΒΌΡΕΙΥ αὐῖγα γοὰ ΔΌΔΥ͂ ἤθποθ δἰ οροίμοῦ. 
ὥ. ὥρραϊς ποὺ ἴῃ (ῃ8 θδγ8 οὗ [86 Ῥθορίβ, δῃὰ 1δϑΐ δυθῦν 
ἸΏ8η ἰδϑῖῖ οὗ ἢ18 πορουῦ, δη4 ΘΥΟΥΥ σοϑη οὗ 
ΠΡ. ποὶρῆρουν, ἥδγίϊοϊθβ οὐ βνο, δῃὰ δγί!ο]θβ οἵ 
σο]4. ὃ. Απα ἴΠ8 Τμοσὰ σᾷνθ ἰῃ8 Ῥθορὶς ἔϑνοιν ἱπ ἐδ 
αγ68 οὗ (80 Εργρύϊδῃβ. Μογθουθγ, {6 τζδῃ Μοββθβ ισαᾶϑ 
ΥΕΙΥΥ͂ ρτοαῦ ἴῃ ὑμ6 ἰαπᾶ οὗ Εργρί, ἴῃ {Π8 Ἔγε8 οὗἩ ῬΠδΓδΟΙ ΒΒ 
Βοσυδηΐβ, δῃὰ ἴῃ π6 ουϑβϑ οὗ ὕπ6 ρθορὶθ. 4. Απᾶ Νοβεβ 
βαϊα, ΤυΒβ βαϊ ἢ {πὸ Ποτὰ, Αδοαυὺ τηϊἀηϊρσηῦ 5841} 1 ρὸ ουἱ 
Ἰηΐο {86 τηϊαβὺ οὗ Εργρί. ὅ. Απὰά 4]] [86 βυβίδογῃ πὰ {ῃ68 
Ἰαπὰ οὗ Εργρὺ 58}4}] ἀ16, ἔγοτῃ ὑμ Βυβύροτη οὗ Ῥῃαγαοῖι γῃο 

ι Σησί. Κέενε.--- ΒΟΙΓΟΎ. 

Εἶδηβ Ἰοδάἀϑα [6 ἀοραγίίπς [δγϑοὶ ἴο8 τ 

Ῥτοβοηΐίβ. ΤΉ65Θ ΓΟΆΒΟῚΒ ΓΘ, (ἢ 6, ἔοτιΓ- 

[ο]ὰ: 1. ΤΟ ἘρΥρείδηβ᾽ ἴδασ οὗ ΕΣΙΠΟΣ 

Ρίαχυοβ; 3. Τῆο ἱπίογίοσοηοθ οὗ αοά, 
γ8ο ἱποϊϊηοα (ποῖ Ὠροαγίϑ ἰονγαγὰβ (80 
Βίσαηροτβ; 8. ΤηῸ ἐπθηἀδηΐρ τ ῖοἢ δδὰ 
Ἰοῃρς οχἰϑιϑὰ δοίνοοῃ ἴ86 Εσγριΐδηῃ ῬΘΟΡΪΘ 
διὰ [00 ἩδΘΌΓΟΝΥΒ; δηᾶ 4. Τὴ6 ΟΧΊΓΔΟΓ- 

ἀἰΠΑΥῪ ροτγοῦ ΒΊΟΝ ΜόοθβαΒ "δὰ αἀἰδρ᾽αυοα, 
δηὰ πο ΤΠΟΥ (610 αδευγοᾶ, σουἹὰ ΟὨΪΥ͂ 
86 ἱπιραγίθα ὉγΥ Ῥσοίοσπιδίΐσσαὶ ἱπῆυθηςθ. 
866 ποία Οἱ ἰΪ. 21, 22. ὅθο ΝΌΠ). χὶΐ, 7,8. 

Ανοῦυὶς Νιι. χὶΐ. 8, Ὑογο Ἀοβοβ 6 8}}4 

ἰτηΒΟ ΙΓ 4 (Π6 πηδοϊζοβὲ οὗ 811} πη ὌΡΟΩ 

ἴδιο ἔδοοϑ οὗἩ 186 οαγίδ;" 866 ἴΠπ6 ΤΟΙ ΑΚ οὗ 
Ἡεπρείεπδεγο, Ααϊποηῖῖο. οὗὁἨ ἴ26 Ῥροηΐϊδ- 
(δυς ἢ ἱΐ, ». 178---178.---- ΤΠ. 86 ἴδοίβ δ.Γό 
Ὡοΐ πηϊπιροτίδηϊ ἕογ ἴπ6 ἴσχπὸ ἰδίογὶ δ] 

οϑιϊμηδίίοῃ οὗἩ (86 ΟΡΡγοβϑίουιβ ἩΒΙΟἢ [86 
Ἡδῦτονβ βυῆοτοὰ ἱπ ἘΘΥΡί, 88 ΠΟῪ ον]- 
ἀΘΠΟΥ βδονν, ἰδὲ [86 ογυοἰΥ οὔ 6 ΕρΥΡ- 
(ἴδῃ ἀἰπο, ποῦ (00 δνογβίοῃ οὗ ἴδ παΐίοη, 
Θμδοίθα [86 (Ὑγϑηηΐοδὶ ἸΩΘΑΘΌΓΟΒ δρ δἰ ηδὲ 
[Βο; δῃὰ ἰδδῖὶ δὲ ἰθαβὶ ἃ ἰδῦχζο ρογῇοι 
οὔ 86 ΕἸ ΥΡρδηΒ Ὀθοδιὴ6 ΠΟῪ ἱτηργοβϑοᾶ 
Ὑῖτὰ [16 δυγραδβδίηρ σταηάσθυν οὗ ἴ86 αοα 
οὗ 1βγϑδοῖ. ὙΠΟΥ δησγομοὰ ἴμοπι, {Π6Γ0- 
ἔοτο, Ὑχίἢ Ῥτοβθηίβ, ποῦ ΤΩΘΓΟΙΥ ἔγοσα π10- 

εἶνοβ οὗὨ ἴδ, οὐ ἃ β60 8} Ἂἀδβίτο ἴο ὈΘ 

ἔγοοά οὐ {δποῖὶγ οὐίπουβ Ῥγθβθηςθ, δαῖ 
Ὀθοδϑαβ6 ΠΟΥ͂ Ὀασδὴ [0 6 ἱπιρυοὰ νὰ 
8 ἀθονΡ ἔδοϊϊηρ οὗἁ τεϑρθοῦ δῃὰ δγθ [ὉΣ 8 
Ὡϑύοῃ 80 ον θην ἑδνουσοᾶ ΌΥ δὴ οχηηΐ- 
Ῥοϊδηϊ δηὰ 4]1- χονογηΐης αοά. 

4. Αδοιέ »ιἰάκπίσλε (Π|2) λα] 7 φο 

2. ϑοόνεῖο. 

ἑπίο ἰλε πιϊάδὶ φῇ Ἐσγρέ ΓΝΠΣ (ἰπῆηΐϊ- 
ἔνο οἵ ΠΥ ἰὸ αἰνϊάθ, πϑοὰ 88 ἃ βυ δοίδι- 

νγο) 8 ἰδομ 81] τ ὙΠ, χιὶ, 99, ὩΣ ἢ 

ἄἀοοβ Ὡοΐ ὀχϑοῖὶ ΕἸ ΘΏΠΎ 186 Ὀγϑοῖθο 
τηϊπαΐο οὗ τοϊδηϊρης. ὅθ Βαιϊὰ ἧἰ. 8; 
Ῥβδὶπλ οχίχ, 69. Το Ταϊτηπάϊοδὶ ορὶ πίοα 

ἴο [26 ΘΟΠΙΤΑΙΥ͂ 18 τοξαϊοὰ Ὁγ Εδη Ἑδγα. 
--Υ ἘΞ ΠῚ ἴῃ χὶϊ, 19. ΟἸκοῖοα, 
ΒΡΡΑΣΘΏΝΪΥ ἴοὸ δυοϊὰ {18 δηίδτοροσιοῦ- 
ῬΒΐςΔ] ὀχργοββίοι το 6 γ8 ἴπ ὈΟΓδ ΡΑΒΒΑΡῸΘ 

ΠΟ ΝΟΝ, “1 τόυθαὶ τογϑοὶϊζ," 8566, 
ΒοτοΥοΥ, οῖΘ ΟἹ 1. 95.---ΟΟἸ ῬΑ ΤΟ Απιοδ, 

Υ. 17. 

δ. ΑἹ] ἐπ βγβίδοτη οὗ Ἐφγρί 8:41] ἀΐα, 
ἤτοτα ἔμο βοὴ οὗ [π6 Κίηρ, τσῆο δὲ οὁἈ' ἐλδ 
ἐλτοπο (ποῖ τῶο Μ|}1 οὔοὸ εἷξὲξ οὔ 186 

(ὨγΌπ6, 88 Οηϊοῖοβ, Φοηδίμδη, Εὔη Ἑώσα, 

διὰ ΟΠ ΟΥΒ ἰγη 5816), ἕο 106 βοῃ οὗ ἴδ 
τοδϑησδὲ δπὰ τηοϑὲὶ ἀοδρίβοὰ βογυδης ἰπ (ἢ 6 

Κίηράοπι, Οὗ 8Δ8 ἰξ ἰ8 πογάθὰ πόσο, ἐδ 
ἐδε ἢγείδοτπ 977 ἐδλ6 δαπάπαϊαά, τοῖο ἐδ 
δελίπά ἰλε νεῖ, το ἰδ ἰῃ χὶϊ, 29, 6χ- 
Ῥτοβδοὰ 3 7 Ἢ3932 ἽΜ", ὦ δὲ ἢρείδοτη οὗ 
ἐλε οαρέϊυε; ἴον 186 Το ]Βοτιθ διὰ ἀορταάϊης 
ἰαϑὶς οὗὁἨ ρτίπάϊηρσ σοῦ οἡ Βαππι}}}}6 νγϑϑ 
ἐτηροθοὰ πρὸὰ [80 Ἰονγοθὲ ῬΟΙΒΟΏΒ, δηὰ 
ΘΒΡΘΟΪΔΙΠΥ οἢ οσαρονοθ δηᾶὰ εἰανοα, ΤὨΐ 
85, [ὉΓ ἰῃδίδηοο, (π6 ἴδὲθ οὗ ϑϑαϊωβδοῃ 

8 ΝΟΣ δὸ δὰ {8116 ὴ ἱπῆο [806 πιδηὰϑ οὗ [δὸ 
ῬὮ εἶ πο8 (σας. χνὶ. 21). βδῖδῃ (αν. 
1, 23) ἀσβουῖνοθ τ οοπᾳυοτοὰ Βδογίοι 
πηᾶοῦ [86 ρῥἰείατο οὗ ἃ οδρεῖνο νἱγρίη, δὰ 
ΒΆΥ͂Β, ΔΙΏΟΩΩ ΟΠΟΣ δἰμιασ ἰγαὶῖβ, “18 Κ9 

ἐδ τ] δίοη 68 δινὰ στὶ πὰ βουσ." Τηο μδοᾶ- 

ταῖς οὗ ἴδτὸ δηοίδης ΕΘΥΡΟΔΕΒ τογῸ τοοδὲ 
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: ΓΊΡ. ἼΣΒ ὴ ΝΤῚ ἜΝ ὙΝ ΓΡΕΦΗ ἼΣ5. τ, 
πρὸ} δ ὙἸϑϑ ἽΝ ὈΣΝΟ 
ἘΣ ἐν Υ ΠΝ ΠΣ Ἰ 

“2 
ΠΝ ΠΡ ΓΉΡΩΣ ΠΡ 6 

: ἘΡδ δ᾽ γἹῸ9) 
τοτΝ  ΓᾺ ΠΡ ΠΟΡ᾿ τς ΒΡ Ἰμὸρ πρσϑ ἡ μου 
«διό ἐσυηρτῃ ἧς τηρᾷ ὯΝ 5 ΥἹῊῚ 8 
ῬΓΟΘΔΘΌΪΥ αυΐῖ6 αἰτοῦ αν ἴο (μοδ6 δὲ ὑσοδοηῦ 
ἴῃ 80 διηοηρ ἰδοὶσ ἀοβοοπάδηϊδ δηὰ 
ΔΙΠΟΩΣ [6 ὙΒΠΔοΥηρ Αταῦδ. ΤΠΟΥ 
ὝΟΤΟ ἴοαπὰ ἴῃ ΟΥΘΙΥ Ὠοῦ86, δηὰ ἰοττηθᾶ 
80 ἰπάϊ ρΟΠ58ΔὉ]9 8 ΒοΙ ΒΘ ΠΟ] ἀ- υὐθη8ὶ], ἐπα 

Π0 Ηρῦγον ἰδ νοῦ ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ Ιπἴοῖ- 
ἀϊεϊεὰ ἰο ἐδκο Π6Πὶ 88 ἃ ρἱοᾶζε (ὉΣ ἀθοὶβ 
(θδυς χχῖν. 6) Τθο Βεάουϊῃβ ΟΔΙΤΥ 

ποῖ ἴῃ 41} ΠΟΥ τϑηάοτίηρβ τ ΘΠ, 
Ις βϑϑῖβ 9 Ὦδυθ Ὀθδθ ἃ πῃ ἑν γα] συδίοπι 
ῃ ΔηΠΑΌΠΥ (παῖ ΟἿΪΥ ποθη νοτκοὰ 

ἸΠΟΙΩ; [ὉΓ ποῖ ΟἿΪΥ γγὰϑ [ἢ 8 (06 Ο886 
διηοηςβ (Π6 ΕΠΥΡ ΐδη8 δηὰ ἀσδῦβ, θαϊ 4150 
διθοης ἴΠ6 ατροῖκβ (Πονιεν, Οἀ. τίϊ, 104); 

δὰ 06 ΟΙΔΘ ἢ ΜΟΣΟ, ἀστὴρ [18 ΡΥΟΟΘΒ88, 
ὉΒΏΔΙΙΥ βοαίθα οἱ (86 Ὀᾶγὸ στουπὰ. ΝΟῪ 
[οϑο Βαηα τὴ }}}8 ΓΟ ΒΙΤΏΡΙΥ {ΌὉ0|0 ΟἸΓΟΌΪΑΓ 
βαὶ δίοῃοδθ, ζΟΠΘΓΑΪΥ δρουΐ οεἰρδίοοῃ 

᾿ποῖῆο8 ἰῃ ἀϊδπιοίον, ἴΠ 6 ἸΟΎΤΟΥ ΟἿὯΘ χοῦ, 

16 ὌΡΡΟΓ ἰυΓΐηρ ἸΟΟΒΘΙΥ ὌΡοΟη ἃ ᾿νοοάθῃ 

Ῥἷνοῖ, οὐ βδιδῆ, γι δίηρ ἴγοτλ [8.6 σϑηίγο οὗ 

τδὲ Ὀοηθαιὶ ἰδ, αηὰ τηογοὰ 4] ΚῚΥ τουπὰ 
ὉΥ 4 ποοάθῃ μδηά]θ. ΤΠ σταίη ἰδ ρουτοὰ 
τὨγουρ ἴὯ6 ἢο]6 οὗ ἐδ ρἱνοῖ, δηὰ {}6 

ΒΟΌΓ ἰδ6 οοΟἸ]οοιοα ἰῃ 8 οἷοι δργοδὰ πηᾶοῖ 
1Π0 τοὶ, ὙὍὙὴῸ δηοίοπεὶ Ἐργρίδηδ δὰ 
ΑἶδῸ ἰδσζον ταἱ 8, α50.8117 οὗ χτδϑηΐο, οοπ- 
εἰτιοίθὰ ΟὨ ἃ δἰση δῦ ῬὉτγίῃςοὶ ]6, δη ἃ ῬὉγο- 

ὉΔΌΪ ἰυγηοὰ ΟΥ̓ ΟΧΘΏ ΟΥ̓ ἠ 84508. ὙΤἢθ 
δίοῃθ πιϑοὰ (ὉΣ [86 Βδῃια δ γὰ8 πατὰ 
ατῖϊ, ῬτΟΌΔΟΪΝ ἰδκθη ἤοτὰ [6 τηοθ δῖ 8 
οὔ [526 Μοϊευλίατη, Ὡθὰσ Ἐαΐγσο. (8.6 

Ῥρι λίπον, Μϑπποτο, ἰδ, 118; Ζαψατά, 
Τλὶβοονοσίοβ ἴθ Νίηονοι δηὰ Ἐδθυΐοη, 
Ρ. 387).- ὯΝ ΠΠΕΦ 253. Το τὸ- 
Ἰδεῖνο Ῥγοηῆοῦῃ ὝΔ ον ἀ ΠΕ τοίου τὸ 
ΠΠΌΦ), ποῖ ἰο 3,232; ἴον [ἢ]18 ργουουυιαὶ 
ῬὮΓΑΒΟ πα σδίοϑ [Ὧ6 ΠΠΘΔΏΠ688 οὗἩἨ ἀεεοόπέ, 

ΟΡροβοὰ ἰὸ ΠΣῚΒ 32. --- Ἰὰ [16 τ ΠΟ]9 

Οπδι [6 βγβθογῃ βοὴ οπὶογοᾶ, θ651405 
8. .τοδίοσ ῬΟΓΒΟΏΔΙ δυο, ΓΟ8] δηὰ 

ΤΑΔΙΟΣΙΔ] τίν !]οσοθ., ΑΟΣ [86 ἔδιποι Β 

Ἂ, τ τν, 
ἀοδί ἢ τοοοὶνοᾶ 4 ἀου]ο ρογίΐοῃ οὗ 10 
ἱῃπογίΐδποα (Π οσῦξ, χχί, 17), δῃὰ τγᾶβ ἐῃ 
Βυδτγαΐδη οὗ 18 γουηροῦ πητηδιτίο ἃ Ὁγο- 
[ΠΟΓΒ δπὰ βἰβίδσβ; 88 [6 “ γε ηρ οἵ [86 
ἔλ μοτ ̓8. βίγοηριῃ" (ΠΣ ΠΝ, Οομοβὶ5, 
Χ]ῖχ, 8), 6 νγδϑ δοῃδίογοὰ διροσίοτ: δηὰᾶ 
ἦτ νπτῶ8 ἑοσϑί ἀθῃ ἴὸ ἰγϑηβίοσ (86 τίρης οὗὅ 
ῬΥΪΟ ΘΠἰΓΣΘ ΠΡΟὴ 8 γουηροῦ βοὴ (Πθυϊ. 
Χχί, 16). ὙὍΤδ ἀδδιῆ οἵ [ὴ6 ἔγει- Ῥοση 

ἐδυδβοα, ἐμβεγοῖοσα, ἱπ ΘΥΘΙΥ͂ ἐδ} Υ ἴ86 

ἀοοροδὲ στίοῖ; δὰ νῖτ 18 ππυδααὶ 
ΟΑΙ ΔΙ Υ 411 106 Ποῦδεβ οἵ ἘφΥρί δἵθ 
ὩΟῪ ἰῃγοδίοηο.--- ἄνοη [6 ἢγείροσῃ οὗἁ 

Ὀεδϑίϑ 5181} ὕὉ6 ΚΙΠ]εἃ ἰο οοπρίοῖθ (ἢ6 
ΤΩΪΒΟΙΥ οὗ [80 Ἐφγρίΐδηβ, δηὰ ἴο τῇδκθ 
118 Ρίαρτιο [86 ΤΏοσΘ ᾿ωϑῃ ΓΒΕ ἃ ἀϊνίηθ 
Υἱδιαἰΐίοη, δίμοθ ᾽ξ 8 γὉ}}- Κπόνσι, ἐπδὶ 8 
ΥΟΓΥ͂ ΠΟΠΒΙ ἀΟΓΑΌΪΘ ΠΌΤΟΙΣ οὗ δηΐπ)8}5 γγοΘ 
ὙΟΓΒὨἱρροὰ 848 ζοάβ, γῆο ψογὸ ἴδυ8 δΒυά- 
Δ6ΠΙΥ ΔΉ  Β]]δθὰ, ἐοχοῖμοῦ ἩΪ δ στοαὶ 
Ῥογχίίοη οὗ [πδὲ ἡδιίοι, τ ἰςἢ Παὰ Ἰανϊβοᾶ 
ὉΏΔΥ ΑΙ πρ ΠΟΠΟΌΓΒ Ὅροη {Ποῖν 1416 δοσυίοα. 

Φ. Ὑο ποθᾶ ΒΟΔΓΟΘΙΥ γοπἱηᾶ [δ τοϑοσ, 
18δὲ ἴῃ [0 Ελδὲ [Π6 τη ϑη 16 δἰδίϊ οη8 οὗ στίοῦ 
δηἃ του ΓΠΐηρ δὲ [πο 1088 οἵ Ὀοϊογοά χοΐδ- 
ἔϊνοδ δῖῸ οὗ ἃ ΖΔΓ ΙΏΟΓΘ ΥἱἹΟΪθηὶ οδαγδοίοῦ 
[δὴ ἰὴ ΟἿΌΣ σουηίσζίοδ: δηὰ ἐθοτο 18 ΒΟ 6- 

Εἰπι|68 8Π ἐπ ροἰ ὈΟΒΙΥ͂ ἴῃ [Π 086 Ἰαπιοη  ΔιΐοΠ 8 
προ '8 δἰἰδηἀοὰ τὴ} 411 οοῃοοίνϑθ]θ 

ογτηβ οὗ βο] -οδδιϊ ζδιΐοῃ : [6 Ἰ6η ἴϑδσ 
ουΐξ (86 δαὶν οὗ 86 Βοβδά δῃὰ ἰδὸ Ὀοδσᾶ; 

ΒΙΣΟῪ Δ8})68 ΡΟ (πεῖν Βοβὰβ; [ΠΤΟῊ (Ποση- 
ΒοἾνϑϑ ἱπίο [86 ἀπδέ; ἰδας ἐμοἱν μαιτηθηιβ, 
δὰ ηοὶ δοϊἄοτῃ ᾿ἰδοθγαΐο ἐποῖν ἴδοοβ δηὰ 
Ῥοά68; [Π6Ὺ ἴδβῖ; ΓΟ ΠΊΟΥ͂Θ ΘΟΥΟΙΥ ΟΥΙδτη ηῖς 

[ΠΟΥ͂ ἰΟΥτ ΣῪ Εἰγοα ουθὴ τλουγηΐης ΟΣ ἢ 
(2) )ΡΌ, ὅτ. ἰχ. 16), πο, πΚὸ (Βοβο οὗ 
1.60 ἄτοοκθα δηὰ Ἐοιηδῃβ, τοοϊοα, ἀσχίηρ, 
1:6 ἀΔΥ8 οὗ τηουγηίημ, ἰπ [06 Ποῦδ68 δῃὰ 
αὐ [80 σταάγνοβ, ἰουὰ δηἃ ποοῆιὶ ἀΐγεδ. 
ΤΠ πὸ δἀὰ δογοίο ἴδο δεῖ, ἔπδὲ 16 ΕἘΩΥΡ- 

ὕδηβ ΜΌΤΟ ΟΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἱποΟΏΒΟΪΔὉ]6 δηὰ 
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β ἰ6. ἢ ἀροι {86 (τόπο, ἰο ἐμ βυβίροσῃ οὗ {πὸ Ὠδησπιαιά 
0 8 ὈΘὨϊηα {86 πι}}};: δηᾶ 811 [86 βγβίροσῃ οὐ ᾿οδϑβίϑβ. 
6. Απᾷ {Πογὰ 5}4}1 Ὀ6 ἃ σγϑαὺ οὔυ ὑβτουρῃουῦ 411 ὑμ6 Ἰαπὰ 
οὗ Εργρί, Βυ ἢ 88 ὑβεῦδ νγ88ϑ ΠΟη6 {18 1ῦ, ΠΟΙ 8841] ΡῈ 118 
10 ΔΗΥ͂ ΤΠΟΓ. 7. Βυΐῦ ἀραϊηδὺ δὴν οὗ ὑπ6 ΟὨΠ]Πάγθη οὗὨ [8τγϑε] 
8841] ποῦ ἃ ἀορ' ΒΏΔΓΡΘΏ Ϊ8 ἰοηραθ, δρϑιηϑὺ Τη8} ΟΥ̓ θοδϑε; 
{8αῦ γοὰ ΤΙΩΔΥ Κπον ὑμαύ {π6 1 ,οτὰ ἀἰδυϊρ μοί Ὀαΐνγθθῃ 
{86 Ἐργρίίδηβ δπά Ὀούνγθθῃ [5.6]. 8. Απᾶ 4}1 {8686 Ἀγ 
Βουυϑηΐϑ 81|41}}] οοΐὴθ ἀούγῃ ἴο 1η6, 8Δη6α 8}8}} ον ἄονι 

βεϊσοὰ ψῖΒ ἄδορ οομδίογηδίίοα δὲ (δ 
ἄἀρδὶ οὗ δὴγ οὗὨ ποῖ βδογοὰ δῃϊπιδῖβ, 
ΤΟΔΏΥ οὗὨ ἩΒΙΟΒ τ6γῸ βίγιυοϊς ΒΥ (86 ρΡοδιὶ- 
Ἰθῆςθ (το. δ); τγὸ 5}|4}1] δου οὶ Βηὰ 186 
Ἔχργοββίοῃ οἵ οὐσ ἴοχὶ ὀχαρσρεγαιθᾶ, “τμδὲ 
ἴθογΘ 8.41} Ὁ6 ἃ στεδὰὶ οὐὙ τῃσγοῦρβουϊΐ 4}} 
186 ἰδπὰ οἵ ἘφΥρὶ, δα ἢ 88 ἐΠΟΓΘ γ8δ ὩΟΉΘ 

᾿ἰκο ἱξ, ποῦ 884}} Ὀ6 ||Κὸ ἱξ ΔῃῪ τηοτγο.᾽"» 
Ὑ  τοίογθηςο ἴοὸ ΠΡΌ, νυ πο 18. ἔδηιἱ- 
πἶηο (22 διὰ ΠΠ"72), 18 βαϊὰ 1729 ἰῃ 
[86 Τ,ΔϑοΌ]π6, δροὺδ ὙΙΟΝ ἰΠΔΟΟΌΓΔΟΥ 
806 ποῖδ οη ἱ. 91. ἘΌΠ δ οοίί, ΠΌΤ. 

2. Βυι αραΐπεέ ἀπ 97 ἰλε οὐϊἰάγοπ ῳ 
Ζεταεὶ «λαϊϊ ποῖ α ἄορ φῆαγρεν ὧΐδ ἰοπσμε 
Οὐ 2505 γν ΝΡ), ἀραίνεί κιαν ὁ 
δοαεί, ἰδι ἱβ, Ὡοροάγ, οὐθὰ ποὺ [86 
ταθδηοδὲ οὗ (ποὲγ Θμθτἶ98 588}8}} διδοῖς οὐ 
ἐωϑοὶ ἔποσ; ΠΟῪ Μ|1}} Ἰοανὸ ΕαΥρὶ ἴγοθ 

δηὰ πητιοϊοείοά. ΚΠ (Ατδδῖς, »,»- ); 

ἴο οὔϊ, ἔο ΒΒάσροϑῃ, δῃὰ Βδδηϊ σοι θγβ οοῦ- 

ΣΘοΙΪγ, 1210, διὰ 80 πιοϑὲ οὗ [86 τηοάοστι 
Ἰγδηδϊδῖοσθ. Ὑμ6 οἶδας δηοίϊθης ἰπίο- 
ῬΓΟΐοσΒ ΘΧΡΙΘΒΒ ΣΑΙ ΟΣ ἐδ 6 860}86: “ὯΟ ἀοΓ 
Ὑ11 ἱπ)αχο ἱτἢ ΐ5 ἰοΏρτιθ, ΘΥΘΏ 80 [ὩΣ 88 
ἴο δατῖκ " (Οηλεῖθϑ); “Ἴο ἄορ ν1}} οἰἴποῦ 

Ῥδσκ οὐ ὈΓΠ60᾽ (Φύπ Ἐξτγα); “τὸ ἀος «1 
ἸΏΟΥΘ διἰβ Τοησυθ" (Χιίπολὴ; Ββοριπαρίηϊ, 
γρύξει; Υ αἱχαῖο, ταυξῖος; ΤαῖθοΓ, τσ οΚοη. 

ἹΜΙΟδΔΟΙΪΒ ΟΧΡΙδίἢδ τηοδὶ ἐογοθᾶϊγ: “ Βαϊ 
ἴο ΔΩΥ οὗὨ [Π6 Οὐ] άγϑῃ οὗ δγδεὶ 8}8}} ποῖ 

8. ἀορ Ἰοὶ δἰβ ἰοηρπθ Βδης οἱὲ οἵ μὲ (τοδὶ 
ἴου ὑδὶῃ οσ ἐ|1 688, ὑχίησίηρ ὙΠ ἱπῦο 

οοπποοξίου τῖϊ (0.9 Ατδοῖς χὁ 5,2», 80 

ἔϊδὲ [πο δ6ὴ86 ποιὰ Ὀ6, “Θνθῃ ποῖ ἃ ὧος 
οὗ 86 16γδο 1ο8 νι. 1] ἀΐο," τὶς ἐπύογργο- 
ἰδιΐοη, μούγουοσ, 8 ἰἱσγϑοοπ δῦ] ἩῖῈ 

[δὲ ποχὰβ ἱγησηθαἑδ0 }} (Ο]ονίησ 37 νι 

Ν 

παᾺ ἐο δεαεί, Νοῖ τότ δοςορίδθϊο ὧβ εἶθ 
αχροβέκξίου οἵ ΟἾδγκο, Ὑ8Ὸ ἐδκοβ οἵιγ σσοῦὰϑ 
ῬΑΣΌΥ ΙΡΟΥΑΙγ, (0 Βουβο- ἀοχβ Ὑ1}}} ποῖ, 

δοοοσάϊηςχ ἴοὸ ἐμοῖσ πδίαγαὶ ἱπειϊηςῖ, Ὀατὶ 

Ῥτοδασίηρ [06 ἀοδίῆ οἵὗἨ ἐμοὶγ τηδϑίοσα ὉΥ 
ἐμοὶς οτὶοδ; δηὰ Ῥδγιγ τηγιβοϊορίςα!!γ, 
1Βεἱσ βδογοὰ οὰ “πυδὲς ἰαίγαίογ (80 οἵ 
Οεἰγῖ8) πνουἹὰ ποὶ βαγί, Ὀπὶ Ὀ6 κἰἸϑηξ, ποὶ 

ἰηάϊςαῖίην ἴοὸ ἴδβαὰ ἴδ6 ἄϊριὶ οὗ «δεῖς 
ΘΏΘΣηΪ68.---Τὴθ βαηὴθ ργογογυίαὶ μῆγαςθ 
ΟΟΟΌΣΒ ἰῃ Φοβθῆθδ Χ. 9]. ὃ», 210} εὖ 

Ῥγοοθάξηρς οὐ [Ὁ] οτίης ἱΐξ, δἰωτι 65 ποὲ 
απ (06- ὯΠ6); ἴον ἱ σε. 
ἢ}}..1, ΡΨ 058 ΝΠ δ), “' γοῦ 8.141} 
ποῖ οδὲ οὗ Δὴγ ἡπιϊξ οὗ ἴδο ρχαγάθη," Βαὶ 
1{ Ὁ. αἷοθθ ψουὰ Βᾶγθ βἰσυϊδοὰ ιολοΐε, 

ἴδο ποχαῖδνο δδ2 ἢ88 πὸ ἱμβυθηοα προὴ [18 
τηοδηΐηρ; ἴοῦ ἱπείδησο, ΠΝ ἽἼΠ 122, 

“16 ψ᾿.016 (ΡΘ0}]6) που 5181} ποῖ 566.".-- 
Ὁ ΝΌΡ, βοὸ ἐχ, 18.-- 28), δ ἰπ νῇ, 18, 
ἀἰδιηραὐδ68, τηλῖκοβ ἃ ἀἰδοτοῦςο; Ου- 
ἵκοῖοβ, ῥυδεῖγ, ΦΥ"; Ἐδβδὶ, 2.12. 56ρ- 
ἐπαρίη!ς τοηάοτβ παραδοξάσει, “ Ηδὸ ]}} 
δοὶ φἰογίουβὶγ," δηὰ {86 Ψυΐϊγχαῖο, οοσὰ- 
υἱπίὶησ δοῖίλδ σοποθρίίομβ, ἰσζϑιβὶδίθβ: 
4πδηῖο σηίγϑουϊο ἀϊν δὲ Ὠοπιΐπυδ. 

8, Ακὰ αὶ ἰξεεε ἰδ εετυακίς ἐλαϊί οοπιε 
ίο πὸ (ἾἼ.}), βο! ]οοῖ, ἤμΌπι (᾽ἢ6 ρΡαϊδοα. 
ἼΤὴο ποσὰ ἐο ἀεδοοπά, ἴθ, Δ8 ἘδοδοιπιὮ }]6ς 
ΟὔΒΟΓΥΕΒ, πδοὰ, Ὡος ὑὕξκοδυϑο (6 τΌγαὶ 

ῬΑΪδοθ ἰ8 δἰϊαδιθὰ οἡ 8 δἰχἕος εἰονδεῖοι, 
δυς Ὀδοδῦδδ, δοοοσάϊη; ἴἰο 6 Ηεῦσον 
ἰάϊοπι, χζοΐπσς δοτα 6 ΠΟΌΪΟΓ ΡΪδοθ ἰο οὔθ 
οὔ 688 ἀἰβεϊηοίίοι, ἰ8 ςδ]οὰ ἀοϑοθπάϊηνρ τὸ 

ἰδ; δηὰ τῆ Κίηρβ, ΟΥ ΤΟΥΔΪ οἰοους, 
ἀεοοενα ἔἴγοτα ἴἰ06 Ραίαοθ (0 ὑγίναϊο Βουδεβ. 

Οομλρατο Οἱ 8. Αἰἤϊολαεῖδα, Οοπι. ΤΏΘΟΙ. 
νυ. Ρ. 445. 860 χίϊ, 81.--ἼὲΣ ὮΡΠ 05] 
.)Ὡ. Ακὰ αἱ! ἐδα Ῥοορίε ἰλαὶ 7υἴοι 
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ΓΒ ΟΣ ΜΚ ΜΝ ἸΣὙΠῚ Ὑ ΤΌΣ ἼΘΙ Ὀρττ 5) ἦδα ἐὰ 
“Ὅς δῆτν Ἴραὴ 9 Ρ ΤῊ" 
ἘΘΥΜΘ ὙᾺΕ3 ἘΦΙΩ ΣΙ 9] Ὡυϑ» ΓΒ Ὁρῶν: γρυ τε πιὸ 
ΓΟΓῚΒ ὩΒ ΠΡμ Ὁ έτσι ἸῸΝ ΓΝ 10 
Ὁ ΕἸ ὈΡΊν τὰ Πρ ΝΟ) ΤΡ ϑστις ἦτ ΡΙΠῊ 
ἐλεε. ΤὮπδ δἰπηοδὲ 41] τὴο σηοάοχη ἐγϑηϑ- 
Ἰδίοσβ.0 δγζυσα ΟὨΐκοῖοϑ, ἱπάϊβεῃο ιν, 
“ΑἹ [Δ0 Ῥϑορὶς ἰμδὲὶ ἰ8 τ τπ66: ΕΡη 
Ἑζτα, “ὙὙ7ἯΠῸ αὐὸ πηᾶοσ [ὮῪ ΔΌΪΒΟΓΙΥ ἢ» 
Ἐδϑῆὶ, “ὙΠΟ (οἴου [ΠΥ δάνίοθ δῃὰ οοη- 
ἀποί;" Βοριπδρίης, καὶ πᾶς ὁ λαός σου 
οὗ σὺ ἀφηγῦ, “ διὰ 411 186 ροορὶα πὩΐςἢ 
ἴπου Ἰοδά δι; Ὑ]ζαῖο, Ἐξ ὁπιηΐθ ρορα]αθ, 
αυἱ 8 δ᾽ θοἴα8 οδὲ [10 ].--- ΜΙ Βο8 γν 88, ἰῃ σοῃ- 
ΒΘΟΠΘΠΟΘ Οὗ ἢΐ5 ΒΕ ΡΟΓΠΔιίΌΓΑΙ τλΐγαοϊθβ, δηὰἃ 
86 γϑπούβῆοη ἴῃ ΠΟ Ἦ6 τγὰϑ μοὶ ὉΥ͂ 
80 Ηρργοννβ, οοπαίογοὰ ὉΥ ῬΏΔΓΔΟΝ 88 
Π6 ῥγίποθ οὗ (6 ῬθΌρ]θ, δἰ πουρὴ (ἢ 
ΒΘ ΠΥ οὗἨ Μοδθθ Ὡουὸσ Ἰϑὰ ἢΐτὰ ἴἰο0 δἱ- 
᾿οσαρὶ οἶν}} ΟΥ̓ΡΟΙ εῖσ4] ΘΌΣΠΟΥΙΕΥ, τ ΤΟΙ͂Σ 
ονογηΐπρ ὉΥ͂ (86 δΌΡΟΓΙΟΥΠΥ οὗὨ διἴ8 ἴῃ- 
16]16οῖ, δηὰ [86 ἐπ Ὁ 11} γ ΟΥ̓ τπ6 ἀϊνίπο 

ἱπδρίγα οι ὑπᾶσν πιο 6 δοὐθᾶ,--- κα 
οδοε τοεπὶ ομὲ ὕγοιι Ῥλατγαοῖ ἐκ διγπίπρ 
ἄπρενρ (ὙΠ --ἴτοσα ΠῚΠ, ἴο θυση---ἢθδι), 
ΝΟῊ Μόοξεβ οἹἱγ Ἰοῖ ῬΒΔΥΘΟΒ Β ῥβϑ]δοθ 
ΠΟΙ ἴ0 ΔΡΡΘΑΓ δραΐῃ Ὀοΐοτο Ὠΐτη οὐ ἢΐδβ 
ΟΥ̓ βοροχὰ (Χ. 39). 
᾿Φ, 10. ΤΠ ἰγδηβδοίΐομβ Ὀοΐοσο Ῥδδ- 

ΣΔΟῊ ΑἴῸ πηϊδποά; αοἀ μαὰ δον ἴο 10 

ΤΟΙΓΔΟΙΟΓΥ͂ ΤΩΟΠΔΓΟΒ [Π6 ἰηδηϊϊπάθ οὗ Ηΐπ 
Ῥονγασ, τίποῦς Ὡδίηρ ἰδ ἴο 8 ἀ᾽βαβίσζοτιβ 
ἀοείγποίίου οὗ [86 Εἰσγριείαπ; τη 8 ἰοττ} ] 9 
ΟΔΙΑΒΙΓΟΡΗΒΘ 68 ὩΟῪ ὈΟΟΟΙῚ6 ἱῃον 4} ]0 
ὈΥ πὸ 1ῃΠσχίῦ]6 ΟὈΒιηΔΟΥ οὗἉ [86 Κίηρ: 
ἶς 1ἴ8 ἴη0 σὈΪτ πδιίη Ῥοΐηξ πη [86 δου]- 
δἰἰττίηρ; ἸΓαρΘΥ πατταιθα ἰῃ ΟἿ ἰοχῖ, δηὰᾶ 
ὙΠΠῈ δά τη ΓΔ Ὁ]6 6Κ1}}, ([Π6 ἱπερίγοαὰ δυΐπου, 

88 1 [Ὁ] ίηρ; 186 Βισίοϊ συ]65 οὐἨ δι ϑιϊο 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΠ, 

ΌΧΜΔΕΤ.--- Βοίοσο [Π6 814] δηὰ ἀθοίβι το βίγοίκθ, νη ο [οσοθὰ ῬΠΆΣΘΟΝ ἴο αἰϊονν ἐδ 6 
ἀορασίησο οὗ ἴῃ 16γ 8611 68, ἀοα οοτηταδη θὰ, ̓ σοῦρ Μοβθ8, ἴ[μ6 ἰδντβ οοῃηθοίοα 
ἢ ἐδ τιγΓδο]ουΒ ονυθηΐ, δη [86 σΟγαἸΟΣο8 ἴὸ ὃ ἙςοἰθΌγαϊδἃ ἰπ ΘΟΙΩΙΘΙΉΟΣΆ- 
οη τΒετοοί: (Ὧ6 ᾿πβεϊπἰῖοη οὗὨ [ἢ6 τηοη!} οὗ ΑὉΪΌ 88 {16 βγδὶ οἵ [86 το ἐρίου γϑδῦ; 
ῬΙΘΟΘΡΙδ τοζαγαϊηρ [06 δο] θούηρ, ΚΙΠῊρ, τοβδύηρς δηὰ οδίίηρ οὗὨ [Π6 ΡΔ50ΒΔ)- ἸΔῈ Ὁ; 
ἔυγε ον, ΘΟΠοΘτΐη (86 1890 οὗ υπ]οανοηθὰ ὑγοϑδὰ ἤοιῃ [56 δθοηῃ τσ ἐπ 6 ἔνγθηιγ- 
βγεῖ ἀδὺ οὗ ΑὈΙΌ, δῃηὰ χοϑροοίίης ἴΠ6 ῬΟΓΒΟῚΒ ΠΟ 810 [0 ὯὈθ δαπη θὰ ἰο ἰδθ 
ΗΕ ΜῈΝ (800 ἃ ΒΌΣΤΟΥ οὗ ἴΠ686 Γἰ68 ἰῃ 180 Ὡοΐδθδ ΟἹ Υθ 180 1).--- ΒΘ, οα 186 
ὉΌΣΙΘΘΏ(Η οὗ Νίβδῃ, 'π 1ῃ0 ὉΥΟΠΙΌΡ, ΜΈ: (80 Ιϑτδο 68 0 οΟΠδαχηΐηρ (ἢ0 
ΤΟΒΟσ  ὑθὰ τη ΘΑ], 411 (τὸ σβύσῃ οὐ ΕχΥΡί, νοΪὰ τηθη δπὰ Ῥδδϑίδ, αγὸ ἀθεισογεὰ 
᾿ 8 ῬΟδΕΪΘΏΟ6, ἴο 186 στοδὲ σομπβέοση δου ΟΥ̓ [80 Δη8, διὰ οὗ ῬΒΔΥΔΟΝ, 80 
ὩΟῊΝ 186 ἀθρατγίαγο οὗ [0 1Ἔτ ὕ68 Ὑλ 1 δὰ 688 ἴπαὶ (ΠΟΥ δὰ 0 
πιθ ἴο Ἰοδυθῃ {ποῖ Ὀγοδὰ. ὙΤΈοῪ Ἰοῖ Ἐργρὶ ἰδάθη νἱτὰ ἐδθ ΘΟΒΕΪΥ Ῥσοβοηΐβ οὔ 
ἴ.)0 Εγρ ΐδηβ, δοσοιηρδηϊθὰ ΕΥ̓͂ ΤΏΔΩΥ ΟἸΟΓΒ ποῖ ΠΟΙΟΠΕΙΙΑ ἴο [ποῖ δύο, ΤῊΘ 
βγεῖ εἰδίοη ἴο ΒΊΟΝ ἘΠΟΥ ΟΔΙΏΘ Ἧῶαδ ϑποοοί, δου -6δδὶ οὗ Ἠδτηθϑοθ, ἑοτγασὰβ ἐπ 
οοδϑδὲ οὗ [πο Ηϑθὰ 368. 

ΤῊΚ ΕΈΛΒΥ ΟΡ ῬΑΒΒΟΥΕΒ. (ΠΌΒΠ 2, οὐ ὨΊΝΌΠ 3Π). Υαξ. 1. 

ΤἼΤῊΒ γγοοορίδ ἐσῃοογηΐηρ [6 οΟἸοὈγαξίου οὗὨἨ [80 οδενναὶ οὔ ῬΆβϑουοσ οοηῃδιϊἑαξο ἐμ 6 ἢτδὲ 
οὗ [6 Μοβεῖς ϑννθ, δηὰ 1116 ΟὨΪΥ͂ οη9 χίνοι πῃ Εσγρε. οί ἔμο οοπηθοίΐοη ἰῃ τ ἢ 
ἀν 16 ἰηϊτοάυιοοά, δὰ 16 ἔογοϑ τὶ ὙΒΙΘΝ ἰδ 16. ϑηϊοϊποᾶ, δῃἃ [π6 ΒαρΡΡΙ]ΘΠἸΘΠΙΔΙῪ 
ογάϊηδηςοθ, ἩΠΙΟΝ ἴδ0 Ἰορίβαῖος δὰὰβ ἴῃ (89 ΟΟΌΣΒΟ οὗ ἔΐπθ Ῥοηϊδίθυο, δχὸ πη- 
ΤΟἰΒΙΔΚΘΌΪΘ Ῥτοοῖξ οἵ [86 μασχαιιοπης ἱτωροσίδηοο ἩἩΒΙΟΔ 18 δἰίδομθα ἰο [δαὶ Ἔχ γβοσἸ ΠΑΣῪ 
ζοδιῖναὶ. 

α. ΤῊΘ οορηθοίίοῃ οὗ {6 οοπίοχὶ ἰὰ ποι ἰὯ0 ῬΑβϑογαῦ 8 αμίοχοθα, βιιοννβ δαὶ ἱξ 18 
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ὑμοιλβ  γ 68 ὕο τη6, ϑαγίηρ, (ο οαὖ, μοι δηᾶ 411] ὑμ6 Ρῥθορ]βε 
{μαΐ 0]]ονῦ (866: δπᾶ δέον ὑμαὺ 1 888}} σὸ ουΐ.---Απα 8 
νοῦ ουαὐ ἔγοτη ῬΒΑυΘΟἢ ἴῃ ὈΌΓΠΙΏΡ᾽ ΒΏΡΘΓ. 

9. Αμᾶ {86 Ιιογὰ ἰμδᾶ βϑεϊα Ῥοΐοσθ ἰο Μοβοϑ, ΡΒδγδοῖ 
5.11] ποῦ Ἀθαυκθη ἴο γου, ὑμδῦ ΤῊΥ ὙΟΠΑΘΥΒ ΤΩΔΥ 6 ΤΩῸ]- 
ΕΡ]164 ἴῃ μα Ἰαηα οἵ ἔργρίύ. 
αϊᾶ 411] (8686 πόοπάουβ Ὀοΐίοσε ῬἬΔΓΒΟΗ : 

10. Αμπάᾶ ΝίΗοδβοβ δά Αβϑγοῃ 

δια (6 ,οΥὰ 
Βασάθηθα ῬΒΘΓΔΟΝ ΒΒ Ὠοαγί, 80 ὑμαῦ ἢ6 ψου]Ἱᾶά ποΐ 1οὺ ἐδ6 
ΟἸΣ]άγθη οὗ ϑγ86] ρὸ ουὐὺ οὗ 8 ἰδπά. 

᾿ Σκοὶ, Ρενε.--- Βαϊ. 

σοι ροβί οι, διονσβ, Ὀδίοσο [86 Τθ6] οὐ- 
ΘΌΣΤΟΠΟΘ οὗ (86 ογοτν οὶ πίη ουθηΐ, 8 
ΤΩΟΙΏΘΏΪΔΓΙΥ ῬΘΌΒΟ, σοηδἰβεϊρ ἴῃ 106 βἰκηάᾶ- 
8:}}} οὗὐἨ 80 δοξοῃ, ἰὸ σοΐγοδ ῃ δηὰ ἴοὸ 

διτοηρίμοη πὸ τηϊπᾶὰ οὗἩ [80 τοϑάοσ ἴοῦ 
[86 1α5ὲ τοττὶ 16 Ὁ. ΤῊ Ϊ8 15 οοοϊοα ἘΥ͂ 
16 ἔτο [Ὁ] ονσίη υοσϑδβ, ἰῃ Δὶρἢ 411 [Πδὲ 

849 ἈΠΠοσο Ὠδρροποᾶ ἰο Ῥπδγωοῆς ἰβ 
δὶ ΒΟΙΩΤΊΑΙ τορδαδα, δηὰ [ἢ᾽6 τοϑοῖς 
οὔἁ 411 π6 στοΐγϑοϊοβ ττοῦρῃὶ Ὀοΐοσο ἢΐπὶ 
Ὀγίοδγ δἰαίδὰ, ΤὭοΓΟ ἰ8 ἢ π8 ΠΩῸ ῬΓΟΙΤΘΙΒ 
10 [δ6 παιγϑδίου ἱπιοη θὰ, δηὰ (Π6 τοχὰδ: 

3. 584]]. 

“Δηὰ [801 οτὰ δὰ βαϊὰ ἰο Μοθοβ,"" αζε, 
Ἰδοζοίοσο, ἴο δ6 ππἀογειοοὰ οὗἉ ἐδ ὑχζουΐους 

του ἰδίου οὗ ἀοὰ ἴο Μοδοβ (Δ), ῬἸυ- 

Ῥοσγίδεϊ, δ γϑυ. 1), ποῖ οὗ 8 ΠΟῪ οοσωσητ- 

πἰσδίοη, 28 Βδϑῆὶ οὔδεῖτοϑ, δηὰ ἴδε 

νοτᾶδ: “ [Πδὲ ΤῊΥ ἸΤΟΏΘΘΥΒ ΤΏΔΥ ὍΘ ΣΠ- 

Ῥ]οὰ ἰπ ἴδ6 Ἰδπὰ οὗ Ἐφγρί," τοῖοσ ἴο 186 
Ῥδϑὲ τη ΐγϑοϊοβ, Δ που ρ ἢ ΠΟΥ ἱποϊπιὰθ αἷσὸ 
ἐἶἰιοδο Ὡς ἢ ἱξ ἰ8 511}} ἱπιοηϑὰ ἴο Ρεσίοσαει 

ἔογ 1:0 ἀδΙ  γοΥθῆοΘ δηὰ ρου οὗ 15γβεὶ ' 
δηὰ [80 Ραπίβητηθηὶ οὗἩ [86 Διο ΓΑ δηὰ 
οοπίατηδοίοιδ Κίηρ. 

ἰηϊθηἀρὰ 86 8 ἀυτηθοὶ οἵ 186 παίίομπαὶ οοσεπακί Ὀοεΐποοηῃ αοα δρᾷ [ετ86]. ΤῊΪ 
τη ΔῈ οδὲ ἔσοστα [6 ῥγοοορίδ (Ππῶὲ 11:0 850 })4]-Ἰδπνῦ ἰδ ἰο 6 δαίδῃ ἰπ ἴδ 6 Ασα ΪΥ εἴτοῖο, οὐ, 
ἡ τηΐ8. Ὀ6 ἴ00 5114]}1 ἐο σϑργϑδοηὶ [86 πδίΐοῃμαὶ πῃ} γ, ἱοροῖμοΣ Ἡῖτἢ δηοῖθοσ ἔασον Ὀθαΐάε5 

(νατβ. 8, 4); ἔγοιω [8.6 ἜΟΧρσϑδθ ἱηἸαπούοι [Π δὲ “16 ὙΠΟ16 ὉΔΒοσ Ὁ] οὗ 16 οοηρτεχ δου 
οἵ Ιδτϑοὶ " 8.411 [κ1}} ἱε (νοσ. 6), ἴον ΠῚ, ὙΒΙοΝ ΟΟΟΌΣΒ ΒΟγΟ ἕου (6 ἤγεὶ ἔἴταο, ἰδ τπ6 
παίἰομαΐ Θοτοϊλθη!γ, τὶς δὰ ἀονοϊοροὰ {8617 ουὔΐῤ οὗἁ ἔοστμοσ “απ δες (θ00. ΝΠιΝ. 
1.16: χνὶ, 3; δηὰ ΜηιἜολαοῖὶε Μοβαίϑομοι Βϑοδί, '. 8 46); ἔγοται ἴδ οἰδποσινίβο βίῃρο αν 
Ῥτοοορί, δὲ [0 ἰδτοῦ ἰδ ποῖ ἰο ὃ6 αἰδδοοιϑᾶ, θαὶ γτοδβιϑὰ τὰ [Π6 πεδὰ δηὰ (λ6 ἰερ5 
δηὰ [86 Θπίγδὶϊδ (νοσ, 9, ΘΟΣΏΡΑΣΘ Υ9Γ. 46), 88 ἃ τοργεδοηϊδίίοη οἵ ἔπ ΠΟΙ 688 ΟΣ ὉΠΕΥ 

οὗ Ιετϑϑὶ; δηὰ θδρϑοίδὶν ἴγοπι (Π6 οἰΓουηδίδηοοθ, ἐμὲ 119 τϑνοϊδιϊοῃ οὔ (Π6 1δ»ν δίδῃὰς 
ἴῃ ἱπιτηοῦΐαια οοπηοοοη ἱὰ ἰθς Ἐχοάπδ (ἴογ Ῥοηῃίεδοοδι 18 ς δ᾽ οὰ τη0 ΠΥ 2Γ[, οἵ 
ἔοαδι οἵ οοποϊυδίοη ἰο ῬΑδΒΟΥΘΓ, 8600 Οὗ χχὶϊὶ., 16), [δὺ ΟἹΪΥ οεἰγουτηεϊθοὰ ἐπάϊν᾽ ἀυ δὶς δσὸ 
Ῥογιϊιδα ἴο Ῥασίαϊκο οὐ [06 ρῥδβομαὶ-ἰδὰ (νοσ, 48), δηὰ (δαὶ 18 18 ἐο ΡῈ Κλ]οΘὰ ἰὰ 
ογυβδίοσα ΟὨΪΥ, δὲ [86 οι ρ]6, [0 χτοδὲ οΘΏ(ΤῸ οὗ [πὸ ὩΔΌΟὨδΙ πρὶν οὗ ἴΠ6 ΒΓ 6} 168 
(σαι. χνὶ. δ-- 7). Το Ἰαῖν οοποογηίηρ ῬΆΒΒΟΥΟΊ, 8, ἰῃ (18 τοϑροοξ, δῃδίοζοῦβ ἴὸ 18 
οἵ εἰχουτηοίδίου, πϑοἢ 8 ἐο Ὀ6 οοπδίἀοτοὰ 88 δῇ ἐπάϊοίάναϊ οουεπαπὲ Ὀοΐνοοη σὰ ἀπά 
ΟΥ̓ΟΙῪ δἰηρίο 1δγϑθὶ 6 (860 ἐπ7γα οὔ χΧχ. 8). ΤΟ Ἰδείοσ γγχ88 χίυϑῃ ἴ0 ΟἿ σῆδῃ δὲ ἃ ἰΐσηο, 
σι βοη (πὲ οὐ ἱπάϊνι δὶ ΟἿΪΥ δοκπον]οάροα δηὰ νυγοσδμϊρροὰ αοὰ; (86 ἴοσσωδσ γᾶς 
αμὐοϊπθὰ αἰ ἃ ροσὶοὐ τ βοὴ ἔπ δάοζογα οὗ {86 ἔσο σἂ μδᾷ ἱποτοαδοὰ ἴο ἃ πυσποσοῦδ 
Ὠδίοη, δηὰ ᾿ογΘ οἱ [80 ροίπὲι οὗ θεΐης νοδίϑὰ τῖτ ΡΟ] εἶοδ] Ἰηἀορεράθηος, αῃά οἱ θείης 
16, αα α παΐΐξοπ, ἴο ἃ στϑος δὰ ἔδυ] ἰδηᾶ, ἰο ἐῃμδοἱν ἰτ 85 ἐμοῖσ. οχοϊαδῖγο ἐπποσίέδηςο. 
Ἑτοτα (ῖ8 ρμοίΐῃξ οὗἁἨΜ Υἱοῦν [86 σμβδγϑοίοσ οὗὁἠἨ Ῥϑδβουοσ, Δ8 ἃ [οβέλναὶ οὔ 1 ΣῚ οὐ σδϑάθσηρ- 
ὥσῃ, 18 ϑοϊζοονϊθηί, δου ἢ ΟἾΪΥ ϑοοθθθογ. ΤῈ ἀοϊϊνοσδηοθ οἵ [6γδοὶ ἴοι 
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ἙἘσγρθδη ᾿μγαϊάοσῃ 18 ΟἿΪΥ 186 ποραίιϊνο δοσαθης ἴῃ ἐπδὲ ΠΠΘΙΩΟΓΔῸΪΘ ουϑηΐ; [δ 6 ΟἸΟΘΟΣ 
τεϊδιίίΐου ἢ αοά, ἱπίο νι ΔΙοδ 1δ6γδοὶ δ8 ἃ ῬθΟρ]ο 18 Ὀσοῦρας ἘΒΟΓΘΌΥ, ἔοστηϑβ ἰξ8 ροδὶεἶνϑ 
δηἀ τηογὰ ἱπηρογίδηϊ σμδγαοίοσίβιῖο : (ΠΟΥ σδαφεά ἴο Ἠ6 ῬΗΥΒΙΘΑΙῪ βανεβ, δηὰ δεσαπ ἴο 
ὈΘΟΟΙΩ6 ΒΡ ΓΙ ΌΔΙΥ͂ [9 ΤΩΘΘΘΘΏΡΌΓΕ οὗἨ ἀἰνίπο ἱτυϊῃ; τ Β118ὲ τΠ6 ὁπ6 τοπάἀ θὰ οὐἱγ ἴο ἀϊ- 
ΤΩΪΠἾΒἢ ΓΠ ΟἿΣ ΟΧΙΘΣΠ Δ] που, ἴπ6 ΟἾΠΟΣ 88 οδ᾽ ου]διοὰ ἰο ἴγοο ἐποὶσ στηϊπ 8 ἔγοσω η6 ζδίϊοιϑ 
οὗ βαροτβείου δηὰ ἱρποόσϑηοο, (0 ΘΏ] θη τον 1ηρ  ]θοῖβ, ἴοὸ ὁπποῦϊο ἐμοὶν βοιϊδ, δηὰ, 
ἦπ ἃ νογά, ἴο τοπᾶοσ ἔθ τὰ ὙΓΟΓΙΗΥ (0 ὃ6 186 “ σθοβοῃ ῬΘΟρΪθ" οὗ 1}6 ΑἸ ΒΥ. 

ὃ. Αἰ ποῖ 1688 οὑ νίουδ ὑγοοῦ οὗ 1:6 ἱπιροσίδῃοϑ οὗἉ ἐπ18 στοδὶ ἱπὶτἰδίουυ [οδετ δὶ, 18 ἐῃ 9 
ὅὅσοε πεῖνα τ ἰοἢ ἰδ 18 οηὐοϊπθὰ. 118 Βο] ἐπηπί σαι οη 18 ἢοΣ ΟὨΙΪΥ͂ τοροαίθα]γ, οι ρμδιίςβγ, 
δηὰ οὐϑῃ ῥδί οι. 64}17 Θηίογοοα, θαὶ δὴν 0Π6 ὙΠῸ αἀἰβγοραγάβ δΔῊῪ οὗὨ 18 Ἰογο ϑβϑβϑηῃιϊδὶ 
ῬτΘΟΘΡΙΒ 8 ἰγοδίοηϑα νεῖ τ [16 βοϊθσηη δηὰ ΔΥῸ] απ ϑῃσηθηϊ, “ πὶ Ηΐ8 δοιὰ] β.14}} Ὀ6 
«αἱ οΥ΄ ΠῸΠι [δγδο],᾽ ποῖ ΕΥ̓͂ ΘΑΥΓΒΙΥ δας ποτὶ 65, Ὀπξ ὉΥ τθ6 ἀἰνίπα Φαᾶρο ἰπιδβοὶῦ (866 
1αΥΐὶ. χχ. 5, 6); οὔ, τ ΟἿΟΣ ππογάβ, ἔἤοϑο ὙΐῸ πορίθοῖ [26 ῥτεοορίβ οοῃποοίεα σὶτῃ 
διὸ [οδεῖνδὶ οὗἨἩ ἐμ πδίίοῃϑὶ οουϑηδης θοίνσοοη σα δπὰ [βγδοὶ, οθβϑδο, 60 ἴρϑο, ἴο θαϊοπῷ 
ἴο [πδὲ ὈΥΙΥ]οροὰ σοτητηπηΐΥ, Ὀθοδῦθο [ΒΟΥ ἀἶβαυον ἴπαὶ τ Ὠἰοἶ 5 [86 εἶρτι δῃὰ διηὰδ- 
ΤΩΘΏΪΔΙ οοπάϊεου οὗἉ [80 σοΥθηδηῖ; 88 ἴ8086 ὙΒῸ πορὶθοῖ {πο οἰγουτης βίοι (6ὲ ἩΒΙοΣ 180 
ΒΆΙΩΘ ῬὮΓΤΑΘΟ ἰ8 804) Πατὸ ἱπαϊὶ νἀ 4}}}7 ἀοδιτογοά τΒοῖγ ππΐοη τὶ αοἄ, ῬΆΒΒΟΥΘΣ ἰ8 
18:6 Ὡδίδὶ ἀδὺ οὗὨ 15.861᾽8 ρο εἶς 8] οχίδίθηοο; ἐδ 8 706 σοι θποοσωθηὶ οὗ ἰξδ Ὠἰδίοτίοαὶ 
νοςσδίοη, 180 ἰγβηβιο ΠΌτα ἰηάϊν! ἀπ] ἀορταδδιίίοη ἴὁ ἡδέΐϊομδὶ αἴοσυ, ἔνθ ῬΧΥΙΌΔΣΥ 
σοπάϊείοη οὗἁὨ 118 οἰοναϊίοι ἴο 8 ΒΟΙΥ Ῥϑορῖθ, δα ὰ, ἐμεγοίοσο, ἰπ 18 ἱπποιτηοθὲ ρῃτσροτσί, 
ΕἸ δον Κἰπάγοὰ υυϊφῃ (ἢ6 Βα:  Υ οὗὨ βϑΌΡδιἢ, πδῖ ἢ 18, ἰπάἀ οοά, ἱπ [ἢ6 Ὠοοδίοχζαο, θαβοὰ 
ΟἹ ἴδο ἀοϊίνοτβηοο ἔγοπι Ἐργριΐδη ἱΒγδ]άουη (οοσωρατο ἴβα. χὶπὶ, 1, 15---17; Ὁ ϑαϊ, 
ν. 12---ἰ 7. Ηδποθ [86 ἱπαχόσϑῦ]θ δου στ ν τὶ ἢ πίοι [ἢ6 αν οὗ Ῥδβδουθῦ ἃζΘ 6ῃ- 
ἑοτοοὰ; (ΠΟΥ͂ ΘΟΠΟΘσ ὨΟΐ δἰ ρ]0 ΘΟΟΘΒΒΟΥΥ Ῥγϑοθρίδ, Ὀπὶ [86 ὙΟΥῪ τοοῖ οὗ Μοδδίεσα ἴῃ 1(8 
Ηἰδιοτίοδὶ χζοποδίβ. (Αδοῦξ 186 Ῥυπίβηπιοπὲ οὗ ἐζοΐδίοη, ΠΏ, 866 Αδαγδαπεῖ οὐ ΝΌΣΩΡ. 
ΧΥ; ϑείάεπ, Ὧθ ϑιγηράγι, ἱ, 6; ΑΙωκλ, Ῥα]οδὲ, Ρ. 314; Ἐιοαϊά, Απᾳ. Ρ. 142. Ἧ7 8.41] 
ΟἹ ἔπίαγθ ΟΟΟ ΒΔ ΟΏΒ, ΤΟΟῸΌΣ [0 ἐΠιΐ8 500]76ςἰ). 

ε. Βαϊ ἐδο Ἰορίδἰδίον, ἰπ ογάοσ ἴο ἱπαρτγοδδ (6 δἰρτιί ἤσδηοο οὗἁ [18 [ἐδενα 5.11} τζοσθ 
ΘΠΟΓΡΟ ΔΙΪΥ͂, ΤΟΪΏΓΤΒ [Ο ἰξ οη αἰ ογοηξ οσΟΑΒ:ΟΏΒ ΔΠΘΎ ἴῃ οὐ οΣ ἰ0 χὶνο δυο δὰ ἀϊεϊοηδὶ 
ῬΓΟΒΟΥ ΡΕΟΏΒ 88 τηῖρξ ὈῸ τοαυϊγοὰ [ῸΣ 18 τηοϑὲ ΔΡρτοργίδίθ δηἃ δοςαρίδοϊο οοἰθογδίίοη. 
Ἡονόνοσ, ποθ οὗ ἴδοδθ ΒΕΡΡΙΘΙΔΘΙΓΑΤῪ ΔῪΓΒ Δ’Ὸ ΒΌρΟΓβαουΒ δα" Ποηβ (886 δ88 ὈδΘῚ 
δἀγδηςθὰ ὉΥ͂ (Π066 οΥ 68 ὙγΠ0 806 ἃ ΤΑΣ ΟἿ οὗἁ δυίδοτβ ἰῃ 186 Ῥαπίδίθα ἢ), θαξ οββοηίίδὶ 
ἀπ᾿λαπει οΏ 5, ἱῃ ρογίδου ΠΔΙΤΠΟΙΥ͂ τὶτὰ [16 ὈΓΙΔΆΓΥ ἰδ’ οὰ Ῥαββουϑῦ, ἴῃ ἴπ0 Τ0]ονίης 
ΣΩΔΏΠΟΓ: 15ῖ. χὶὶ, 1---30, οοπίδίηβ ἰδ 9 πη ἀδιηθη Δ] ἰδ ν8 Ἡπ ἢ αοἄ οοτητηπηϊςδιοα ἴῸ 

Μοϑοβ οοῃοοσηίηρ [86 Ῥδϑοδα]- δι, 18 ῬΓΟΡΔΥΔ ΟΝ, [6 ἸΩΔΏΠΟΣ ἴῃ π ἢ 1ϊ 15 ἴο 6 
δδίθη, δηὰ {Π6 86 οὗ πηϊοαγοηοὰ Ὀγοδὰ. 8ηἃ. 1 τοῦ. 231-28, Μοβοδ ἱπΙΌΣΤΩΒ ἢΪ8 00- 

Το σοὶ εἰ οὗ {16 Ῥγϑοορίδ σοῃοογηΐηρ; [86 ῬΑΒΟἢ41-] τ, δὰ [ῃ6 1860 ὙΜΙΟΝ γ88 δὲ [ἢ δὲ 
εἶσηθ ἴο Ὁ6 τηδάο οὗἁ ἴδο ὈΪοοά. ϑτιὰ, σογβοα 48---49 ΒρΡΘΟΙΥ ἐπ ἱπάϊν  ἀπ1815 ῬδΟ δῖ 
ΔΙ]ονοὰ [0 Ῥασιοὶραίθ ἴῃ [16 Ἰδοῦ, δηὰ προ ποῖ. 41}. [πη χίϊὶ, ὃ8---10 Μοβθϑ οοτι- 
τοαυπίοδίοδ [0 [Π6 ῬΘΟρΪδ τ Ῥγϑοϑρίϑ οὗ δ υπ]οαυθηθὰ Ὀγοδὰ. δίδ. 1 χχὶϊὶ, 1, 18. 8 
Ὁτίοῦ δ αδίουι ἰο [πὸ ῥῬγοοθάϊης ἰδ οὗἨ Ῥδδββϑουοσ, (6 τηϑῃτίοι οὗ ὙΒὶοΝ οουὰ ποὶ 6η- 
ἘΊΓΟΙΥ 6 οτἰ[ἐοἃ ἰῃ 0 Θηυτηοτδοη οὗὨ [π6 ῥτοΙ Πλ ΠΔΓΥ [αν οοπίαϊηοὰ ἴῃ ΟΠ ΔΡ, χχὶ. ἴὸ 
ΧαΙϊ, σοηβεξαςηρ ἃ 11:|10 τ ΠΟ]6 07 Ἰπατηδοῖνοδ, δὰ οι δοάγίηρ, ἱῃ 8 Ὀτίοῦ Ὀαὶ ἀἰδεϊηοὶ 
δικοίον, [Π6 Ῥχίποὶραὶ βίδίυῖθα οὐ [50 ΒΟΙΥ οοὰθ (560 ἐπΐγα, ποίθ οὔ χχὶ. 1, Ὀοχίπηΐηβ). 
ΘΙ. χχχίὶν. 18, ΤΌΣΤΩΒ ἃ μαζὶ οἵ (9 σουοναὶ οὔ ἴμο αἰνίηθ οονυθηδηςϊ τ] ἢ [5τδο], πὶ οἢ 

δὰ Ὀόδηῃ ἀοδίγογοα ὈΥ͂ (86 δίῃ οἵ ὑπ χοϊάθῃ οαἱΐ, 78. Ιῃ Του, χχὶϊ!, 4---ϑ8, ῬΆδδΟΥΟΡ 
ἐδ τηϑηϊοποὰ ἰῃ 118 ἀπο ΡΪΔ06 ἴῃ (86 δγβίϑια οἵ Ηοῦτον ἐεδιϊναϊα, δα υογ, 9--- 14 ΘΟμ ΔΙ ἢ Β 
[86 τοροϊδιίοηδ δὺϑουὺὶ τΠ6 ἤτγβιϊηρα, 818. Νατηῦ, ἱχ. 1--- 14 ογοθοάϊθ8 (Π6 1δνν Θοποογηΐηρ 
Πο86 ἡγῆο ῬγοΓα, ἴῃ τη6 χει τροητἢ οὗἨ ἔδπ0 γοδσγ, ὈΥ͂ ΒΟΠ)6 Ἢϑ0.86, ὑγουθηϊοὰ ἔγομι ἀα]Υ 

ςοἰοὈσδεηρ [Π6 Ῥϑββονοῦ; δηὰ [ἢ ζϑποσγαὶ οἰδγαοῖοσ οὐ ἐπ6 [δεϊναὶ ἰ8 ὑσὶ ΕΗ Ὀγοπιϊδοὰ 

ΟὨΪΥ͂ ἢ ΟΥ̓ΘΡ [6 οδϑίος ἴο ἰηϊτοάσςο ἐπδὲ δἀάϊοηαὶ αν. 91}. ΝΌΣΩΙ. χχυ !. 16---2ὅ 
ἀοϑοσῖθ65 180 βδογί ςθβ ἴο ὕὑ6 οὔογοὰ οῃ Ῥδδέδουασ. 101}. Ὦσαί. χυΐ. ὅ---Ἴ οτάδίηβ, ἔπδὲ 
ἴδιο ζοδιίναὶ ἱ8 ἴο 06 οοἰοογαιθὰ ὉΥ {86 οἷο ὩδίοΣ δὲ [0 ΘΟταπιοη ΒΔ ΠΟ ΠΔΙΥ. 
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Ὶς ἰδ ποοάΐϊοδβ ἴο δὰὰ, υἱεῖ πτῶρδὲ ἱπηρογίδηοο ἰγαάϊ ἴοι μι] ονθὰ ἐὯ8 Ββης εν αἱ 

ῬΡΑβδουοσ, Ῥΐίος σοι] ἰοαἰοὰ στ δίοει οἵ ἰδυγα ΤΑΌΌΪΏ 168] ἱπίογρσοϊδείΐου ᾽δ88 ασεοιοὰ σα 
6 Ὀαδὶβ οἵ ἐ6 ΒΙ]1ς8] ῥσγϑοδρίδ, αηὰ ὙΠῸ πιδὲ δογαρυ]ουβ οοπδοϊθηϊἑουδηξαβ [δ 
Ῥγοδου ρ οη8 δ τα 6[}}} οὐθογυθὰ ὈΥ ἴμ6 δον δὰ ροορὶθ, δῃ ἃ ϑύϑῃ ὈΥ͂ 18οϑο, ψίιο οἰδμεσνῖθε 
ἂο ποῖ διγ ον δάμογο ἴο 1μ6 τϊαδὶ ἱπ]υποίίομβ οὗ Μορδίβπ, δὸ ἐμαὶ ἐμ ςεϊεθγαείου αἱ 
ῬΡαδβϑουοσ, θυϑῇ ὙΠ ἢ ἐπ ρνοδίοδὲ βου ῆσοδ, 888 ὈΘΟΟΙΏΘ 8 δίδηάϊηρ' ργουοσΐδὶ εἰδσϑεῖες- 
ἰδιίς οὗ ἰδ6 Ηδδτονν παιίοη (ίου ἱπβίδηθο, ἰῃ 1.6 βαμίθηοο, "ἼΖΠ δέον 9 ΠῚ δ 22 ΜΠῸΣ 
ΠΥ ΣΝ, ΙΓ [6 ῬΑΒδΟΥΟΣ ἱβ οεἰουγαιοὰ ἴῃ ἰδ6 Βοῦδο, 86 βῃουσϊβ οὗ οΥῪ τοδουπὰ 

πἰεδοιῦι!," Ταϊυὰ δογυδβαίοιη, Ῥοθδοῖ 27. δ). Ιὲ 8 18 οοδσ, (δὲ ῬΆΒΘΟΥΕΣ ὙΓ258 δἰνγατε 

οοῃδίἀογοὰ δα ὑγοιϑιιϊῃϑηὶ διλοηρ “6 ὨΔΕΙΟΏΔΙ ἔδβι γα] οὗ [δγδεὶ, Ῥοῦ οα δοοουπηῖ οἵ 

118 ΡΟ] ἰςδὶ ἱπυρογίδησθ, δηά [8 βοϊθπνῃ σοὶ ρίουβ ομαγϑοῖασ. Ιὲ ἱδ οοπεϊἀθεεᾶ δοοοπὰ ἴὸ 
ὯΟ Ῥγϑοθρὶ ϑχοθρὶ εἰγουτηοἰδίοῃ ; ἱξ 88 [08 αἰ χη ἤεδηοο οὗ 8 βδοσαωθηῖ; 1ξ νγδ ΦΟστω  Σ)}γ 
186 ΟἿΪΥ ἀχρίδίοτυ δδοσίβοθ, τ Ὡς ἢ ΟΥΟΤῪ [εγδοῦο οου]ὰ ΟΥ̓͂Σ ῬΟΥΘΟΏΔΙΙΥ βοῦς τ86 
τοοάϊδιίοη οὗἉ ἴδιο ῥχίϑδι; [τπ|8 1:0 Ῥδδοὶιδὶ -ἰδτὴῦ βῃονγθὰ συ δη [6 9Ε}} 16τδο] 88 “ὁ κίπροπι 
οΥ̓ Ῥτίοβιβ"; ἴξ οοῃποοίοα 180 ἱπάϊν ἀπ 4] τὴῖϊἢ οἄ, 26 ἃ τϑιοδοσ οὗ [86 οθοθθῃ δοξωσηῦ- 
ἘΣῪ, δηὰ τῖϊὰ ἷ8 ὈΣοΙ ΓΘ, 86 Ἰοδϊης ἰο [6 δβαῖὴθ αἰνίηθ βονοσοίρτυ. Ἐθοδο ἡτ8ὸ 
πορ]οοϊοα ἴο ΡΥ [δ 18 δΔηπυδὶ ἀθδὲ Ὀγοῖκο ΟἿ (Ποὶγ οοπῃπϑοίίοη αἰἶκ τῖ ἢ Οοα δηὰ ἐδπεὶσ 
6 ]οντοοἰσζοοβ. Βοιὴ (00 [δγωϑ] δ8 δηὰ ἐμοῖσ ΘΠ Θσαΐο5 ΤΕΤῸ ΓᾺΠΥ ἱπυρζοθδοὰ τ ἢ τδς 
Ῥαγαιηοαης το σίουβ ἱπδποηοο, ἩΔοἢ (Ὧ6 ἄπο ΟὈϑοσυδῆςοο οὗ Ῥαδδουοσ, [λὲ οοστοτ- 
βῖοῃςβ δηὰ δ658 οὗἉ (δρ παίίοηαδὶ 116 οὗὨ [δύδοὶ, ὀὁχογοίβοὰ ροὴ ἴδ0 ρΡοορὶθ. Ἡοσοκίδα 
σοπιηιοησοὰ ᾿ἷ8 στοαὶ τοὶ χίους τοίοστῃ ννἱτἢ δὴ ἰηνϊιδιίοη ἴο 41} 186 {το οὗ Ι6γ8ς] τὸ 
ΤΟΡδῖρ [0 7 οιδαϊοῖη δηὰ ἴὸ ςοἸθδγαίθ ἔπ ζεδιϊνα] οὗἨ πηϊοανοπϑὰ Ὀσοδᾶ; δῃὰ δ ροσίοςς 
σἤδηρθ ἴῃ {π0 τοὶ ρίοιβ δδροοὶ οὐ 116 σουπιν γγὰδ ἴΠ 6 δἰπηοβὲ ἱτηπηοάΐαδῖο οοηβϑατιθῆοο 
(2 Οβσγοῃ. χχχ,],5,18,926; χχχίὶϊ. 7, 8)λ. Οκ ἴδ οἵδμος ῃδηᾷ, ἐδ ἴδὰνν οὐ πεἰηΐδη ἱπίογάϊοίε 
ἴδο δόντα το μο]ὰ 186 ῬΑββουθσ θοΐίοσο ἴμ6 ΟἸ εἰ βιΐδηβ (Βαγοκίϊΐ, ΑὩηΔ]. Ἐςα]., δὰ δῃ. 585, 
Νο. 46); πο ἴδτγβ οὗ Εἰοδγοὰ ἰῃ ϑ'ραὶπ ἰοσυδὰθ ἐμ6 ζ61γ8 ἴο οοἰοὈταϊο ἐπ ῬΆΒΘΟΥΟΣ οἡ 
Ὧι6 141ἢ οἵ ΔΗΥ ταοηϊὰ ([μοχ Υ᾽ ἰβίχοι: 110. χὶϊ, εξ, δὲ “Νὸ Φαάδοὶ τλοτο δὺο σε] τθος 
ῬΆ80}4"); (18. Ἰατε τγαϑ, ἰδίου, γοηονθὰ δηὰ οοηῆιτηοα ὈΥ [80 οουῃο}} οἵ Τοϊεᾶο. Α} 
[8686 Δη ἃ ΤΩΔΏΥ δἰ τ λϊδΣ Θηθοϊοη8 γοοϊοα ἰη ἐΠ6 οομνϊοτίου, ἴπδὲ ἢ [80 Φὁν͵ὸ δὰ ΟὨΪΥ 

θοθῃ ἱῃὰυοσοα ἰο ἀϊοτεσαγὰ ἴΠ6 ῥσχοοορίδ οὗ Ῥδβδονοσ, ἃ τοδὶ Ὡορίοος οὗ τποὶς οἴδιες 
Το] ρίουβ σίϊοβ ποιὰ σνδά δ! ορδυθ δηὰ δἰϊθηδὶθ ἰδοζη ἴτοσὰ πὸ ἴδ! οὗ ἰδεῖς 
δησοδίοτδ, 

Βοίοτο τὸ ϑηΐοῦ ἰηΐο ἰδ ἀϊβδδγοηὶς σθγοσῃοῦϊοδ δοπηθοϊθὰ ὙΠ} τη18 ἰοδεγαὶ, 

Ὑγ0 ΟὔΒΟΓΥΘ ὙΠ τορδγὰ (0 ἰΐ8 ἢδίη6, ἰπαὲ Ῥδραοὴ (ΠΌΒ πάσχα, Ἐἐ ΓΒ, ἴτοτι ἴ[Π6 οἰὰ ἀῃιὰ 

δηϊπαιοᾶ τοοῖ ΠΒ, ἴο Ρ888 Ἵουεσ, ροσῆδρθ Κίπάγοὰ στρ ΜΘ -  ΡΌὍΒ βίδρ; δοβϑερδαβ, 
ὑπερβασία; ῬἈϊό, διαβατήρια,---Ὀσπε ὈΥ ὯΟ τηοδὴβ ἔγοπι πάσχειν, ἴο δυ οτ--- 8 [86 
ΔΟΟΟΒΘΟΙΥ δ ρηἰβοδείοη οὗἁ Ἰοαυΐηρ πηϊηατοᾶ, οὐ δαυΐῃρ, 806 ἰδαΐίδῃ, χχχὶ, ὅ; 8)ὸ0 οὔ 
ΥΕΙ, 18), 88 ΟΥΙ ΡΠ] ΟἾΪΥ ἴΠ6 Ἰαταδ, ἩδὶοὮ τῶ ἰο ὃὈ6 Κὶ]]ο αηὰ οδίδη Ὀοίοσο 186 
ἐχοάτιβ, δπὰ ὙΠ} τἴ1πΠ0 Ὀϊοοὰ οὗὨ τ ϊο τἢ6 ἀοοτ-ῬΡοβίβ δῃὰ ἐπ6 11η0618 οὗἩ 19 Ἠουδ68 οὗἉ 
[80 Ιβγβϑ  ἴο8 ΤΌΤ ἰῸὼ Ὁ τααγκοὰ, [μας τΠ6 ἀοδίτογίηρ; δηροὶ τς “ Ραδ8 ουδσ᾽ ἴποπὶ 
διὰ “ ΒαΥθ᾽ 86 ΙΒγΔ 08 (866 [ονὶξ, χχί!!, δ, 6; Ἀβξαελί οπ νασ. 11, δ). Βαϊ δ ἐδ 
Ῥδβδοῖ ἱπιγοάποεβ [86 ψγ!010 ἔοβῆναὶ, δηὰ ἰβ πηἀθηϊδὈΥ οπθ οὗὨἉ (δ τηρεῖ ργοσοίῃθης 
(ἶ ποῖ [}|6 τηοβὲ ομαγαοίογίβεῖο) (ϑδίαγοβ, δ8 [89 ουοηίηρ οὗ ἴδο Τουτίοοϑηια οὗ Νίβδῃ ἷξε, 
ϑορογάϊηρ ἴο ἴμ0 Ηθῦτονν οδ]θηᾶδν, 6 Ὀοχίπηΐηρ οἵὗἩἨ 186 ΒΑδοΏ  ἄδγ, δηὰ 88 ου ἐδμδὶ 
ὀυθηΐηρ πη]οανοηθὰ Ὀσεδὰ 6180 γγὰβ ἴο Β6 ϑδίϑῃ τ τ [π6 ῬΘΟΒΑ]-Ἰατιῦ (νοῦ. 8): ἰξ ἴδ 
ἸΔίτΓΑΙ, τπῶὲ (μὲ Ὡδπ16 ἱπῃροσοοΡ ΒΥ Ἰοδὲ 18 οτγίρίῃδὶ Ἰἐπιϊϑὰ τωοδηΐης, δηὰ νγδ8 
ΔΡΡΙ θὰ ἴοσ [26 νβοἱο ἴθϑεῖναὶ οἵ βονθῃ ἄδυβ, οὐ οἵ πη]οδυθηθὰ Ὀγοϑᾶ, ΤὭυδ Φοθορδιβ 
1868 πάσχα δηὰ τῶν ἀζυμῶν ἑορτή, 88 ΒΥποηΥπιοῦβ (Απίΐᾳ. ΧΙ. 1. 1; ΧΥΠ]. ἰχ. 8; 
ΒΕΙ], Φυά, Π. ;. 8; ΟἹ, ἰχ, 8). 

Ις 5 ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ αἰνϊἀϑὰ ἰπΐο ἔνγο Ῥασίϑ: 1. Το ἰηϊγοάποίογυ βδοτίδοθ, οσ 86 Ῥέϑδοὶι 
κατ᾽ ἐξοχήν, ἴῃ 1Π0 ογοηίηρ (Ὁ 2ῊΩΠ 13, δοὸ Ὡοΐθ ἴο υδζ. 6) οὗ τδο ἰουσίοδηιι ἀδὺ οἵ 
Νίβδη; δπὰ 8. ΤΏ ρυϊποῖραὶ ἴδδεῖναὶ, οσ 1.6 ἴδαδὶ οὗ υπ]οδυθηβὰ ὑγοδὰ όσα ἰδο δθεηιὰ 
ἴο [86 ὑπ 17 -ἢγοἑ οὗ [Π|0 866 Σῃ π᾿. 
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1. α) Τὴ Ῥοβδο νγὰ8 ἕο ὃΘ ἃ Τ410 ἰδ ΟΥἩ ζοδὲ, ὁ γόδ οἱὰ, δηὰ πὶϊπους ὈΪδσαΐβἢ 
(νον. δ).-- [6 υδϑ0] γοαυΐδὶ [68 1 ΘΥΟΙῪ δβδοτίθοθ. Ηοπονοσ, Φονίδα ἐγδάϊ του ἢχοὰ τη 6 
1.56 οὗ ἃ ἰαπεὸ [Ὁ (δὲ8 ρῬύΓΡΟΘΟ; διὰ [86 Ταχμιραῖτα δἰγοδὰγ σου ον ΒΟΥ ἐγ γ Π 

πὰ ἼΘΙΣ οὐ ἐδ ΟΝ, ἰδπὶ (οοίηρασο ΖΤΑφοάογεξ. ἰῃ Εχοὰ, ᾳυδοδί. χχὶυ). δ) 1ὲ τγδϑ8 
ΚΙΠοὰ ἱπ 106 Ῥγθοϊποιδ οὗὐ μ6 ἰοιαρίο (Ὠσδαϊ. χτί, δὅ---7}-- ο ΔΙ} ἃ ΘΟπβί οΥϑ ὈΪ6 
ΒΒΟΣΙῆ 6 [ῸὉΣ ἴ086 ὙΠῸ ᾿ἰτοὰ ἰπ [9 Ῥγονίῃοθβ-- αἰτοῦ ὈΥ 1116 Βουδ6- διῇ ῦ ΟΥ 8 ὑτίδδι, 

ον ΔΤ 8 [.6 οΥεπίηρ ὈΘίΌΓΘ δυιηδοὶ οὗ ἴΠ6 ἐουγίθοπε ἀδγ οὗ ἴ[Π6 ἢγχει τοηῖὰ (Π δεῖ. 
χυΐ, 6), θυϊ ΟὨΪΥ διῇου 8}} Ἰεᾶνϑθῃ δὰ Ὀδεὴ τοιλουϑὰ ἔγοτῃ 86 οῦδοδ (χχὶϊὶ, 18). Ις 5 

πη ἀουθίοα!)γ 6 “ δδουίβοο"; 1ὲ 18 ςδ]οὰ ΠΟ ΓΙ}, οὐ ΠΌΒΠ 2Π ΠᾺ}, διὰ βοϊοηρϑβ ἰο 189 
οδίθζουυ οὗ ἴδιο ὈῸΦ (χχὶν. 5); ἰδ 16 ἃ ροδοθ- δηὰ ἐδ -οὔοιίηρ; δηὰ ἐδ6 δηπυαδὶ 
χΘΏΘΥΤΑΙ οὗ [89 ὩδέΟΩΔΙ οοπγυθηϊζίου Ὀούγθθοη αοα δηὰ Ικγϑοὶ, 6) [ὲ γγδϑ ἴῃϑη τοδδιοὰ 
ΘὨΏΓΣΕΙΥ του! ΔΩ Ῥοσχίδοη Ὀεὶπρν ουἱ οδ΄ (νοῦ. 9); δπὰ 4) οοπϑαπιοά, ἰπ 186 ΒΟΙΥ οἰτν, 
ὉΥ ἴ.6 ΜὮΟ]6 (ΒΣΆΪΥ, οἰἴ μου 8] ο}9 ΟΥ̓ ΤΟ ΘΙ οΓ ΜῈ ΟἾΒΟΙ δάτλ881: 019 σαδβίδ, ἰηυϊ θά ἰὸ 

186 τηθδ]; 80 ἰδας 4) ποϊπΐηρ νγδϑ Ἰοἷν ΟΥ̓ῸΣ ἴο [Π6 ζο]ονίπς ἀΔΥ; οσ ἱΐ 8 τὰ βι}}} 100 
6886, ἰδ ΔΘ ἴ0 Ὁ6 Ὀυγηΐ ΤΟΥ ἢ (νογ, 10); [86 ἴδ οδρθοίδ! ! γ νγδϑ ἰοτυϊ  ἄθῃ ἴο χοσηδὶῃ 
ονον {1} [86 τηοτηΐηρ (Χχὶϊ!, 18)}. 7) Βίείεν λεγε (Ὀ ὙἹΏ), 2. 6 Ἄγιωθοὶ οὗἩ ἔθ ϑουθῦθ 
Ῥοπᾶδρο, νι ΐο ΠΟΥ βυβοτοὰ ἰῃ Ἐσγρὲ (ἰ. 14); δηὰ πνηἰφασεκπεά ὀτεαά (ΥΩ), 88 δὰ 
δ] ὁ. οὗὨ [86 ᾿ιδδὶθ ΓῺ οἢ ΒΥ Ἰοῦ ἔδο ἰδηὰ (γος. 8), 6σῸ ἴο ὃ6 οδίθηι ἢ 186 
Ἰασαῦ. [δὲ ἰ8 νΉ}} ἱκπονσι, [ῃδὲ 9 ον) Σου ἩΟΥ,, βἰτιοθ ἐμ6 ΤΘΣΏΡ]Ο 15 ἀοείσογεὰ δηὰ 

ΘΟὨΒΘ]ΘΘΒΙΥ {80 ῬΑΘΟΒΔ]]ΔτὴὉ οδηποὶ 06 δϑροσιβοοα, [88 ΠΥ ΏΔ|1γ οΟἸ]]οοεϊοὰ 8 σοσηρϊοίθ 
οτάος οὗ βοσυΐοο ἰο Ὀ6 οὐδοσυϑὰ οὐ ἴδε ὑπτὸ χες ουδΐηρσβ οὗ ῬΆΒΒΟΥΟΥ ὧν ΠῚ Π ὙΟ 
ΓΙΌ), ναϊοι οομίδίῃ ἃ Ὀγίοῦ ἰδίου οὗ ἴδ ὁγθηῖ οομποοίοα (ἢ [ἢ 6 ἔδδίϊναὶ, δου εσαὶ 
4] ζοτίοδὶ τίϊεθ δὰ δορὶ ουδ ΒΥΤΩἢΒ οὗ ῥγαΐδθ, ΤΩ ΘΕ ἘΒΑΙΤΩΔ. 

2. α) Τ)ο ἔρβῶναὶ 1:86} οχιοπἀοὰ ἀυτίηρ δουϑὴ ἀδὺβ (υοεερλπ---Απιῖᾳ. 1. χΥ. 1--- 
τη οηθ εἰσ ἀδγϑ οὗ Ῥαδϑουοσ, ἱποϊυϊησ [86 ουσίθϑοι ἢ ἀΔΥ οὗ Νίθδη, οὐ πιο 

---- 

ΔΙγοδαὰγ 41} ἰϑδύϑιι γΔΔ ἴοὸ Ὁ0 Τοιπογοὰ ΠΌσΩ ἔδ6 ΒΟΌ86);} προσ Ῥϑῃδ  υ οὗ οχιγραίίοι, 
“ ππ]οαγοποὰ Ὀγοδὰ," οὐ “ ὑγοβδὰ οἵ ταίβοιγ᾽" (»" ὨΠᾧ, Ὁααί. χυὶ, 8), νγαϑ ἐο 86 δαίθῃ 
(866 Ποῖ οὔ του. 8). δ) Α]] Ιδανοποὰ ὑζοδὰ δηὰ Ιοαᾶυδῃ 67 ἴο ὃὈ6 Τοπιογοα ἴγοση [116 ἢοι8θ 
ἀυτίηρ ἔδδὲ εἶπιθ, πη ο Ὁ 116 Βδπθ θ6Υ 66 Ρθηἰδητηοπί, 6) ΤΏ6 ὅγαι δὰ [Π 0 ϑονθητῃ Δ Υ 
816 ἄλγε Οὗ ΠΟΙΥ σοηγοοσδείου (Ὁ ἽΡ δὲ 9), οοἰευταιοα πίε ραυΟΌ]δΥ Βα ΟΕ (νον. 16), 
ἸΚκὸ 80 βδόρδι (1ωον. χχὶν, 11, 15), ὉΥ δορίδίπἰηνς ἤοαι 41} ψσοσκ, ὀχοορὶ ἐμαὶ πο ἱβ 
ἐπάϊβροηβ8Ὁ]6 ἔοσ ἴη6 Ῥσχορδγδίίοῃη οὗ 1:68 ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ σηθαὶβ.Ό Ἃ ΟἹ ϑδοῖβ ἀδῪ σογί δίῃ 

Βοϊοοδαθίθ (ἔντο γοῦπρ ὈΌ]]ΟΟἶκΒ, 016 τϑῆλ, δϑύδῃ Ἰδιοῦϑ οἵ 1160 ἢγδὲ γϑϑγ) πὴ ἐΠ9 

ΠΟΟΟΒΘΆΣΥ͂ τοδί -οὔοσίηρ, ἱοφεῖδθον τὶ ἃ αἰ -οδοσίης (0η6 ξοδὲ, ΝΌτα. χχυὶϊὶ, 19--- 24), 

ΟΣ οδδτοὰ ἰῃ (6 Ὡδιὴθ οὗ ἴδ πθοΐϊο πδέΐοη. [Γηάϊν 418 βϑουβοθὰ δὶβοὸ Γῃπδηκ- 

οδεοιίημχο διὰ μοϊὰ οοηγίνίδὶ γτοραδίδ (οοβρδαγο ὈὨϑαΐῖ. χυὶΐ. 3), 6) [π οσάοσ [0 ϑοπιδῖῃθ 

μι ἢ ταὶ ἔδβεναὶ ἃ ἴδδίασο οὗ δρτίςυξαγαὶ ἱτηροτγίδσιοο, πὰ ἐπ]8 ἰ0 ΘΏΒΔηο6 118 ιἰδίοτίοδὶ 
ΟΥ̓ πδίίοῃδ] αἰμτίβοδηςθ ὉῚ ἃ ΙΏΟΓΘ τρδίοσί δὶ δὰ ἱτωπιοάΐδίθ ῬΘΓΒΟΏΑΙ ἱμίογοδί, ᾿ζ Ὑ7 88 
οζγάεγοά, ἔπδὲ οα [16 βοοοηὰ ἀδγ οἵ Ῥβδϑουσ, ἃ σίρο δυϑι!πρ ἐμοα (ἼΩΝ ΠΝ) τδ8 

1ο Ὀ6 οδοτϑὰ Ὡρ ἐπ 1Π0 ἰοσταρ]6, δοοοπιρδηΐϊοα ὈΥ 8 Ὀαζης οβοτίηβ (8 ̓ δπὶν ΟὯ6 γοδσ οἱ] ἀ), 

δηὰ τροϑὲ- δῃὰ ἀτὶκοοδεγίησε ([ωΥ. χαὶϊὶ, 10---14; δ00 Ὠοΐα8 Οἢ χχὶϊὶ, ]4---1 7); δηὰ 

(86 ΟἿΪΥ ἴδ6 οοτπ-ἢδχνοδὲ γγ88 ΠΠΙΎΘΥΒΔΙΥ ρογιλλεοὰ δηὰ δοπιπιοηοοα (Ἔχοθρὲ ἴῃ θοτθ 

ΒΟΌ ΠΟΤ ρασίδ, 88 δζουπηὰ Ψογίοδο, τ μογθ ἐδ Βασυοδὲ γγὰ8 Ὀοραῃ Ὀοΐοσο ἕμδὲ ὕτηθ, ΤΌΤΑ 

ἔφαν ᾿οδὲ 16 χτδίῃβ [4}} ουὲ οἵ ἐμ ουθῦ- τῖρο οαγβ.0 Βοδίῃβοη ἰοππὰ (86 τ βεδῦ- βαγυοδὲ 

δἰτηοεῖ δηΐϊδηοθά ᾿π 180 Υἱαϊ ΠΣ ΕΥ̓ οὗὨἨ Φασίομο οἱ τπ ἐτέθη οὗὐἠἨ ΜδΥ, πὸ Ῥατὶου -βατνοδὲ 

ἴὮγθα τγοοκβ δδυὶϊοσ). ΕὙΘΥΥ τοξητη οὗἩ [6 ῬάβδΟΥΟΣ ἔθϑεγδὶ τγᾶ8 ἰηἰθη δα ἴ0 τϑυιϊπὰ 

80 [5γϑοὶ 1γο8 οὗ (μοὶν πδέϊοηδὶ σοροπογαϊίοη, δηὰ οὗ ἐμοῦ ἐγαπδβίείουι ἔγοπι ἃ βοδιίογοὰ 

διαῖο οὗ βίωρὶο- 19 τὸ ἃ ν)οϊ!-οαπάοα ρολίεῖςα] πηλγ. Νοιδίηρ οου]ὰ, ᾿Βογοίοσο, Ὀθ 

ΤΑΟΤΘ ΔΡΡγορτίδϊβ ἔβδη ἰο Ὀτίης ἰξ ἱπίο οοηποοίοιη πίει [26 τοροπογδίίομ οὗ παῖυσο δηὰ 

[80 Ῥγοξτοδδ οὗ υϑσηαὶ γτεροϊδείου, Φοδορῆσδ (Απίΐᾳ. ΠΙ. χ, δ) ἀοδοσίθοβ 186 οδοτγίην 

οὔ τδι6 βτοὺ-ἔχυτδ ἴῃ τὴ ΤΟ Π]οντὶηρ ταδπηοῦ: “ ΤΈΘΥ (Δ Κὸ 8 βαπάξα! οὗἨ [16 δατϑ, διὰ ἀΥῪ 

ἴκθτι, ἐποα θθδὲ ἔδοτα δι], απ ρῦσχο ἴδιο Ὀασΐο ἤγοσα ἐμ ὕγδῃ; ἐΠ6Ὺ ἴδοι Ὀγηρ 009 

ἔθη ἀθδ] ὑοὸ ἐδ δἰέδν, ἰο οᾶ; δηὰ οαδέϊπις ομὸ ἐδοδξωυ οὗ ἐξ ροι [Π9 Άτο, ΠΟΥ͂ ἰοᾶγο 
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[6 τοδὶ ῸΣ ἴ86 τι80 οὗ {π6 μγίοδσι; δῃὰ δῆοὺ {μ16 ἰὲ ἴδ, (πδὶὴ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ ῬΌΒΙ1ΟἸΥ οἵ 
Ῥτίνυδίου τεϑρ τοῖν Βασυοδί." [Ι{ πηῦϑι, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, Ὀ6 οὐϑογυοᾶ, [Πδὶ πὶ [Π)6 ἐδεϊλναὶ οὗ 

ῬΡαββουοσ, (μϊ8 δρτισυϊεαγαὶ ἐδθαίασο 8, ἴῃ δἰχηϊβοδηςο, ἀϑοϊ θα] ἱπίοσίοσς ἴο ἐξ Ηἰβεοσίοδὶ 
δηὰ το] σίουϑ τηϑϑηΐηρ.--.) [ἢ ἴδ6 ὅνο ἄδγβ Ὀεΐτεου [Π6 ἤγεὶ δηὰ [)6 δουϑῃτι ἀδγ οὗ 
Ῥαβϑουϑσ, 26 δββοι θὰ τυἱτια ἱπαυϊροὰ ηο ἀουδὲ ἴῃ Ρυ0]} 5 διηπϑοιοηΐδ, δ5 

ἀληοοῦθ δὰ βδοηψα, το 411 ἀρ [6 εἰπιο ἱπ ΒΑΥΤΔΟΗΥ τι} ἴ[Π6 ἡογἕ] ἀῃᾷ δο]οσαη ομασδοῖοσ οὗ 
ἔπ ἐδϑιῖνα] (δυᾶς. χχὶ. 31,283). Ὑ[θ ΟΟΟΌΡΔΙΟΙΒ ρογτοϊε θὰ οἡ {1650 ἔγο τυ 16 ἀαγα 
ΟΡ ΠΟῪ) τότὸ ἰδίας βιτίοεἹγ τορυϊαιθᾶ δγ σαδοίπίοδι Ἰαισβ (866 Ττδοί. Μοθὰ Καίοη; 
ΘΟΙΩΡΘΙῸ Ὡοΐα68 ΟἹ χχίϊ!, 16). 9) ΤΏοδΟ ἯΒΟ ὙΟΤῸ Ὁποίοδη ΟἹ (δ0 ουγίοθεπεδι. ἀδγ οὗ 
ΝΊβαΏ, ΟΥἩ ἔδι ἀἰβίδης ἤοπι [06 6116, ΟΥ ὮΥ͂ ΔΩΥ͂ ΟἾΝΟΣ οδιιδο Ὀγοοϊπἀϑὰ ἔσοπι οεἷθ- 
Ὀγδιίηρ 186 ῬΑΒΒΟΥΘΙ, ΔΓ ἴο βοϊϑυληΐσο ὃ ἔτοῦι [Π0 ἔοπσίοθη ἢ ἀΑΥ οὗ (ἰδ ϑοοοῃᾷ ταησηῖῃ 
(Νύυμ. ἐχ. 11; 3 Οσου. χχχ. 9,15). Τὶ ἰ8 οδ θὰ Ὦγ 16 Ταϊηυὰ 1.) ΠΌΒ, “Ἴδὸ δοοουἃ 

Ῥαβϑονογ," Ὑ Βοὴ ἰδ ἴὸ Ὀ6 Καορὶ ἰδ [86 8812 0 ΙΩΔΏΠΟΙ 8ἃ8 Ὀσοϑοσί θα [ῸΣ 1.6 ΟΥΣΔΣΥ 
ζοδναὶ (υὐοεερῆμε, ΒΕ}}. δυὰ, Κ 1.1χ. 83λ.---Αὐουῦὶ Ῥοωύθοοβι, τ ΙΟᾺ ἐδ το Ὀ0 οομδί ατοὰ δῷ 
[πὸ ὩΘΟΘΩΒΔΙῪ σοποϊδίοῃ οὗὨ Ῥδβϑονοσ, ὀϑρθοΐδ!}γ ἱπ ἴ80 ἱπάϊνιἀπ2], αρτιςϊξαχαὶ, δοὰ 
τηδίοτίαὶ Υἱοῦν, 88 ὅπ6 ἰδδβέϊναὶ οὗ 16 ἢγβὲ δον-ὑχοβα, δγιροϊσίηρ [6 νογίθες οοπι- 
Τὶ οἐΐοι οὗ 1Π6 οοτη- δγυοδὺ πγουσβοῦξς [μ6 ΘΟΌΒΕΥ, δηὰ, δοοοταΐβα ἰοὸ ονίδα ἐγ ϊθου, 
8150 ἰῃ ἐπ0 Ὠἰβίοσχίοδὶ, Ὡδεοηδὶ, διὰ δρίσιϊ.δ] σοθροοῖ, 86 [Π6 ἰεβναϊ οὗ Τδρίβἰ δέοι, 
866 ποίοδ οὔ χχίὶϊὶ. 16 Β. 

Τἢ6δ6 ᾳΌΠΟΓΑΙ Ῥγοοθρίϑ ΘΟΠΟΘΙΏΣΩΡ ἔθ Ῥοϑιτηδηθης οΟἸοὈγδιΐοι οὗ Ῥαδδβδεονοσς (ΠΌΣ 

ΤΥ 660 υοσ. 14), ΣΟ ὨΘΟΘΑΒΑΣΙΥ τηοὰϊβοά δὲ [6 [ἶμο οὗ 6 ἀχοὰμδ ἔγτοπι ἔσγρι 
(ὈΥ̓Ό ΠΌΒ), νι οα ἐδδὲ οδναὶ τγδβ ἢγδι ᾿ῃδαςηίοα, δηἃ Ἡβδα δόνοσαὶ ἰοδίασο δεὰ 

ΘΟΥΘ ΟΠΐ68 γογΘ Ὠοΐ ΒΎΤΩΌΟΪδ, Ὀπδ [06 ὨΘΟΘΑΒΩΣῪ ΓΟΒΌΪ 5 οὗ οἰγοπηιδίαμιοοα. ΤΏ690 
ΔΙ του δ Δύο: 4) ΤΏΘ ΡΟ ΠΑ]. Ἰδτ Ὁ ΜΔ ἴο Ὀ6 δοϊοεϊοὰ αἰγοδαγ οἱ ἐμ6 θη οὗ Νίβαπ, 
ἐπ οζάεσ ἴο δου ἀπο εἾπ|6 ὉΣ 1.5 ῬΓΟΡΟΣ οἰοῖοο (866 οἱ γόσ. 8). δ) [Ὁ νγγδϑ ἴο Ὀ6 Κἰ]οὰ ἰπ 
[6 Ὠουδεδ οὗὨ 1Π6 ΙΒγδ6 165 ὈΥ 180 Βοδα οὗἨ 680} ἔσω γ᾽; δίχοσ τὶς ἃ Ὀππὰ]ο οὗ ἔγϑδορ 
23 ἴ0 6 ἀϊρροὰ ἴῃ ἰΐ8 ὈΪοοὰ, δηὰ ἐπ Ἰἰπιοὶ δὰ 86 ἄοοσ- ρΡοδίδ τοδυκοὰ πῆ ἰδ, ΒοΓΣΝ 
88 ἃ συϊὰθ [ῸΓ [16 ἀοδισογίηρ δηροὶ, δηὰ δ ἃ. ρυ ]] 6 δῃἃ ὀρθῇ ΘΟΥΓΘΙΏΟΣΥ Ὀθίοσο ἴπὸ 

6γ68 οὗ [60 ἘρΥΡεδηΒ (νοσα. 6, 7, 32). Αοοοχάϊηρ ἴο ὑὑδάϊοι, (λἱ6 δοὲ οὗ τηδυκίηρ 1.6 
ἃἀοοτ-Ῥοδίδ νν88 ᾿ἰπχϊοὰ ἐο τ. ῬΆθθονοῦ πὰ Εγρί, δηὰ τοὶ τοροδίϑᾶ αἱ 15 ἰδίοσ οοϊθῦσω- 
Ἐ0Π8, ΔΙ Βου ἢ 818 ΘΡΡΟδΙ ἴ0 Ὁ0 ρδίηδὶ 186 οἶθδν ἱπβισιο 0} οὗ ΜΟΘ68, γσα. 34 --- 98. 
(606 Εδη στα οἢ γοσ. 24). Βυὲὶ δ8 (86 ἰδθ σόγθ, ἰῃ Ῥδϊϑδβεϊηο, κἰ]]ϑὰ δὲ 16 Ὡδέξου δὶ 

βδῃοίιαζγ, ἴπΠ0 ἀοοῖ-Ροβίῶ οὗ (ὴ9 Βοῦδοθ ᾿ου]ά, 88 ἃ τρδίϊοσ οὗ οοῦζϑα, μοί Ὀ6 πιδεϊκοα 
ὙΠῸ 186 Ὁ ὈΪοοὰ,. ο) 16 ψαϑ ἴο Ὀ6 οοῃδυχηθὰ ΘΌΪΟΚΙΥ, δοιὰ ααϊο ἰῃ 6 οοδίπταο οὗ 
ΤΥΔΥΘΙ]ογΒ, “(μον Ἰοΐῃθ σιτάοα, [ΠοΣ δνβοοδ. οὦὐ ἐμοὶ ἴδοϊ, διὰ μον βιάμοκβ ἴπ ἐμοῖσ 
Βδηὰβ " (τόσ. 11) «ἃ Τἱϊοαυεποὰ Ὀσοδὰ Μῶἣᾷβ ὯὩοξ Ὠϑοθϑδα]Υ ἐδίθ ἀπγίπρ ἐ86 τ᾿ οἷ6 
ΒΟΥΘΏ ἀδγΒ (800 ΜΊΒΗη. ῬΘΕΔΟΒ. ἰχ. δ), δἰἐπουρὰ [86 [ΓΔ 61168 τΟΣΘ δἰτηοδὶ οοσ ρα ]οὰ τὸ 

ἂο 80, Ὀϑοϑῖιδθ ΠΟΥ δὰ ὯΟ ἔπλθ ἰ0 Ῥγϑρασζο ἰοδυθῃϑὰ Ὀσγοδὰ (γϑῦ. 39). 6) ΤῊ ἔδδᾶναδὶ 
Ἰαβιθὰ ΟὨ]Υ͂ οπ9 ἀΔΥ, 88 ἴ0 ἀδραγίισο μι Ἐρσγρὲ ἰοοὶκς ῥἾδοθ δἰγοδάγ ἰὼ τδο ηἰρῶλς οὗ 
ὅδ ἴουσίοοη! οὗ Νίδδη. 7.) ΤὴῸ τοπιθὴ βμασοὰ [πὸ τηθδὶ οὗ 18:89 Ῥαθοβδὶ- ἰδσο, 
ὙΘΓΟΔΘ, ἰαίθσ, 80 τῶθῃ 8]0η6 γοσθ Ὀουπὰ ἰο ρασίδκο οὗ ἰὲ (χχὶϊὶ. 17; Ῥϑαξ, χυὶ, 6--Ἴ, 
16). 9) ΤΒοθ6 ὯΟ ψνοτθ ἰηϊδοίθαὰ τὴ ΔΙ, ον εἷσ8] ἱταρυσιον τσοτο, ἴθ Ἐρσγρὲ, ποὶ εχ- 
οἸυᾶοὰ ἔτοτα 1π6 Ῥοβδοῖ, δΔ8 δὲ (δὲ εἶπ ἴανγβ τορυϊδιΐηρ ΡΟΣ Υ δηὰ ἱπιρυτῖν ἀϊὰ πος 
Σοὶ οχίϑε (ΝΌπι. ἰχ. 6----14), Ὁ) Νο βεβε ϊπρβ ότο οδεσοᾶ; δηὰ ἢ) ΠΟ βδοσίβοθβ Ὑοσθ 
ΚΙΠοὰ πῃ Ἐργρὶ, ἔτομι οὑτίουθ σθαϑομβ (Ν τι. χχνὶ, 16--94) 

Αὔδοσ δῇς βαϊοὶ δηὰ σίρί ἃ οοϊηπιδηὰβ οοποογηίπᾷ ἐπ 6 ῬΆΔΒΟΥΟΙ, ΤΏΘΕΥ ἐδουμῆὲε ἱὲ ἃ 
ΒΌΒΡΙ᾽ οἱ ΟτΒ οἰτουϊμηδίδηοο, ἐμαὶ τὸ ἤπὰ ἴῃ ἔδο Ηἰβίοσίοδὶ σοοοσγὰβ οὗ ἔθ ΟἹὰ Τοβίδιηθηὶ δὸ 
ἴον ἀϊγοοὶ δ] βίο ἴο 118 οοἸο ταϊΐοη; δῃᾶὰ ἐμ6 7 μᾶνὸ ἐπογοίοσο ΧΑΒΏΪΥ σοποϊαοὰ, τπδὶ 
[86 οτἱρίη οὗἨ [16 ῬΆββουοὺ 18 οὗ ἃ ἴὰσ ἰδίοσς ἀδὴο δὴ [80 εἰπιο οὔ Μοϑοδβ' Βυϊ δραΐῃδς 
[8686 ΟὈ͵θοιίο:8 νὸ οὔϑοσυο: 1. Τδδῖ Βίβίοσυ ἱβ ποὲ σϑαυϊγοᾶ ἰὸ σϑοοσγὰ [ἢ6 το] δσὶγ 
ΤΟΟΌΣΤΙηρ' ἐοδῆνγαϊβ, δὰ ἐπαὶ [μ]8 οτηϊβαίου οδ, ἐμοσοίοσο, ποὶ Ὀθ πιϑδοὰ 89 δ δυρσαοςς 
δροίηδὶ [6 Δι ΒΟΥ οὗ [6 Ῥοπίδίθυας. Βαϊ, 2, πὸ δηὰ, ἰηεοοὰ, ἃ Εἶθ ῦ σρϑηῶοδ οὗ 
ῬΡΑδΒΟΥΟΣ ἴῃ 186 ἐΟἸἸ ον ρδδδοκοθδ: α) ἴῃ Φοδὶ. ν. 10---11, δὲ ἔλθ δσζίναὶ οὔ ἐδο ζαγδεὶ- 
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68 πῃ Οαπδδη; δ) 2 (Ἄγοη. Υἱϊὲ, 18, ππᾶον ϑοϊοσαοα; 6) 3 Οἴου. χχχ, 15, ἰῃ 8 εἶταθ 
οὗ Ηοκοκίδῃ; ὦ) 3 Είηρϑβ χχὶϊ, 21, ππάον Φοβίδ; οοΐρασο 3 ΟἸσοι. χχχυ.; 6) ἘζΖγα 
νἱ. 19,323, δῆον [ῃ9 τούπισῃ ἤοα Βαδρυίοη. 1 πὸ δὰ ὰ μογοίο (δ ρδδβδροδ, ἰῃ Ὑιϊο ἢ ἐμ 0 
ῬΡΆΔΒΟΥΟΡ ἰβ δἷδὸ Ῥγο ΘΌΪΥ, ἐδοιρ 1688 ἀἰδιί ποι}, δ υδοὰ ἰο (δυάροι νἱ, 8; χὶ. 40; 
ΧΧΙ, 19; 1 ὅδ). ἰ. 8; δεπρείομδεγο Ααλ}, ἰϊ. Ῥ. 79---85}): τγὸ ὁδποὶ ἀουδὲ, ἐμδὲ δοοογάϊης 
ἴο 180 ιἰδέογίοαὶ ουΐίάθποο οἵ οὐῦ ΒΙὈ]1οαὶ σϑοογάβ, Ῥάθϑουοσ τγῶϑ οοἰουγαίθὰ ὉΥ ἔδθ 
Ἠοῦγεοιννβ ἀπτίηρ τ80 τ 8010 ροσίοά ἔγοτῃ Μόβθβ ἴο ἐπ 6χἱ]ο, δ μου ρἢ ἰῃ ἀϊθαγοης {ἰπη68 
ὙΠῚ} ἸΏΟΓΘ ΟΣ 1688 5:Ὑ101Π 688 δη ἃ ΒΟΪΘ δ γ. ἮΘ Πᾶν, ἐβογοίοσο, ὩῸ σϑάδοῃ ἴὸ ἀουδὲ 
ἴδδὲ [πὸ ῬΑβδβουδῦ ἀδῖθβ ἤγζοσω 80 ΘΑΥΪΥ 8 11Π26 88 ἐμδὶ οἵ Μοδοβ. 

Βαϊ (δ᾿ ΘΟΠΕΈΓΑΙΥ ορξηίου, ἐπδὲ ἰὲ νγῶϑ οοἰουγαιϊοὰ ὉΥῚ [0 ἀοϑοθηδη8 οὗἨὁ Αὐγδδδτω, 
Ῥτίοσ ἴο 180 ρογίοὰ οὗ Μοβοϑ, 088 δὲ οὔϑῃ, δηὰ (ἢ δ της ἢ ῬΟΥΓΠΔΟΙΥ, ὈΘΘῺ 
δάναποοά. Ενναϊὰ (Απῶᾳ. Ρ. 8δ6, εἰ δ69.), τηϑῃϊτίουβ ἴδ Ῥϑδδοὴ διιοὴρ ἴμ6 [οδεῖνδ 8 
ἑῃδι οὶ Ὀοΐοσο Μοβϑοθ. ἜΒ.8 ΟἿΟΣ γθδϑοὴβ τοῦδὲ ὈῸ δϑοεοίχηοἃ ἴος ἐμδὲ ἔοδναὶ {μδη 
το ὁχοῦυδ ἤἄυτα Εσγρε.Ό Νονν, ἐξ 18 ΚΘΏΘΓΑΙΙΥ δ]οχϑὰ, ἴμδὲ ἐμο Ηθοχοῖνβ, ἱὰ οουθοη 
ὙΠ} 4}} οἱδοσ ϑϑελι εἶθ, οὐ, σδῖβου, ϑαδίθσῃι ὑτῖροβ, τ λοδ, δ ἀρτίου! υγα] ποξίοηβ, δσὸ 
ῬεΥΘΟΕΥ ἀορομάθῃςξ οἱ ἐμ6 βοδϑοῃϑ δηὰ 1[Π|6 οοῦζϑο οὗ ἰμὸ οθἰοβείδὶ οὐἷθδ, ὀϑρϑοΐα!γ 186 
δα, οοἰοῦγαιϊθα ἔνγο ῥσγίποὶραὶ δηπιδὶ ἐβιναὶβ, πιδιροῖυ, 6 δὲ ἴ)6 βορί πίῃς οὗ τΠ9 
δρτίηρ, Ὑ8θἢ [86 οΟγ Ὀορβδη [0 τίρθῃ, ἐπδὶ ἴδ, αἱ 18:6 εἶπιο θα [ἢ 6 88 “ ρ48968 ΟΥῸΣ " 
πιο [80 εἷρῃῃ οὗἨ Ατίοβ (Βολίδη), δηὰ {μὶθ ἰβ ΠΌΒ (δηδιοροῦβδ 0 8 δἰ γαῖαν δειναὶ 
οοἰουταϊοὰ δϑους (πδὲ {τη ἴῃ [πάΐα, Ῥογαΐδ, δηὰ Εχγρὲ, δὰ οδ]οὰ Ναυγῦσς, οἵ Βξ];, οσ 

Ἡϊ]Π]δσγίδη, διαβατήρια, 566, Βογονοῖῦ, ΟἹ γογ. 13); δηὰ ἔπ οἵβοσ δὲ (80 Ὀοχίπηΐπρ οὗ ἴδο 

δυϊθτηη, ἩΐΘη ἐΠ6 1Δϑὲ ὅτ} 8 ἃσὸ ψαϊμουθὰ ἴῃ, δηὰ 89 ΘΑΣΝ ΘΙΒΌΣΩΘΘ ἃ δ ΙΑ ἱπλροσ- 
ἴδηΐϊ μοδίείοη 0 [6 δυη; πο ἔδβεναὶ 18 ἰάθηςῖοδὶ ὙΠῸ βασοοια (Π 92; δηὰ, ἴῃ 
ογάος ἴο ΒΒον Υϑύγθῃοθ ἴο [20 Σῃοοῦ 8180, ἔθ δοοομὰ στοῶς οσὃ, ὈΟΣἢ ἐδϑεΐναὶβ ποσῸ 

ςεἰουταιθά, 6 ἰδ ῬγΟδΘΩ 8 [0 106 ΘΑΣΙΝ ἐδ ὙΠΟ]6 ἔβοθ ᾿ΠΠτϊηαιοᾶ, 1 18 δἀἀοὰ, [δδὶ, 

ΟὨ ὈοΪδ Οοοϑδίουβ 186 ἔγοδὰ χζταὶῃβ οὗ ὈΔΣΪΟΥ͂ τγοσο αὐ ΟΚΙΥ τουπὰ [δ δάτλς ἀδγ, ἔγοτα 
ὙΠ ἢ ΒΟῸΣ [ΠΟΥ͂ Ὀακοὰ πηϊοδνυθηθὰ Ὀγοδᾶ; ΟΣ ΤΟΥ ἸγοσῸ ΤΩΘΓΟΙΥ τοδδίθὰ Ὦγ [80 Εγο, ΟΣ 
ετουπὰ ἰῃ ἃ τηογίδυ; 186 ἰδἴίο ὯΔ οὔογοὰ οὐ ἴδ6 δἰέδγβ; 1.0 πηϊοαυοσποὰ Ὀγοδά δοσυοὰ 

88 ἴοοὰ ὉΓ [86 ροορία, Ηοονϊ δὴ Θχρίδίοσυ βδουϊῆοδ ν88 ΧΟΏΘΓΑΙΪΥ οοπμηοοῖοά, 88 
1}}19 τγᾶῶϑ ἃ οὐἹεῖοδὶ δοάδου, ἀθοὶἀϊηρ οἰ. Σ 106 ΓΟΓΌΙΣΟΥ ΟΣ ὈΑΙΤΟΏΏ688 οὗ (86 γοδῦ; δηὰ 

118, ἰδ 8 δδδογίϑα, νγῶϑ ἔδο Ῥοδδοῖ, ΟΣ “6 Ῥϑδβίῃρ ΟΥΟΣ,᾽ ΟΥ̓ [Π0 “ Τοβοῦθ," ΔΒ ἢ 

διυιἱοἸἀοὰ ἴτοπὶ τοϊοίοσγίυθ (48 16 ΕρΥΡεϊδη8 πιἰδοὰ, δὲ διῇ ἔδβειναα, [0 δϑουῆοθ 8 γδηὶ 
ἴο Φαυρίτξες Ατητοοη; 7Ταείι. Ηἰδὶ. γ. 4), ἀηὰ νεῖ πο Ὀ]οοὰ ὑἐπ6 1ἰπι6ὶ δηὰ ἴπ6 ἀοογ- ροδὶβ 
οὗ ἴδιο Βουδδδ ΓΘ, τοδυϊκοα, 28 1 ἴΧ0 οχρίαϊο ἔθ τοῖο ουδὸ διὰ 18 ἱπμαθιἐδηί (88 [Π0 

διυσίοηξ Ῥοσγανίδηδ σοἀθυθὰ τΠοὶγ ἔθ ρ]ο8 δηὰ ἤοῦδοδ, ἰῇ ΟΥ̓Δ ἴο δγτῦο ἷζθ [86 

ἐγ ατηρὰ οὗὨἨ [6 δίῃ οὐδϑσ 1:6 ὑὙἱηΐοσ, δηὰ δἰβ σϑοηουθὰ ρονεῦ). ΤΠ6 τοδὶ ν᾽88 δϑίθῃ 
τοδδιθὰ, Ὀδοϑῦδο ἰδὲ νῦδα βοϊουϑα, δ 18 8111} διὸ οδϑὸ ἱῃ 1 ἀΐδ, ἐμαὶ (π0 οαἰῃρ οὗἉ ΓΔ τοθαῖ 
ΤΩΘΙΚοδ ΒυτΩΔΙ Ἰδέμτο δαυᾶσο δηὰ δ]οοὰ-( γαῖ (806 Βολίε Οθη. Ιπίτοὰ. Ρ. 140; 
Ῥαίλε, Ἐοϊῖς. οἵ ἐο ΟἹὰ Ταδι. ἱ, Ρ. 482; Ζενρεγῖε, Ἰζοπδδῃ, Ὁ. 381, οίο.). 
Ἧ᾽ 9 ἃζὸ ἴδσ ἤὕοπι ἀδηγίης ἱμΠ0 πδίυγαὶ Ὠἰδίοσίοϑὶ οοπηθοϊίου Ὀοςοθη [.6 δτα 6} 1168 δηὰ 

ἐδο οἶος Οτίθῃιδὶ Ὡδίΐοῃβ: οὐ ὅΠ|ὸ ΘΟὨΓΑΓΣΥ, ἰδ 18 (0 δνυουγθὰ δἷπὶ αἵ {Π 18 ΘΟΙΩΠΙΘΗΓΔΣΥ 
Δἰναγα ἱπιραυ 8}}}γ ἴο Ραοΐπὲ ουί πδὲ οοπηθοίίοιι, ἰπ ογάοσ ἴο ῥζοάποο ἃ {8181} ρἰοασθ 
οὗ τὴϑ ζόποῦδὶ ἀονθὶοριηθηὶ οὗ [80 1αγδο δ ἰηϑιϊξαϊοηδ; Ὀαΐ, ΔΙ ἰπουρὰ ἰϊ ἰδ ποῖ 
ἀπηροβδίθ]ο ἴδδὲ [Π0 Ἡδῦτονγβ, Ὀσίοσο Μοβοα, οοἰθγαιθα βἰπιὶ δ δβιγοϊορίοδὶ ἔδϑιῖναὶϑ 
Θϑοας [Π6 ἐἰπιθ οὗ ἴπ0 1}} τηοου οὗ [0 ἢγει δηὰ δουθῃια τροητ ---ἴου [86 ταδί οσ ἐν 
δαμοτοὰ ἔθη 10 δυο μαζῆ ουβίομιϑ δηὰ τίϊοδ, 9οβῃ. χχῖν. 14; ΕΣ. χχ, 7--ἱὶθ τοσδὲ Ὁ6 

ἀἰδιίπο οι Υ πηἀοτβίοοά ἴμδὲ ἤοπθ οὗ 180 ἐθβίλναϊβ οἵ 1βγϑεὶ, αϑ ἐδὲν αγϑ σοπίαίπεά απκά 

ογάετεοά ἐκ (λὲ ΑΙοεαϊο σοὐδ, ὮΔΒ ΔΆ ὈδΑΣΐηρ ΟΓ ταίθγοηοθ ὙΠ δύθυοσ ἴ0 μϑδίμθῃ Θογθιηο- 
εἶθδ; ἴΠ9 γβάβου δηᾶ οτἱρίῃ οἵ θεῖν ΠΟΙΥ ἀΔΥῪ ἰδ, ἰῃ 411 ἰηβίδῃοθδ, οἰϑδυὶγ ἀογίτοα ἔγοσῃ 

ΟΥ̓ΘΠΙ8 οοπηροϊοαὰ τ [86 Ὠἰδίουγ οὗ ἴεγϑοὶ, οὐ ἐμ ἀοςιγίμο8 ἴοσ [86 βγϑὶ [ἴπλ6 ῥγοται]- 

ξοϊοὰ ὮὉγΥ Μοθοδ; 80 ἴδμιδὲ, ἐξ ουθῃ ἐπ γϑίροίθ δηιβ θεν [πὸ Ηθῦγονϑ οοἰο ταῦθα ἐοδεῖνα 8 

ΔΠΔΙΟΩΟΙΒ ἐπ (Ποὶς σίνοδ, απὰ οοἰποίάἀϊηςς ἰῃ τηοβ, τὶ" τμοδο ἰπδεϊξα θὰ ὈΥ [16 Μοβϑίο 

αν, [6 ζοδάγαὶβ δῃὰ σἰϊθθ γγοσθ, ὉῚ ἰμιΐ8 Ἰορὶοδίάοη, ρἰδοοὰ οὔ ἃ Ῥογίθοι!! Υ ἀϊβογοτς 



185 ΤῊΕ ἘΈΑΒΤ ΟΕ ῬΑΞΒΟΡΈῈΒ. 

μιαδ8β; [1:ὸ χίϊοϑ τοοοϊυοα δῃοίδοσ, οσὶπαὶ εἰσηϊβοδηοο; ἴΠ0 Εἰσηθθ 6͵Θ ὈΣΟΙΌΡὮΣ πιο 
δοοογάδῃοο τ Ἡἰδίοσίοδὶ ονθηῖβ, δηᾶὰ ἔπο το] σογοιηοιΐος ἀϊνοοιοα ἔγοτι 41} δυροσ- 
διϊείουϑ οὐ ἰάἀοϊδίσουβ οἱεμθηΐβ, βρί γα! ἰποὰ, δὰ ἔγοπι ΔΥΌ ΤΑΥΥῪ δηὰ οἴδῃ δρβαγὰ 
οὐδίοιηδ οἰογδαιθὰ ἰηῦο βυταθο]β }} οὗ οὨἸκύθηΐηρ γα ἴον {89 ταϊπὰ, δη ἃ Θηηοῦ 6- 
ταθηΐ ἴοσ 16 μβοατί, Εγυθϑῃ [Π6 τηοβὶ ἱηγοίοσαϊο δηὰ τϑάΐϊοαὶ οὐ οβ ΜὙ{] ποῖ Ὀ6 δῇ τὸ 
βηὰ ἰη 16 ῬΜοεαϊε Ἰὰν οἵ Ῥαβδονοσ ΔΗΥ͂ σοπηθοίΐοι ΜΠ} 116 οΟοῦΣθα οὗ [6 δῃῃ ΟΥ ΟΣ ΟΣ 
ΔΒΊΓΟΪορΊοἈ] οἰοπιθηΐβ, οὐ ἱπ [88 Ῥϑβο δ ]-ἰδτὴ ἃ Σοδεσ ὈΪδποθ ἴἰο [Π6 τὰπι βδογϊδοοὰ ὮΥ 
0 Εργρίίδπϑ ἴο Φυρίθοσ Αὐτό, οὗ ἰῃ ἴῃ6 τηλυκίηρ οὗὨ ἰ[6 ἀοογ-βοβίδ δὴ ἱπιϊἰδιίο οὗ 

[16 οὐδίοτῃη οὗὁἨ [6 ΕρΥΡίδη8, “ἴο ΟἿ] δὲ (10 υϑγῃδὶ ϑαυΐποχ, οδε]θ, ἔγθθϑ, δηἃ οἵ μοσ 
οδ᾽οοίδ, ἴο Ῥγοῖθοϊ τἤθτη δραίηϑι [6 ἀοϑίτογίηρ το οὗ [6 δι, Ὀθόδαδβο οα τμδὲ ἀΔγ τῆ 
ΜοΥΪὰ τὴδ ΟὔοΘ ἀοδίγογοα ὉΥ ἢγο᾽" (Ζέπρεγλε, θη, Ρ. 421}, οὗ ἴῃ (86 ὁδπρ οὗ το 
Ὀπ]οανθηθὰ Ὀγοδὰ [{π οσυβίοπι οὗὨ δρτὶ ουἸεαγαὶ δαβίογηι πδίοη8 ἴο οδὲ ππ]οαυθηθα θδσὶογ- 

᾿ οΔΚοδ δὲ [86 ἔοδυλνδὶβ οοἸθυγαιθὰ δὲ [6 Ὀθρίπηΐηρ οὗὨ [86 Βαγυοϑὶ ( ῬῬίζροπ οὐ χὶϊὶ. 7), δα 
818 ΔΏΔΙΟΘΥ του] ἃ τοχαΐτο ἐμ 6 σοτητηδηᾶ οὗ πη]οαυθηθᾶ Ὀγεδὰ δὲ ἰοϑϑὲ οὐ [Π0 ἔδβεὶ οὗ 
ΘΟΪΚ αἶθο; ΟΥ ΒΩΥ͂ ΓΟίΌΓΘΠΟΘ Ἡ ΠΔΙΘΥΘΡ ἴ0 Βοδίθη ουδύοσαβ. ΑΙ ἴο86 τγϊΐοτο ρσορασγοᾶ 
ἴο ἀθῃγ πο Ηἰδίοτίοδὶ ἕδος οὗ 116 Ἅὁχοάυδὴ Οὗ ἴ0 Ῥσοῦθ ἴθ ἱπιργο ΔΌΣ ΕΥ οὗὨ 4 ἔδδεϊναὶ 

Ὀαϑθὰ οἢ διυιοἢ δὴ ὀνθῃῦ ἢ 18 {6 γῸ ΔΩΥ οομγδαϊοιίίοη ἰῃ 186 ἰῃίοστιδὶ οἰδγϑοῖοσ οἵ [6 
οβενβ ἢ οὐ ἀοϑβ [86 Β᾽ 0] 1οαἱ δοοουῃΐ ὈΘΕΓΔΥ [ΠῸ ἰθαδὲ ὉΠΟΘΡΙΔΙΏΓ ΟΥ ἱπά δε οί ὁ κ8 ἢ 

ΑΥΘ {Π6ΓΘῸ ΔΗΩΥ͂ σοβπηΐςα] ΟΥ̓ δδιγοῃοζηΐοαὶ 6] πη 8 αἰθοο τη 016 πὶ 016 Τί [65 88 ἀοιδι]οὰ πὰ 
ΟἿ ΘΠ δΡίΟΥ ἢ δηὰ 18 ποῖ 106 Ὠἰδίοτγῖ αὶ δηὰ οἴ ἶο 8] Τοαπἀδιίίοι ρμοϊηοὰ οαϊ Ὑλἶὶ δἰησηϊατ 
Οἰδασηθϑβ δῃὰ ἔοσοοῦ 1, τμογοίοσο, Ἰπάϑοᾶ, ἔθογο ὑγουδι θὰ, ἰῃ Ῥσίσηθυδὶ εἰσοθβ, διθοσι 

[1:6 Αεἰδιίο Ὠδίοηϑ, ἃ δυροτγοι οι τ μϊοῖ ἢ Ηοῦγονγα δὰ 8180 δἀοριίοα, νὰ ἃγὸ ἰοσοοὰ 

8Β11}} σροτθ ἕο δά πηΐγο [80 ρόννεσ οὗ δὐϑιγαοιίίοη, δὰ ἰμὸ υἱβοῦγ οὗὨ ἡ σ 1 6 ]]οοὶ, τ ἢ 
Ὑ8 ΟΣ ΠΟΥ οοητογίοα ἃ βυρογδι οι ἰπΐο ἃ Β0 0 ἀοοίσίμθ. Ὧμ6δ6 ΓΟΣΟΔΥΒ ΔΡΡΙΥ͂ 
ΘαΌΔΙΙΥ τὸ 41} Ηεῦχον ἐοδεῖτδὶα δηὰ σὲῦθβ, Ἐγθοθδ ΟΥ δ δίορίοθδ οὗ ψὭὨϊςοἢ ταῖσῃὶ Ὀ6 Τοαπὰ 

ΔΙΏΟΠΩ ΟἾΒΟΣ παίϊοηδ δ]8ο. Απὰ ἰῃ τι 8 θ6Ώ86, ἔεησοτκα Ὠἰγ561 (δ η. Ρ. 456), τοϊρασῖκε: 
“0 τουδῖ, ΒΟΥΟΥΟΣ, ΘΟη δ 88, ἔμπας 1ὴ0 Μοδδὶς ἰανγ8, δπουρὰ δαβοὰ οὐ, δηὰ ἀεγινοὰ 
ἔτοτα, ᾿Ἰπβιϊςτοη8 δηὰ σἰΐοβ οὗ πδίυγαὶ σοὶ] χίου, δ ρϑγίθο νυ ἴτθο ἔγοσα διιοῖ οἰεηθεῖδ, 

8: ἃ ΔΥῸ ΘΧΟΪ ϑἰ γΕἾγ οοηηοοίθὰ τ Ὸὰ 86 Ραγοδὶ ποίίοηϑ οἵ τηοποίμοίδιη, Τῃο ἰδν θΟΓΟ, 
τΒοσϑίοσο, ἴο ἴπ6 ῬθΟρ]ο [86 σμδγδοίδσ οὗ δῇ ΘΠ γΟΪῪ πον Ἰορ δἰ αιίου, δίποθ ἰὲ σοταθδιοὰ 
Δηὰ ἀἰϑονγηθὰ ουθὴ ΘΥΘΙΥ δῇ ἿΠ Ὑ τυῖτ ἰδίου οα] ΟΣ ὩδίυσαΙ ΘΓ Ομ 68" (ΟΟΠΊΡΑΓΘ 
4190 Ειραϊά, Αὐεϊχαϊιίοδ, Ρ. 115; Ο»ίρεη, ΘΟΏΓ, (614, οά. βρϑῃσοοσ, ρ. 3569λ. ὴ 6 Μοεωῖς 
ἱπβεςαθοηθβ, γὸ τησδὲ οἰθαυ ἀϊδεϊηρσαἰϑι Ὀεΐνγθθη [86 ΘΧΙΘΓΠΔΙ δγτθο 81 ἴόστω 
διὰ μον ἰηίοσταὶ ομδσγαοίοσ. [0 ἰβ ἴγαθ, [06 [ΌΣΤΩΟΣ ἔγοαυθ ΠΥ οοἰποϊὰθ8 πιὰ 

ἴπδὲ οὗἩ Ραζϑὴ τοϊσίοπβ; δηὴὰ τπὶβ 88 πδίυσαὶ ἔγοπι 186 οοῦγδο οὐὗἨ 180 πηΐνογεδὶ 
ἀονοϊοριηθηῖ οὗἨ τηδηκίηὰ, δηὰ ἔγτοαλ ἰδ οοπάϊουθ οὗ 0 ΗΘΌΓΟΥ πδίΐοη ἴα 
Ῥαγιϊουϊασ. ΤΠῸ γοοδοῃ οὗ ἐδ6 Ῥθορὶθ οὗἨ 18βγδ0ὶ ἀϊὰ Ὡοὶ ἱτυρὶῦ δ ἐγδηϑρ δηιης 
ἔτοτα ἰῃ6 801} οὗὨ 119 εἰπὴ9 ἰπίο δηόῖμονῦ Ἰδῖοῦ ρμογίοα; ποῖ ἃ σηδρῖσδὶ διὰ σηίΐγδοι- 
Ἰοῦβ πργοοῦπρ ἤοτη ΘΟΥΘΙΥ σοηηδοξίοη ΣΝ (ἢ6 τγουϊὰ δηὰ υἱει πδίῦσο; ὯῸ Θ8Ὁ 
ΟΥ̓ΟΥ (Π6 δίαροβ οὐἠἨ ἀϑυθιορηιθηὶ ἱπμοοηὶ ΐἱπ {Π6 πδίτιτο οὗ [06 υπιδη Σϑοο; Ὀμϊ ἃ 

(ταϊηΐηρ οὗ ἔδε ῬΘΟρ]Θ, ὙδΙΟΝ γοῖ νγῶ8 ΘΠΕΙΓΟΙΥ ἴο τϑιηδίῃ δ πδίϊοῃ οὗ 118 οὐγὰ πιο, δηὰ 

ψ 6}} 88 δ 7661 ἴ0 ἐ86 ρΘΠΟΓΑΙ ἰανγᾶ οὗ Βυμιδη ὑτορῖοδβ. Ῥογίρο γ ἀϊδογοηὶ 8 (ἢ 
Τοϊδίίου ἰπ σἘ]Οἢ ἘΠ6 ἱπίεγπαϊ ΟΒαγδοίοῦ οὗὁἩ ἴῃ6 Μοβϑὶς τίζϑ βίδηἀβ ἐο ἴῃοϑα οὗ δβοδί ἤθη 
δυϊαυϊςγ, Ῥαρδηίΐβηι 18 πδῖυγαὶ συ ἰχίοη, ἀοἰδοδἪίίοη οὗἨ παίυγο ἰπ 118 8016 ἀχίθης; 118 
Ῥα518 18 Ῥϑῃιποίϑη. [180 ἰά68 οἵ ἴ[μ0 ὉΠΙΪ οἵ 186 Ιλ οἱ βοπηοξίπιοβ Ὀγϑδῖςβ ἰΒβγου ἢ 88 
8 ἀἰπι δηὰ νάρῦθ ποιΐοῃ, ἰδ ἐσ ρ}168 ὯῸ ῬΘΓΒΟΠ Δ] Ὀοΐηρς νὶτ 860] -οοηβοϊουδηθβθ δῃὰ βο]- 

ΔΟΟΥ Υ, Ὀὰΐ Βοιμθι ἴηρ ἱπυηρογβοῦδὶ: ἰΐ ΘΟοὴ αἰββοῖνθβ ἱϊδ6 1 ἀραΐῃ ἰηΐο δὴ ἰπῆπηϊθ 
ΤΩ ΠΡ ΟὟ οὗὁἨ ροᾶβ, [86 τβθγο μογβοῃιβοδίοηβ οὐ [86 νδγίοιιβ ῬΟΎΤΟΙΒ οὐ πϑίυσο. 
Ἀνθ 811 πλοσὰὶ σονοζητηθηΐ, βίῃ 8 [86 πΘΟΘβδΙὙ ΟὗἩἨ Ὠδίυτο, [Π6 ἴδί6 ἴο ψ ΠϊοΝ σοὰδ 
διὰ τηϑῃ τοιδὶ Ὀοπᾶ--ἰο Ηἰσοδὲ ΤΏΟΓᾺΙ] μοσίδοςου δὲ ἩδὶοΝ τδη σὴ δυσίν 8 ἐπ 6 
οοχλ ] οὐαί τοϑι ρτιδιίίοι ππάογ ἴΠ6 ἴγοὴ τ]ὸ οὗ πϑοθϑϑίυ; [6 Ὀαύτοη, σ᾽ οοσωγ νἱσίαθ οὗ 
186 ἐἱοὶς ἰ8 126 ου]ταϊδηρ Ροΐης οὗἨ Βοδίμϑη οἰ ιἷςβ; ἃ ραβδβῖγο ἰἀθης βοδιίίοη πε [δῖθ 
ΟΥ [06 πδξυγαὶ ϑυθηίβ, ἰ5 ἔδ9 ἰάθδ] οὗ ἃ βαρδὴ βαρο. Βαὶ (μὸ Θοἀ οἵ [δζδο] ἰ5 δῦδο- 
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Δα ΟἿ οπό, βρὶ γιϊαδὶ, ρογίϑοι 7 δηὰ ἱποσου συ ῬοσδΟπ αὶ; 0 Δδροδεγαος ποίΐοῃ, Ὀπὶ 8 
οοποζοῖθ Ὀεΐηρ,, 48 ΟΥ̓ ἀΘΠΠΠΥ αἀχίδηρ 88 116 Βυσοδη δοὺὶ ὙΔϊοὴ Ηθ ἢδ5 Ὀεδίονγοα, επὰ 
ψοἢ 18 8 Ῥασὶ οὗ Ηἱδ ἱπῆηϊνο ϑβϑοῦσο, Ηθ 18 ποὺ ἰὰἀδηξὶςαὶ τὶϊὰ ἐπ πτοεϊὰ; Ηθ ἰδ ἰδ 

Ἔτδλογ; 106 ὉΠΊνΘΓΒΘ 18 δι ρ᾽οοιοα ἴο Ηἰπι, δη!ὰ ΟὔΟΥγ5 ΗΪ8 ψ1}}; ἴδ 19 τωόγοὶγ οτἀ δἰποὰ ἰὸ 
Ῥζοοϊδίῃ Ηἰδ ταὶσῃς δϑὰ Ηἰἱδ ρίοσγ; ἰΐ ἷἰβ ἃ ὶΐπο88 οἵ Ηΐ5 οτππϊροίδησα, πὶ ποῖ ἐδ 6 

ἐπέγ6 οιωδιυδιίου οὗ Ηἰο ρονοσ. Ηθ [88 ογοδαίοὰ (μ6 ᾿τοχὶὰ, δηὰ δδ5 ΓΠΟΥΘΌΥ Ἰοδὲ ὩῸ 

Ῥασίοϊο οὗ Ηἰδ θουπάϊοδδ τηϊρεϊ ; ΗΘ ρμοζυδάϑδ [Π9 πηίΐνοσβο, διὰ Ηἰβ βρίσὶς 19 γοὶ ομθ 
διὰ πηὰϊνἀθἃ. Ηθ οουοῦβ ΗΠ πι861{ Ὑὴ|ῖ ᾿σῃῖ δὧϑ Ὑἱ δ ἃ ρψαϊσηθηῖ, δηὰ δέγοίς οδ οὔὲ 
1.16 ΒοδύΘηΒ ᾿ἰκο ἃ συσταίη, Βαϊ δυϑὴ 1 [89 ὨΘΔΥΘΩΔ νϑη δὴ ΔΊΓΑΥ 11κὸ δίθοκο, δηὰ τ} 9 

οαγ ἀθοδυβ ᾿ἰκθ ἃ μαιτωϑοῖ, Ηΐ8 βἼΟΥΥ Μ111 οχίβὲ τὨχου ἢ 41} οἰοττϊγ. (866 ΤβαΪπὶ 
εἶν. 2; Ιδαΐϊδῃ 1ΐ. 6; σοῖρ. Οὐεμζεσ, ἅτ. ἵν. Ρ. 151; δαις, Βγ)10}. 1. Ρ. 166; Μαεὴν, 
ϑγυμῦ. ἱ. 834; ἰϊ, 640). 

ΜδοκαΥ (ἰὰ μὶβ ποῦκ “ ΒοΙ σίου Ὠουθιορτηθης οὗ ἐδ ΗΘ τον ᾿) δϑδοσίβ, τί πη ἢ 
δ οΙάποαβ, Ὀπὲ νοῦ 1116 ῬΙ δαὶ Ὁ ΠΥ, “ ἐπὶ [Π9 ῬΑΒΒΟΥΟΙ ΜῸΔΔ Δἰγεδὰγ Το] Ὀγδιοὰ δο- 
οογάϊηρ ἴο ἴδπο τἱίοα οἵὗἨ Μοϊοοδ, ΟΣ 0 δἱσοοϊθβ οὐ Ἵδηῃ θα ίοτα, δηὰ ἰδδὲ ἰξ τ 

ποιογί ου  Υ ἴῃ σοϊδου το (80 δδογίβοὶα) (1) ἱπίδηεοϊάο οὗ [0 ἩοΌγοντϑ.᾽" [ΙἘ 18 δββίου 
ἴο δβοῃὰ ἔοι δυοῖῦ δβιδσὶ!ηρ ρδγδάοχίοδὶ ορίηίουβ {πὴ ἰο ἀοίοπα ἔδοξα; δηᾶ ϑυθῃ 
ὙΊθοη, ἴθ ἀποοηαϊκίοηαὶ δηὰ δηιππβίαδῖο δ πλίγοσ οὐ Μδοκδυ, δηὰς ἐμδὶ ἐμΐα δι ρμο- 
Β᾽ (ἴοι ἰβ ποῖ Ὀαδοὰ ρου “ σορθηΐ ΣΟΔΘΟΏδ.᾽ 

Ιδ ἰ5 Γασίδοσ, τὸ στίοτο ἴο σϑσοδσκ, ὈυὉ ἴοο τ 8}} Κποόῦση, [δδὲ δο)ο οοηΐηδοῦ, δηᾶ, τ 

τηῦβὶ δαή, τη ον θη τσίξοσβ, ἤν δπἀδανοισοὰ ἴὸ δργοδὰ 1τ..6 τῃηοῃδίγουϑ οοη)οοξυΓο, ᾿ 

τὴλὲ π6 [6γ 80] 1066 ροχίοσιηθὰ Βυτηδη ΒΟῸΣ 008 δὲ ΠΟΙ ῬΆΒΕΟΥΟΣ σἱΐο8. ΟἽ ΠΔΗΥ, ἴῃ ἃ 

δοοῖκς ἀονοιθαὰ ἴο ἐμαὶ βυρ)εςῖ, τί (65. (Ρ. 518): “Αἰς [80 πιο οὗ ἴπ6 βγεῖ ᾿δπιρὶθ {ΠΟΥ 
Κι Ποἃ, ἔονς ΘΥΘΣΥ βοοϊίοη οὗ 80 1δγϑο 68, ἃ τηδα, τοϊχοὰ δἰ Ὀ]οοά διωοὺρ ἔδμ9 ὀγοδὰ 

ἱποιοδὰ οὔ ἰϑδνυθῃ, διὰ δἱϑ ἐμΐ5 Ὀγοδὰ, ἴο ̓ οδ ὑΠ6γ δεισι δα θὰ δὴ ὀχρίδερ ΡΟΊΤοΓ; ἰδθ8 

10 ΟΑγ οὗἨ 6 ΚΙ]]οἃ νῖι5 τορείοά,"---ττσὸ δον ἩΠ119 τὸ ἸΣΔΏΒΟΣΙθ6 1ϊ-  δη ἃ ΘΥΟΙῪ 
ἨοΌΓΟΥ 'γ)δϑ οὐ χοὰ ἰο δὲ ἃ ρίϑοθ οὗ ἰδἰ8 θ6δὴ ἴοσ [80 διοποιιθης οὗἨ κ18 δἰῃθ.᾽" δυο ἢ 
δι Ἀοτα] 688, ἱπογοάῖο δοδιγγ, τοῦ ὰ πδίπσγδὶὶγ ἀχοὶδο ποιμίηρ πὶ ΟἿΣ ΡΠῪ δηὰ 
τὶ ἀΐδα]θ, δὰ ἰδ ποῖ, πηΐοσίηδίθ!γ, Ἰοἃ 1Π6 οτοάυ]οῦϑ δηὰ ἰδηδιΐο τοῦ, ἴῃ βού σαὶ οΟΌΠ- 

ἐγίοδθ, ἰο Ὀοοάδῃθά, τορίῃϑ, διὰ βδηρτίπαγυ Ῥογβοουίου οὗ ἴπ6 ἱπποοθηῖ [85186}}6ὁ86.. Αἃ 
τοὶ] σίου, πρὶοὶ ἔογο ΒΥ δηὰ τορδδιθαϊγ οῃ͵οΐηθ ἰο δοϑίδίῃ ὀνδῃ ἤσοσα [89 ὑ]οοὰ οἵ απὲ- 
»"αἷο, 4 ὈΘοΔΏδο ἷἰξ ἰ5 ἐπ δοι}},᾽" δου ὰ δδηοίΐου [πὸ τοἰχὶπρ οὗ [Π6 βδοσοὰ Ὀγοδὰ οὔ Ῥδβϑονοσ 

ἢ λιπαπ Ὀοοὰ ἢ Α γοϊϊρίοη, νυ ιϊς ἢ κίνοδ 80 ΣΏΔῺΥ ἀοίαὶϊθὰ δηὰ δβιγοῦ ρσϑβοσριίουθ 
οοποθγηΐης οἰθδη δηἃ τη0] 68 ΔΗΪΠ)418, βου ἃ δας ποτῖζο ἐΠ6 δροσηϊηλιίοη οὗἨ Βυστηδα 
Βοθὰ “ὁ ἴῸΣ {86 δἰομοιηοπὶ οἵὨ εἰῃ 7" Α τσοϊϊρσίοι---δὰ τό Ἐπ κ ἀξ ὩΠΏΘΟΘΒΘΘΙΥ ἴοὸ ἀἰϊδία 
ΡΟΣ [δὲ Ἰηοηδίσουβ δδροσζβίοη, ἩΔΙοἢ ἰ8, ἱπάθοά, (ΤΟΥΤῚ διμοηβ δ ἱαποσδηΐ ρορυ]ά- 
ἐίοη, {κ ἃ δσουσαπηὰ ον θὰ ὈὉΥ ἃ συδηίδο ἰηϊο ἃ ποοάθῃ ΟΥ̓, ὈὰΣ ἩΔΙΟΝ 848 ὭΘΥΟΡ 
Ῥεδα, ΠΟΥ οὐκ ἰδ Ὁ6, Βυ αίδηξδιθὰ ὈΥ ΔΩ διχυϊθηὶ ἰδίκθη οἰἐ ΠῈΣ ἔγοσω (9 Δ ΟΥ 180 

Ῥγδεῦοο οἵ {6 Ηοῦσοννβ. ΜΔΥ 4]} [ιξῦσο ζοποσδιίοηϑ Ὁ6 δραγϑὰ ἔδὸ βῆδζῃηϑ οὗ ᾿τϊδπθδ8- 
ἱπρ ἃ ΤΟΠΟ] οὗὨ δι6} ἱστιοσοϊηΐουβ δοθποθ ἃ8 ἐποδὸ ἩδοΝ αἀχοϊςοὰ ΕυΓΟΡΘ, ΟΣ ΤΩΔΗΥ 

: ὐνῷ πτΝ 73 ΠπΓΟΝ τρος ἐδτὴ Ἴρδὴ ας 
ῬῊΞ) ΘΠ ἐφ ΘΙ ΘΝ Ὁ ΓΉΠ ΘΊΠΕ 9 

ΤῊΗΒ ἘΈΛΑΗΤ ΟΕ ῬΑΒΒΟΨΥΡΕΒ. 

4. Τλὶς πιοπίλ (Δὲ οὐ 1932) ἐλαϊΐ δὲ 
ἴο γοῖι (δε δεσὶππὶπο 9 πιοπίλη; ἐξ ελαϊϊ δδ 
ἐλὲ ἤγεί τιροπιλ Ὁ ἰδὲ γεαν ἰο ψοβ. ΤῺῈΘ 
ἐγ δἰδίίοῃ οὗ [80 δοριυλαίπιλ (τ ΐοῖ μ68 
θόθη δἀοριθὰ ὈΥ Ηουδίρσδης δηᾶ οὐβογβ): 
“«ρῶτὸός ἔστι, κιτ.λ.; “1818 το! ἐς ἴο γοῦ 
Ὧμ0 ἤχει οὗ [86 γοδσ, πουἹὰ σϑηᾶοσ ἰδὲ5 

Υ6156 δἰ ΓΔΏΡΟΙΥ Βυροχήποαυξ, 88 ἢ0 ἐπτοίο] ἃ 

ΘΙ ΡἢΔίϊ641 δδϑοσίίου ᾿που]Ἱὰ Ὀ6 τοαυϊγτοᾶ 
ἴο βδἰδ0 ἃ ἔδοί βυρροδοᾶ ἴὸ πᾶτθ Ὀδ6Ὰ 
Κηον 0 ΘΥΘΙῪ [πυϑοἰϊθ. Ιὲ ͵β, τῆ, 
ουἱάθηὶ ἔτοσλ [δ 6 ἴθ ηοΥ οὗἨ ΟἿΣ ὙΟΣ86, δαὶ 

ῬΓΟΥΪΟῦΒ ἴο [π6 ἰηδεϊ αι !]0ἢ οὗὁἨ ῬΆΔΘΟΥ͂ΟΙ ἃ 

ἀἰδογοης ΟΠΤΟΠΟΙΟΖΥ, ἩΠῈῺ τοχαζά ἰο [86 



187 ἘΧΟΡῦΣ ΣΙἧ. 

ΥΘΔΥΒ δ'ποθ, ἰΏ ΘΟ: ΒΘ]ΌΘΏΟ6 οὗ (ποθ6 πἰάεοιβ σα απιηΐοβ, ὙΠ οὮ ΟὨἾΪΥ (6 τοδρτιδηϊτυϊ εν 

διὰ ἰπβαοηοο οὗ ἃ Κδὲγ Μοβοβ Μοηϊοδῆοτο 88 Ὀθ6Θῃ 8016 ἴο δἰ 16 66, 

Ἧγο σ1}}, Βονσουοσ, ταϑηϊίοῃ, ἔπδὲ δον ἐπ ΤΘΩΥ δυθυγαϊΐοῖϊο5 τὶς ἀποίοθης ἩΣΊΘΣΒ 

τοϊδϊο οοῃοοσγηίΐηρ ΗΘΌΓΟΥΥ ουδίοτῃβ δηὰ τἱῖο8 (666 7ηὐσούκοίίοπ, ὃ 8), 1 18 αἷδοὸ δβδδοτίε ἃ 

ΕΥ̓͂ Αρίοπ (Φοβορδαϑ ο. Αρίοῃ, ἰ,. 8}, ([88ὲ ([λ6 Ιεγδο 68 δηηυ δ} θα ἱπ [86 ἰοπιρῖθ, 

δηὰ ἴῃθη δδογίβοοά, ἃ Οτοοῖκ διγϑηχοῦ; δᾶ, ἔγοτῃ ἐδθ οἰγουτηδίδηοοθ ἴδε: τὸ 

Ἡοῦτονβ οοἰουταϊοα (86 δουθῆι ἢ ἀδΥ, Μδοδ ἰβ [6 ἀδὺ οὗ ΟὨγοποβ (ϑαϊυχιὶ ἀΐε5, 

ϑείυγάδγ), διὰ (μὲ 1:0 ἘφγΥρίίϊδηβ οἴἶετοὰ ἴο Οεἰγίβ, [89 βοὴ οὗ Οσβσοῃοδ, Βυσοδτι 

δαοτιῆοεβ (Ρἰκμίαγοά, Ὧὸ 1δἰὰθ, 8 783), 1820 1Δ0]5 νδ8 δργοδά, ἰδὲ [106 Ηρῦτενν 8 
δδοιβοοᾶ δῃ θη Δ}}}γ ἃ Βυπηδῃ δοίης (866 ποΐ68 ὁπ Χχ. 8ὃ--11). Μοάοτῃ οὐς8 οὗ [86 

ορρΡοβίνθ δοβοοΐβ, δβ ΗἩθῃρδίθηογς δηὰ Εν], τοὐθοῦ [πΠ6 ορὶπίοῃ οὗὨ (Πο860 Ἧ8ο ῥτγεϊθη ἃ 
ἴο οουοϊαάο, οι ἴδὸ ἐτδὶ] οὐ Αὔγαδαση (6 εῃ. χχίὶΐ), δῃὰ (δ υοῖν οὗ Φερδίθδἢ 

(Φυάροβ χί), ἴμδὲ μππηδη βϑοσὶῆοοδ ΟγῈ ποῖ πηυδααὶ διηοηρ ἴμ6 Ἡθῦγετε; δηὰ ἴΠ0860 
ΠΟ 5ι}}} σοροδὺ ἔπ ΐ8 ορἰπίοῃ, ᾶνθ ΟΣ ΔΣΩΪΥ 688 δοϊ θη ῆς ἱτραγ Δ! τμδπ ἔδηδῶς 
χδῖῖοο. ϑβοιῃθ δύο οὐϑῇ ἰουπὰ ἰῃ [Π6 ΟὨΔΥΔΟίοσ οὐὗὁἨὨ ἴ10809 Ῥοδδοῖ, 8. Σοδοιδηοο ἴο (ἢ 6 

ιὐοταίίου οὗ ΜοΙ]οοῖ (666 Νογά, Β10]. ΜγίλοΙ. ἱ. Ρ. 41), δῷ ἘΥΡΟΙ δὶ 88 ΔΥὈἰ ΓΑσῪ 88 ἦε 

ἐδ οχίσατασδηί. ὙΠῸ ΒἰὈ]οαὶ γϑοογὰβ σταυδῖ, ἱπάοοα, "6 τοδὰ τι 8 δβίπρυϊας ἷαα, Σΐ 

δυο ἢ 986 Ώ561688 οοῃ͵οοίυγοδ, ἀονοϊά οὗὨ ΘΥΘΣῪ ᾿α8ΐ8, ΟΥ ΘΥΘΏ ΔΡΡΟΆΣΑΠΟΘ οὗὨ ὈγΟ ΔΌΣ, 
ΔΙῸ ἴδιο ἀδριοσδῦϊο τοδαϊὶ οὗἉ {Ππ086 ΤΟΒΟΘΓΟΒΘΒ, 
ΤῊ ἔγΠοῦ δα σοοσγὸ ἀοίδιθὰ ἀχρίδηδιίίοῃ οὗ [Π0 τἱϊθδ δῃηὰ ὑσγϑοορίδ οοπποοίθὰ τ ἢ 

Ῥρδδξονοῦ, Ὑ] 6 ἐου πὰ ἰπ [Π6 ποῖθ8 οὐ [δ6 γϑῦβϑδ ἴῃ ὙΠΟ ΠΟΥ δῖὸ ἢγβὲ τπθηςἰοποὰ. 
ΤΏ6 ἰὨοΓΏΔ] βἰσιοίαγο δηὰ ὉΠΠῪ οὗ ῬουθΔρΡΘ ὯὨῸ ρᾶῖ οὗ Εχοάυβ ἤαῦθ ὈΘΘῚ ΤΠΟΓῸ 

ᾳυσδιίίοποά ἐμδὴ ἰβοβο οὗ [86 ἔνε Ἑμλρίοσ (βθ6 Ῥαίεν, Ῥοηϊ. ἰ,. 82; 2ε ῬΡείίε, 
Βοϊιτᾶρα, ἰϊ. 198; Θεογσε, Ὠὶδ 7 ἃ ἀΐδοῆοη Ἐδβίθ, Ρ. 88), Ἐαΐ, πὶϊδουδ Θηυτιογαῦης ἴμ6 

γαγίουβ οὐ) δοϊίουβ σαὶϊδοὰ, ψγὸ χίνο ἤθῖο [06 οὐνίουϑ δηᾶὰ οἷθαῦ Ἵοοπηθοίίοη οἵ τ 6 
ἀϊβογοηὶ συϑσϑοδ: 1δὲ. ὙΟΓ. 1.--18, [86 Θοτησηδηάβ οὐ αοὰ σοποοργηΐηρ ἴδ Βτεῖ Ῥδδϑουοσ 

ἰη Επγρὶ; 3πη4, τοῦ. 14--00, τορδγάϊηρ [8 αΐυγο οἰ οὈγαίΐοη; 8ϑγὰ, ὑοῦ. 3]---37, Μοβοβ 

οομπηπηϊοδίθβ ἴο 00 [βγϑ 6] 1168. 116 ἱτηροτέ οὗ [Πο86 οοιημδηὰβ; ἀϊξῇῃ. γυϑσ. 28, [ἢ 6 

Ι5γδ} 168 ΤΩ8 ΚΟ [6 ὩΘΟΘΒΕΔΓΥ ῬΓΘΟΡΑΓΔΙΪΟΩΒ ἔοσ [0.6 Ἀδβ.})Α]-ἰδιηῦ, δηὰ [δ ΟἿ ΟῚ οΟγΟ- 
τηοηΐδ5 ἰο ὃὉ6 οὐδοσυϑὰ ἰῃ (Π6 ονεδηίηρ οὗ [πο Γοατίοοηι! ἢ ἀδγ οὗ Νίβδη; δίῃ. υϑσ. 99--- 89, 

[Π6 ΒΦ ΙΟΥΥ οὗὨ [86 τἸἩοηῖ ρίδαριο, δηὰ οἵ [50 Εχοάᾶιϑ οἴ ἐο 1δγδοὶϊοα; Θ(ἢ. νοσβ. 40, 4], 

Βιἰϑιοσῖοδὶ ποῖῖοθ σοβρϑοϊΐῃς [386 ἀυγαϊίοη οὗ [Π6 [1δγβϑ6} }168᾽ θοϊουσῃ ἱπ ἘφΥρῖ; 
7}. νοῦ, 42, [6 βδογθα οἰμδγδοίοσ οὗἨ (6 πἰρδι οὗ 6 Εχοάμβ, ἴοσ αἱ} διΐαγο ἔὐπη68, ἰδ 

ΘΙ ΡΒ ΔΙ Δ} οηϊοϊποὰ; 808. τοῦ, 43---49, Ῥγοοορίβ ὙΠ τορασγὰ ἴὸ (0 Ῥδσβδοῦβ ἴο ὃ6 
δάτι δὰ το ἐδθ Ῥϑϑο δ] "ἰδ; 9}. γοσ. δ0, ἐμ6 τοζηδγὶς (δὲ (86 [δγϑδοὶἰτε8 [Ὁ] ονοὰ 
1686 ῬΓΘΟΘΡΙδΒ, ἴο Ἡ ΕΟ, ἴῃ νοσ, δὶ, 89 δὴ δΔρΡΡτγορσίδιθ οοποϊαβίοη, π6 γί πεοὶρβὶ ὀυθηῖ 
τοϊδιϑὰ ἴῃ [Π6 οπδρίοσ 8 ὈΥΙΘΗ͂Υ τοροδίθα. Ὑδυβ [86 ἯΠΟ]6 ΟΠΔΡΙΟΥ 18 ἱπ ρεσίϑοι Βδγ- 
ΤΩΟΠΥ͂ ὙΠῸ 118 ραγίδ; ἰξ ἰδ δυϊ ἀθη ΕΠ ττί 6 αἴοῦ [6 ονοπί; δᾶ [86 ἱπϑρίτοἃ δυῖδοῦ 
δὰ, 1μογοίοσο, δ σοδαν ἃ βυ δ] οἰ ΕἾ οἾ6 8. οοποορεοι οὗὨ ἢπΠ6 ομασϑοῖοσ οὗ ῬΘΒΒΟΤῸΣ ἴοὸ 
ΘηΔῸΪ6 ἷπὶ ἸορΊΟΔΙΙΥ ἰὸ οοτδἷπθ [0 Ῥχγϑοορίβ οοποογιίηρ [ἰδ ῥγοδοηΐ δηὰ ξαϊσα 
ςαἰονταίίοη. 

(ΒΑΡ. ΧΙ]. 1. Απὰ {μὲ Τιογὰ βροκα ἰο Νοβοβ δῃά ἴο 
Αδτοῃ ἴῃ {Π6 Ἰαπὰ οὗ Εργρῦ, βαγίῃρ: 2. ΤῊ]8 τηοητ δλαϊϊ 
δθ ἴο γοὰ π6 Ὀερὶππίηρ οὗ τηοηίμ8; 1ὑ 8λαϊΐ ὅ6 {π6 Βγϑὶ 
ΤΩΟΠΓὮ8, ΨᾺ5 ἰῃ 186 ΔΙοοηρ ἴπο ΗΟΌΓΟΥ, 

δηὰ, δπουχῖὶι τὸ ἤᾶνθ πὸ ἀϊγεοὶ δβἰδίθ- 

Ταθη(8 ἴῃ (89 Β΄016, ἰδ 8 ΘΘΘῪ ἰὼ οοῃἶθο- 
ἴατα, ἱἢ πὸ οοϊερασο Εἰχοά, χχῖϊ. 16, στὰ 

Φοθορδαα, Απιεΐᾳ. [, 11]. 8, (δι [80 βουθηίῃ 
ΤΏ (ἰδέοσ οδιοὰ ΤΊδὮγΊ), ἱπ πο ἢ [}6 
Βασυοοὶ ΜὸπῚ Ῥοσίδο! 1. οοσαρἐοὶοα, νῶϑ 

οοπδίΔογοα 88 ἴΠ6 Ὀορίπηίηρ οὗὨἨ [ἢ γοδὺ. 
ΕῸΥ γὸ τεδά, ἰῃ Ἑχοὰ. χχίϊὶ. 16: “16 

ἴοβῦναὶ οὗ ἰπ- δι ογίηρ, οὐ οὗ Ταῦαι- 
ὯΔ6]6, '8 ἴο Ὀ0 οΟ]οὈγαϊθα δὲ (8μ6 δῃὰ οὗ [80 
γοδν " (ΠΣ ΝΥ), δὰ διιμβουρὰ τθδὲ 
ἔδδιῖγ] νῶϑ χοὰ ὑροὴ πὸ δδοηι οἵ 
Τιρασί, ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ ἐμ0 δοσίππίν οὗὨἨ τ᾿ 



ἫΝ ΣΝ ΒΣ πὀ ἸΝ ἣῃῃ υὦ ι....ὐΎ ἽΠΠ τῶ ἡ δ δι Ἑ Ο 

Ν5 δ ΠῚΘ 188 

ἫΠ ΘῊΡ ὙῈ πϑιώ Ὀχο τσυσογ ον Υ8ν 8. 1 προ 
ΥΘΔΙ, [818 ἀδίθ στοΐσῆς γαῖ, 88 ἃ ζ6ΠΘΓΑΙ 
ἕοχτῃ, Ὁ υπἀογβίοοα 88 [π6 οπὰ οὗὨἉ [δ οἷά 
ΥΘΑΣ, 48 1820 ΠΟ οἶτοϊο οὗ δρτίουϊξαγαὶ 
ἸΑΌΟυΣΒ ἴον [80 (Ο]]οννίηρς Βασγνθδὲὶ οοτη- 
ἸΩΘΠΟΘα ΟἿΪΥ αἰὲν ἴπδῦ [οβῦναὶ ; δηᾶ 
“οβορμῃ8 (ἴοο. οἶ(.) Οοὔβογνϑβ: "" ΜΌβθ65 δρ- 
Ῥοϊηϊοὰ ὑπδὲ Δίϑαη, τ ηϊο ἰθ 1ὴ0 581η6 
ὙΠ} ΣΧ ΔητΗΐοῦδ, ΒΒου] ἃ δ6 {πὸ ῆγδῖ το τἢ 
ἴοσ (ποὶσ ἔοϑεῖναβ, Ὀθόϑη8βθ ἢθΘ γος 
186 ουδ οὗ Εσγρὲ ἴῃ [Πδὲ τομῇ; 8ὸ τῃδὶ 
τιδ τη! Ὀεζδ [80 γδγ 88 ἴο δὶ} [ἢ 6 
ΒΟΪΟΙΩΠὐ 168 ΤΟΥ ΟὈδοσνθὰ ἴο 186 Βοποῦῦ 
οὗ ἀοὰ, ΔΙΠουρ ἢ6 ῥσοβοσυθὰ ἴδ ογὶρὶ- 
ὯΔ] ογᾶεσ οὔ [6 τηοη!ὴδ [τοῖα ΤΊ ΒΗ τ ], 88 
ἴο 586} πρὶ ἀπ θανίηρ, πὰ οἰἢοΣ που] α] 
ΔΙΑ γβ." 1 18 πδίηγαὶ, (δὲ δὴ δρτὶςυ]- 
ἴΌΓΑ] Ρ6ΟρΪο ᾿ἰκὸ [86 ΗΘΌΣΕνΒ, οοηδίἀοτοὰ 
ἐμοῖσ οὐσὶϊ γοδσ οοποϊαοα τῖτἢ (μ6 Ἰογτηΐ- 
πδίϊοη οὗ ἴδ Βαγνυθδὲ, νοῦ Θπ ΓΟΙ͂Ὺ 
Βηϊδμοὰ {80 οοἴμραδθ οὐ ποῖ βηπυδὶ 
Ἰαθοῦγβ, δηὰ δος νὰ ϊοῖ οοτημηθησροὰ ἃ 
ὩΘῊΓ ΟΥ̓ΟΪΘ, ΟΥ̓ ΥΘΔΓ, σΠδγδοίουζοὰ ὉΥ [6 
ΒΔΙῺΘ ΟΟΟΌΡΔΙΪΟΏΒ, [6 Βδῖηὴθ ἤορθβ, δηὰ 
[86 δδτηθ δηχίριϊοδ, Βαΐῖ, ἰη ογάοσ ἴο Κθθρ 
Αἰΐνο ἰπ (80 τηϊάβὲ οὗ 9 ρϑόρὶθ ἐδὸ 
ἸΩΘΙΩΟΙΥ οὗὨἨ [6 τηϊγθοι]οῦβ γοἀθιρίίοη 
ἔτοτῃη Εσγρί, τηϊ8 ουθπῦ τγδϑ ἴο 6 σοῃβὶ- 

ἀοτοὰ 88 [86 Ὀορὶπηΐϊης οὗἩ 8 ὩὨΘῪ ΘΡΟΟΝ; 
80 1ἴπδῖ, 15ὲ. ποῖ ΟἿΪ [6 ψέαγδ ὙΘΙΘ 
οοπηϊθα ἔγοχῃ 'ἐ (806 Εἰχοά, χγτΐ. 1; χίχ. 1; 

Χ] Ὶ; Νυιῦ. ἱ. 1; ἰχ, 1; χ, 11; χχχίϊ, 88: 

βαῖ, τ. 1; 1 Κίηρε τἱ. 1, οἷς), θαϊ, 2πὰ, 
ΑἷδῸὸ ἐλε πιοπίλδ, Βἰ ΡῚΥ δ 16 βϑοοῃᾶ, 
ἐϊγὰ, ἰουΣ ΕΣ τηοηιῆ, οἷο, Βαϊ ὩοΙ ΠΟΥ οὗ 

106 ἔνγο ΘΟ ΠΟΙ ορ 68 μάῦθ ὕθθη ἸΟΩΡ ΟΓ 
ΘΧοΟϊαβίγοῖυ οὐϑοσνοᾶ; 86 ψεαγξ ὝΕΓΟ, 
Ἰδίθσ, ἱῃδοσυγαου ἀοϑοσίροἃ δήοσ ἐῃ6 
τοίη οὗ [80 Κίηρβ, οσ [16 δϑάποίϊΐζοη οὗὨ 
1η6 [Δγδο] 168 ἰπΐο ([Π6 Θχ!]ο (ΕΣΟΚ. χχχῖϊ, 
91; ΧΙ, 1), δηὰ [πὸ τιοπέλδ τεϑοοϊνοὰ, δου 

6 Βγυ]οηΐδη Ἑαρ Υγ, ἔογοΐση, ῥτο- 
ῬΑΌΪΥ ΟἸδ]ᾶθο, ἤᾶπιοβ (0.2), τὴ Σ,}}Ὁ, 
οἰ6., ΔΙΤΟΔΥ πδοὰ ἴῃ [ἴδ6 Ἰδαίου ὈΟΟΚΒ οὗ 
1:6 ΟἹὰ Τοβιατηοηΐ, ΕΖτγα, Εξίδον, Νοδθ- 

Τα Δ}, ὶοἢ δίδπα ἰπ 0 σοηπδοίίοι ὙΠ 
[6 ἰβίοσῖ 8] τοι βοθηοοβ οὐὗὁἨ 5186]. 
ΤὴΘ παπι68 2) 2} ὉΠ (χἰ:. 4) “το ἢ 
οὗ Θ478,᾿᾽ ἴοσ ἴδ σαὶ τομὴ οὗ (δ γοδγ; 

Ἷ ΦΨ]ἽΠ (( Κίηρε νἱ. 1, 87) “186 τροηὰ 
οἴ δριθῃάουτ, οσ οὗ θονοσ," ἴου ἐδ δϑοοομὰ 

το; ὈΤΝΝΣ ΠῊ (1 Κίηρβ νἱ!. 2) 
κ΄ 116 ΠΙΟΏΪὮ ΟΥ̓ ρΕΓΘΏΠΐ4] βέγαδῃβ," ἴοσ 
[6 Βονβῃ τηοπίῆ, δπὰ 212 ΠῪ (1 Κίημβ 
Υἱ. 838), “10 χροηῖ οὗὨἨ ταΐῃ," ἴοσ ἐὴ9 
οἱ Β ΜΒ τ, Ὠ(Β --- 686 ΘΡΡΘΑΓ ἰ0 ὍΘ ΤΟΤΘ 
ΔΡΡΕΙἸδεῖνο ἐἤδη ῬσΟροσ πϑῖιθθ. Τῆι, 
189 ΗδΌγοΥν ΘΔ] ΘΠ ὰΑΥ [88 ἃ ἀουῦϊο Νον- 
ΥΘΑΣ, ΟἿ6 Οὐ ἴΐο ἢτβὶ ἀδῪ οἵ Τίδητὶ 
ΟΣ, δοπι ΝΕ ἼΦ), ἕο ορϑῃ), ἴοσ Ῥοϊϊιϊοαὶ 
δῃὰ ουΐΐ τΓΑΙΒδοιίοηβ, [ΒΘ τροσγο οοηνθ- 
πίθος ἴοσ [πὸ Ἰδαῖον ἐΐπιεα, θθοϑαβο (ὴθ 
ϑεϊδαοίάϊς 6τα--- ΠΥ 72), ατθ οου- 
ἐγ πΌτη---οοχηχηθηοθά {{Κουνΐβο ῃ Οοίοροῦ 
(Β. ο. 812); δπὰ [δ οἵδεσ οὔ ἔδ6 ἢγβε 
δ οὗ Νίρβη, ἴον ἴδ τερυ]διίοῃ οὗ (ἢ 6 
τεἰἰσίοιια ἴδβάναιβ; αἰιλοισὴὰ (δδ᾽ μοεϊ(ἴνα 
ἐπ)ωποξίοη 9. ΟῚ υετδα, απὰ (λ6 ὠδμαὶ πιοάς 
φΓ οοιιπέϊηφ ἰδὲ πιοπίδεὲ ἰἀγομσλομέ ἰδ 
Βιδίε, ἰραά πε ἰο διρροβε, ἰλαΐ [ν᾽ πιαὴν 
σεπίηχίεα αὐ οτος, ΔΛϑαη τας αἴοπα 
φοποίἀετοὰ ἐλε ἱεραὶ δερίππίπρ οΥ ἐδ ψοαν, 
απά ἰδαΐ, οπῖψ εοἱκὰ ἰδλε αὐορέϊοπ 9 (με 
Ολαϊάεαπ σαἰεπάαν, Τιελγὶ τἸρα8 οοιιπίρα ας 
ἐλε ορεπίπο πιοπίλ 9 ἰλὲ γοαν. "ῊΪΒ δϑθηβ 
ἴο δᾶγτο ἴδκθῃ Ρ]8 06 δ δομδίθγβθ]6 εἰτὴθ 
δῆλον ἴπο ἱπιτοἀποιίοι οὗἨ ἁ ἰδ δοϊοιοίάϊο 
ΘΓδ, δῃηἃ νὸ τοϑοῖ ὙΠ} ἐξ ἴπ το φδυϊΐοτ 
Ἡοῦτον πσοσκ (δὴ (ἢ6 Βοοοηὰ Βοοκ οὗ 
[6 ΜβοσΔΌΌΘΕΟΒ, οὐ ποὶ Ὀθίοσο 8. ο. 180. 
Νον, ἰδ 18 Κπονῃ, (δδὲ (806 Ηροῦτονδ 
ΤοσΚοηθα ὈΥ͂ ἸὩΠΔΓ ΤΠ ἢ8, τ ΐο ἢ ἴ8, ἰη- 
ἀοοά, πὸ δβἰπηρίοδῦ δηὰ τηοδὶ οδυίΐουβ 
“δἰ ουϊαιίοι ἴῸΓ ἃ ρϑορῖὶο 1{π||6 δἀυδηοδὰ 
ἴῃ ΔΒΙΓΟΏΟΙΩΥ, ἴ86 ΣΟΧΏΪΑΓ ταΐασῃ οὗ (ἢ6 
ὩΘῪ ΙΏ00η ΟΠἸἾΣΙρΡ ἃ ἡδίυγχαὶ στθσϑϑησο οὗ 
πη. Α8, βονυογ, [80 ῥσχίποίραὶ Ηο- 
ὈΓΟΙ͂Ν [6801 1818 Βδὰ ἃ οἰοβο οοῃποοίδοη Ὑιτῃ 
ἴ0 Ργοάποθ οὗἁ δρτουϊαγο, [μὲ ἰ8, τὰ 
[80 ᾿πῆἤποποθ οὗ [πὸ σμη, 88, ἴῸΓ ἰηδίδηςο, 
ΟὨ ῬΑβϑουοσ ἴδ ἤχει τρθ θᾶσγβ οἵ οοσῃ 
ὍΟΓΟ Οδδγοὰ ἰπ [Π6 ἰδία ρ]ο, δηὰ οἡ Ῥοηϊθ- 
οοδβὲ [86 μαγυεϑὶ τγ88 οοῃβί ἀδγοὰ οοτηρ]εϊοά, 
δηὰ 88 186 ἸὈΠΑΓ ΥΟΔΥ 848 ΟὨ]Υ 854 ἀΔ4γ8, 
8 ΠΟῦΓΣΒ (48 τηΐη., 88 866.), δηὰ, ᾿δοτοίοτο, 
ἀἰοτβ ἔγοσῃ (0 80 δσ γϑδσ (τυ σὴ Ὧ88 
865 ἄαγ8, 5 ΠΟῦΓΣΒ, 48 Ιηΐτ., 4δ 560.), ΒηΠ0- 
ΔΙῚ ὉΥ͂ ΠΟΑΙ͂Υ 11 ἀΔγ8; ἰξ τγ1ξ28 ὨΘΟΘΒΑΔΓΥ, 
ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴἰο Ῥγουύθῃηΐ ἱῃ ΤΡ Ο.Β ἰηῃ [ἢ0 
[οδάνα]ς, ἴο τλκο, όσα {πιὸ ἰο εἴσῃ, δι ἢ 

ἱπίογοδιδουβ 88 ἴὺ τῇδ κ ΟῚ ὙΘΆΣΒ 
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τηοηΐῇ οὗὨ {6 γϑδν ἴο γου. 

ΕΧΟΡΌΡ ΣΗ΄. 

ὃ. ὅρβδξκ ἰο 811} {Π6 Θοῃρστορα- 
τἰοη οὗἨ Ιβγϑε}ὶ, βαγίηρ, Ομ ὑμ6 ἰθηΐῃ ἄαν οὗ (818 τοί 
ΠΟΥ͂ 8}|8}} ἴ6Κ6 ἔὸγ ὑπθιμβῖνοβ θυδῦῳ ΤΩ8ΔῺ ἃ ἰδ ᾿ῸΣ 8 

1 Σκοὶ. Ῥετε.--- Αοοογάϊηρσ ἴο 186 Βοῦδα οὗ "ποὲν ἔδεθοσα. 

Δαΐθθ 88 ΠΟΑΣΪΥ 88 ροδαίδῖθ. ΗΟΥ {818 

ν0886 οἴεΠοίοα, ἴῃ 1116 ἐἶἰπ)68 Ὀοΐοτο [86 ΟΧΙ]Θ, 

ἧς ἰ8 ἐτωροδβδὶ δῖο πον ἴο οοπ)οσίυγα; [86 

Ῥγεϑοῦς σονδη οαἰοπὰδς (δ 1 2 ΠΒῚΡΠ) 

8848, ἰῃ ἐδ6 γϑδᾶσ 867 Ἁ. ο., ὑθθη τορτϊαιοα 

ὉΥ Βαῦνὶ ΗΠ}16], ἔθ γοπηρεῦ, δῇοσ δ 

Πγ616 οὗὨἨ πἰποίθοη γοῦγ (ὙἿΠΌ, Μοιοηΐο 

ΟΥς616), ὁδοῦ οὐ προ οοπίδὶμβ ϑουθῃ 

Θπι ο]δτηΐς ΟΥ 1δαρ γοατ (ΠΡΌ ΓΦ, 

ὩΔΙΉΘΙΥ, ἴ.6 ταϊτά, δἰχει, οἰαι, οἰ ΘΥΘΏ ΓΕ, 

ξουτίοοηϊ, ϑβοτθηϊθοϊ δηὰἂ πἰποίθοηία 

γϑαῦ), Ὑδεῖ οὔθ πιοηῖὰ (Ὁ Ὁ ὙΝ, οὗ 

ΠΙΙΕῚΠ2 ὙΤΣ, οὐ Ὑ28}), 16 δά ἀοὰ αἶοσ 110 

δὲ τοοπίθ. ἘῸΥ 186 οἰτοῦ οοπείογδιοι 

ἐπ αιταηρίης ἴἢ6 Ηοῦτγον οαἸἰοηάδὲε ταυδὶ 

αἰγαγ8 μδνθ Ὀ6ΘΩ (Π|6 βίδίθ οὗ [16 οἵῸΡδ 

ἷῃ ἘΘΌΓΟΔΙΥ οΥὨἩ Μδοῖ. [1 ΠΟΥ ΜΟΓΘ 
16 δυβιοϊΘ ΠΕ δἀνδποοὰ ἴ0 ψψαϊτϑηΐ 8 
ὯΟΡΟ ἴδαὶ 1Π6Ὺ νουὰ, Οὁη6 τόθ! ἰδίοσ, 
γὶο]ὰ τὴρο δγβι πρδι γα ἴοσ τ1ὴ6 οδοσὶπρ, 

οὗ ῬΔΙΒΟΥΟΙ, 20 δἰίογσαζίοη ΜῸᾺἧ δϑορίοα 

Ὑ1} τοχασὰ [ο (Π6 οοἱοηάδσ. Βαὶ ἰ 1τΠ9 
ταὶῃβ ΈΣΟ ἴῃ ἃ Ὀδοκναγαὰ βίϑεθ 80 88 ἴὸ 
ΑΒΕ πὸ βυοὴ οχροοϊδιίοι, [π6 ἱπίοσοδ- 

Ἰδξίου οὗ 4 Ἄοογίδίη πυῦοῦ οὗ ἀΔΥγ8 85 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΥ, ἴο ΔΙΊον (ἢ 6 ΠΟΙ ἴο τί ρϑης; δηὰ 

1|8 Τλρῖζοῦ ὑγ88, ἰδΐοσ, δυυθιηδις δῦ 
ἢχοὰ ὃγ 186 Μεϊοηΐο ογοῖο. ΤῊΘ ποθ 8 

οοηϊδίη, δἰνογηδίοὶγ, ἐπ γΓ ἂηὰ ἔπϑηίγ- 

πἶηθ ἄδγβ (Ὁ ὉΠ, δηὰ ἽΦΠ ὑ71Π). 

ὙΤΒπ5 16 δἀδοχτίοη οὗἩ Μαϊπιοηίά68 (ΗΠ Θ᾿, 

Κιἀά. Ἡδοδοά. ἱ. 1) 8 ρου ΘΟΕ οοττοοῖ: 
“4.860 ΠΟ οὗ [86 γοδσ ΔΣΘ ὉΠ ΔΓ ΠΠΟΠ(Ὦ 5, 

δυὲ 1.6 γοδῖβ ἩδΟδ ἨΔ σομῃρυῦθ, δΓΘ 
ΒοΪδὺ γοδσγε, βηὰ 186 6 ὉὙ18}} ΔΙ ΘΠ ΑΣ 18, 

ἘΠογοίοσο, ἃ βίσδηρο δηα οορ) ἰοδῖθα σηὶχ - 
ἐπτο οὗἉ [Π6 ΠΑΡ δῃὰ δοῖδσ δυβίοτῃβ (δἰ πιῖ- 
Ἷδσ ἴο 18:6 σὨτοποίοαυ οὗ ἴμ6 ΟΠΐη686 δηὰ 
426 [πα ϊ4η8).» [δ ἰδ, Πονονοῦ, 80 νγ6}} 

τοχυϊοϊοά, δὶ οὐ ἃ ϑ'οδ χοῦ δάση 8 
“1Πδῖ ἴΠ6ΤῸ 18 ποιμίηρ ΤΌΤ οχϑοῖ, π0- 
τοίη πιοτὸ Ῥοτίοοϊ, [ἴδῃ [16 ΘΔ] ςυ] δ ίοη 
οὗ 186 Δδονίδιη γοδσ." [1,245 ΔΟΟΘΡΙΔΌΪΘ ἰδ 
Μαϊπιοπίἀ68᾽ ορίπἰου (Ἰεδηΐηρ οὐ Τδΐηι. 
Ἠοβ. Ηδδὴ. 230. α), (δι ἰῃ ΟἿΣ ὙΘΓΒΘ 
ἸΌΠΑΣ τηοπῖ8 δῖ ἱπίζοὐποοῦ, ἩΒΟΣΘΑΒ, 

Ὀοΐοτο τπδὲ ἰἴτηο, οἷδον αἰνίδιοη οὗ εἶα 

ΥΟΔΥ ὝΟΓΟ ἴῃ τ|56; ἴογ, ἱπ 118 τοῦδ, ἐδε 

ογάεν οὗ [0 τῃοπῖδ8 ΟὨΪΥ, ποὶ ἐμοῖς ἀπτα- 
ἴοπ ΟΥὙἩ οἰιαγδοῖοῦ ἱβ αἰϊοσοὰ. ὙἸμοδα τὸ- 
ΤΩΑΙΪΚα ΜΠΠΟ: Βυ ἶο6 ΤῸΥ τἴ86 υηἀοτγείδηδϊησ 
ΟὗἩἨ ΟἿΣ Ῥαδδδᾶρα; [Ὁ (ὨΣΊ ΠΟΥ σοπὶοοϊΌχεα 

δὐυουΐ (18 ἀἰδῆσυϊς δηὰ ἀϊδραυϊθαὰ δβυῦ]οοὲ 
(ςογδίῃ ἔδοϊβ δηἃ σγϑδ} 8 ΤΠ6ΓῸ δύο 1{π||6 

ΤΏΟΤΘ [ΒΔ [0866 6,6 Θοῃ ἀθηξοὰν τὸ γεΐίον 

ἴο ὦ. Ὁ. Μοωλαεῖξε, Ὧο Μοιδνπθ ΗἨδ- 
Ὀσδϑοσῦσω, δηἃ Μοα. Β. ἱν. ὃ 199; Πε- 
ἰαπά, Απῖᾳ. ϑὅδοσ. ἷν. 1; Βενΐεν ωκᾶ 

ϑίεγη, Ἴὔσοθοσ ἀἰθ Μοῃδιίβηδιμοπ οἰηΐροῦ 
δἰίοη ὙΟΪΚοῦ; 7αἀ εἶεν, ΟἸσοποὶ. ἱ:; Βει- 

ἀαυϊά, Βδτοοπησηρ πὰ Οσοβοοῆίο ἀκ685 

σα δομοα Οἰδοηάοτα; Ῥέρποϊευ, ΟἾσο- 
ποϊορσίο ἀο 1 Ηϊδιοῖγο ϑαὶϊπία, ἱ. Ὁ. 684; 

866 δἷδο ῬῬέπεν, Β1Ό]. Ὁϊςοῦ, ἱ, ̓ . 530---583, 

δηὰ ἰΐ. Ρ. 102; Οἰαεδ6ῖ, οα Οπδασί, ρρ. 190, 
251, 960, 361. Βαυὶ [πὺ ῬΓγΐποῖραὶ νγουῖς 

Οὐ 118 δι 0)θεὲ 18 Μαϊπιοη 65᾽ ςοἸοὈγαιϊοὰ 

ἐγοδίίδο: Κι ἀυδὴ Ηδομβοάοδβῆ, 1 δεῖ ὉΥ 
Ἱκιὰ, ἀθ Οὐοπιρίοχπο ἀὸ 7... Ι,οηάοη, 
1683. 

ἼΒὸ εἰπιο οὗ [86 γει τηοηῖ (2) ἰ5 
ἐπ5 ἀοϑογί θεὰ ὈΥ Φοδορῆυβ (Απιίᾳ. 11]. 

Χχ. 5): “Τῆο τπηοητἢ οὗ Χαηιίου5 Ἡδὶςἢ 

8 16 Ὀορίπηΐϊης, οὗἨ ΟἿΣ γΥοδσ, θη 16 

δ) 5 ἴῃὴ ΑΥ65; δηὰ Ὧθ 641}16 1: οἶδβθ- 
πίοτο (Απεὶᾳ. 11. χὶν. 6), σογγοβροῃάϊησ 

σνἴὦὸῖ [09 Ἐρσγρεδη το ῬΒΑστηπΙΝὶ, 
ΔῸΣ δ ἴθθη, δοοοσάΐϊηρ ἴο [Ιἀ6}0ὸΓ 

(Ο ρου. ἱ. 148), ἔγτουι ἔο 271} οὐ Ματγοὰ 
ἴο ἴδ0 2518 οὐ Αρτὶϊ] οὔ 80 ΦΔαυϊΐδη 
Οα]οη ἄδσ. 

ῶ. δρεαλ ἰο αἷΐ ἰδ6 οοπσγεραΐίον οὐ 
Ιεταεὶ (δι Υ ΤΠ 39), ἴῃ ποι ἰπ- 
ἰγοἀποίοῦ Ἡογὰβ δἰσεδὰν [6 πδιϊοηαὶ 
ὈΠΙΡῪ οὗ [Π6 Ρϑορὶο οὗἁ 18:86] ἰβ δ πἀοὰ 
ἴο; ΘΥΘΥΥ͂ ἱπἀοροηάοῃς ἱηάϊν᾽ πι8] ἰδ ἰη- 
εἰυἀοὰ ἴῃ (ιΐ8 σοἴησιδη ἃ, Τη6 ρδϑομιδὶ- 
ἰδ ἫΔ8 ΔΙΓΟΔΑΥ [9 δ ομοβδθη ΟἹ ἔλθ 
ἤοΠῈ ἀΑΥ οὗὐ Νίδβαη, δοοοσάϊης ἕο ἴδ 
σοηΐοχὶ ΟἹΪΥ (ῸὉΓ δαὶ οὔθ Ῥδϑβϑουοσ ἴῃ 
ἘφΥρῖ, ποὲ (οΥ ἴδ ἔπίατο οο]ονταιίοη οὗ 
80 ἐδδεναὶ, διἐπου ἢ δοσλθ οοτασηδηίαδίοσῃ 



ΚΦ ἡ" ΠῚ 190 

ὈνΘΥἘΩΝῚ 4. : ΤΌΣ ΤΡ ΓΘ ΠΡ ΘῈΣ ὈδΡ ὙῚ 
ΤΌΣΕΣ ΟΝ ΞΎΣΙ Ὁ5 9) 
ΒΌΡΡοδο, πὶ {πὶ8 ργϑοορὲ δ} 68 αἷδὸ ἴὸ 
ΓΥΥ͂ ΠΌΡ. ὙΤἝο διὰ ταδβ ἴο Ὅὸ οσλοδέη, 

ἴδαλ ἴδ τηὶσῆς δϑβπιθ ἴῃ [0 6γ68 οὗὨ [ἢ6 
1βγδ 865 ἃ ῬϑΟῦΪΑΣ οὨδγδοίοῦ; ἃ οθδσϑο- 
ἴα Υ οὗ εἰρηἰβοδηςο δηὰ μοϊηθδβ. Τῆδς ἰξ 
ὙἯΓ88 ἴο Ὀ6 Οἰοθθη ΟἹ (Π6 ἐπέ ἀδγ οἵ (80 
ταοηί, ὙΓἘ1]1δὲ ἢ.6 οοταμηθηςοτηθηΐϊ οὗ 186 

ἔοϑεῖναὶ τγδϑ ἢχοὰ ἴον τἴ6 δυδηΐηρ ὈοΙοηρ- 
πᾳ ἴο (6 ἡεεκίλ, βϑασῃβ δἰϑὸ ἴὸ θῸ ομδ- 
τδοιογίδεϊς. ὯὮο βπά, ἱπάοθά, ἃ δἰῃλας 
οογτοϑροπάθηοο δείνγοεη [16 ἰδῆ δηὰᾶ 

ΒΑοοπΝ ἀδΥ ἴῃ (δ6 ζοϑιῖναὶϑ οὗ [86 
δου τηοητὰ (ΤΊ 3ῃσ); δηὰ ἰμογὸ δῖῸ 

ἴγαςοβ οὗ {Π6 Ῥδιξουϊοσ αἀἰδιποϊίοη, δ᾽» 
ἰδομοὰ ἰο [Π6 ΠθΟΥ ἴθ ἰὼ ἴΠ0 Ῥδῃ- 
ἰδίους, δ (8286 ἰδὰ ζΘηογϑε 8 ΤΟΙΣ 
Αάδτὰ ἰο Νοαῖ, διιὰ 85 ΤΏΔΗΥ ἔγοτλ ΝΌΔΕ 

ἴο Αὐγδδδε, ἴθ ῥδατιοβ ἱπ Ἐσγρέ, ἴθη 
σοτδηἀιηθηΐβ, οἷ. ἸΤΠΟΙΟ ΔΙῸ ΟΥ̓ΘΏ 

δ'σηβ, ΒΟΟΣ ἕαδὶπὶ, οὐ [Π6 οχἰδίθῃςθ, 

ἴῃ ῥγίπιουδὶ εἶτηοδ, οὗ ἃ γϑοῖκ Τοῃπίβεηρ, 
οὔ ἴθ ἄδγβ. [1 Θδῃ. χχίν. δδ, 1 ῦδῃ 
δγ8: κ1ρὲ ἴδε Υἱγχίῃ τοπηδῖηῃ ὙΠῚ τιδ 

δοηι ἄαψε, ον» ἐεκ (ΩΝ Ἰνὲ Ὁ) Ὑϑο ἢ 

ΒΟΘΏΙΔ ἰο εἰσ ΠΥ, ἃ ἔουν ἄδυϑ, ΟΥ 8 ᾿γϑοῖ. οὗ 
ἴθ ἀδγβ (80 ἕοσπι Ἵ) 15 στυδιηιπηδεὶ- 

ΟΔΙΪΥ δηδιοροῦδο 9,2)). [πὰ δοῖὴθ ραγίϑ 
οὗ Αδία ἴθοσο 18 δι}}} ἱ 1:86 δ 51) 4}} τγϑοὶκ 

οὗ ὅνο ἄδγα, ἰοὸ ὑδϊοῖ ἃ δυο θοαὶ οἵ 
ἴθ ἀδγϑ πουϊὰ οοττοδρομᾶ, “ Εν, οὗὔ- 

βοῖγοβ Επναϊὰ (Απεΐᾳ., Ρ. 105), “109 Ἰυπῶῦ 
τοοητἢ ΜΔ πη αἰγ) ἀδὰ ἱπίο ἴου Ῥαδγίβ, 
δηὰ ἐδπ8 4 τγϑοῖς οὗ δοθῆ ἀδὺβ 'ψαϑ 
ἕοστωοὰ: οὔ ἰἱξὲ ν͵αϑ αἰνὰ ἱπίο ἴἢγθθ 

Βοσιΐουδ, οϑδο οὗ πῇῶοΐϊοδ νῶϑ ἃ παῖς οὗ 

ἴθπ ἀαγϑ: δηὰ ᾿ῃ8 [Π6 Ὠυϊ 678 δονυθη δηὰ 

ἴθη ζτϑά δ}}Υ αβϑυμηθὰ ἃ δδογοὰ σμδδοίου" 
(οοηρασο ποῖϑ οὐ χχὶϊ, 10---13). Βαϊ 
δἰιπουρῆ ἰδ ἷἰ8β ποῖ τη ροβδ Ὁ]6 ἐπ: [80 
Ἡοῦτονβ δὰ, ἱἰπ ὀοϊηο σε ΟΡ 

Απἰδεῖο πδιίοηβ, ἰῇ ὔώπιοβ Ὀογοηᾶ [ἢ 
ΤΟΔΟΔΙΟΔΟ6 ΟΥἨ ὨἰδίΟΥ, ἃ τοοῖκ οοηδβὶϑῖ- 

ἰηῷ οὗ ἴδῃ ἄαγα; [80 Ῥεπίβιίθυςοἢ ΚΏΟΥΒ 
ἔγοτῃ ἰΐῶ ὙΘΥῪ ἤταὶ ομδρίοῦ ΟἿΪΥ 86 ποῦ- 
ἀοπιαᾶαὶ ᾿τϑοῖκ,--- Τγδϊεϊο ΟὈΒΟΓΥΘΒ, [δ δὲ 

10 ἴοασ ἄαγβ Ὀοίνεοῃ ἴδ0 θη δηὰ 
ἔουγίοοη! ἢ οὗ ΝΙίθαπμ ΟΥῸ ὩΘΟΟΒΒΔΙΥ [0 

ὁχαϊοΐηθ, Ἡβοῖ ΟΣ 106 Ἰατα γ.88 Δ 0}01688, 

δὴ ΠῚ ἡ Γὰπρ ῬΛΒΣ 

ΟΥ̓ ἴ0 ἱπίργοδα ἐπ 6 τηοτο ἢ] ἀ 6 ἱγογαηοο οὗὨ 

1:6 ΙΕ 68 5111 ἄθοροσ ρου {Πεὶσ 
τηϊηἀβ ὉΥ Ἰοαυΐηρ το Ἰδιηδ, ἐδ 6 δγιωθοῖὶ 
οὗ ἐδδὲ τοἀοιηρεοη, ἔογῦ δ Ἰοηοσ εἰπιθ 
Ὀοίοχο ᾿μοὶγ ογοδ; οὐ (Αἠ αὐποκίάεε, Μοτεῖ. 

ΝΟΌ. ϊ. 46) ἴο αἷτο εἰπιο ἴῸΣ ἐμο οἰγοῦσω- 
εἰδίου, ψὩὶοὰ μδὰ Ὀθοη πορ᾽ϑοίοὰ ἴῃ 
ἘρσΥΡῈ ὉΥ͂ ΤΩΔῊΥ [δγϑο ἰο8 (566 γοσζᾷ. 44, 
48). ἯὯ,ο Ῥεϊῖονο ἐπδὶ ἃ οοσίδίῃ ΒΟΟΡΘ 

ΨΩΘ ὨΘΟΘΘΔΔΙῪ [0Γἡὁ ἃ 8016 ΘΠ γα] ]οὰ 
Ὡδίϊοῃ ἴο Ῥσοοῦτο ἃ ἰδ οὗ δυοὴ δ 

ῬθοῦΪδν ἀοδοσίρείοη, δὰ δδρϑοΐϑ!]γ ῸΣ 
ἘΠ ῬΟΟΓΟΙ ΙΩΘΙΏΡΟΓΒ οὗ [86 ΟΟΙΩΓΔΌΏΣΙΥ, 
ὙΞΟΙΩ {Ποῖ τόσο Ἰατουγοὰ ὈΓΘΊΔΣΘΙ ΠΟΙ 
Βουπὰ ἰο ῥγουίδθ ψῖῖὰ ἱι.---ὉΡἼΓ ἼΦ.Σ 
ἱπειοδὰ οὔ ΠῚ Ὁ." Ὕ)9»,)2, ἴον 86 ργϑ- 
Ῥοβὶείου ὃ κι αἰ ρ]ογοὰ ἰο ΟΧΡγοδδ [6 
ξοπίεῖνο, 1 τὸ χονοτίηρ δυθδίδπονο ἱΦ 
οὔ θὰ; ἩΒΙΘΝ 18 ΟὨοΩ͂Υ 156 οαδ6 τὰ 
“ον, (ἴον ἱπδίαποο, 9.229 2195, ΘΒ δδ, 
ἐλε δοη ῳΥ ΑὈὐΐχαῖ!, 2 βδσα. 111, 8); ἄαψ (88 
ἷῃ ΟὟΣΓ Ραβδδρθ; οορασο θη. Υἱῖ!. δ; 
σα. ἱ, 3): δῃὰ ἰῃ ποδάϊηρβ (Ὁ ἱπδίδῃοϑ 
ἩΥΤΌ, ὁοησ 4 Ἡανϊὰ; Ῥβ. χχχυΐ. 1, οἵς.); 
οὐ 1 ἴὴ0 χογνογποᾶ βυνδίδηϊτῖςνο Ῥτγϑοθὰθ8 
ἰο ϑπῆβηθθ δ ρμδδίβ (ἔοσ ἐπβίδηοο, ἼἼὉ 
5 29», οὐ Φαυὶα᾽ε ἰὩτουο; ὅογ. Χχῆ. 4); 

δηῃὰ ἰῃ δουύοσδὶ οἵ σϑϑοδ ὙΠ ῚΟΒ ὙὧΟ 588}4]] 
ποίϊοο ἴῃ ἄπο γΪδοα.-- ΠΡ) ἱπείοδὰ οἵ 

ἼΠΡΘ., ἐλὸν «λαῖ! ἰαλε. Αδος ὀχρτεβδίοῃθ 
οἵ πιο, ἴλ τοῦ ἰδ, ἰῃ ἩΘΌΓΤΟΥ,, ἔγοαΌ ΘΉΕΥ 

ἑπϊιτοἀυποοὰ πῖϊ 1; ἴοσ ἱπκίδηδα, χυὶ. 6, 

ὈΡΓ 2. ἢ ἐλο εὐεπίπο γψομ εδαϊ! 

ἄποιο, νοτ. 7, ΓΙ ἢ ὝὋΞ ἐκ ἰλε πιογπίης 

γοι εἐλαϊϊ .6ε. 866 Θ6ῃ, 1), δ; [δ56. Υ]. 1 ; 

ῬτΟΥ͂. χχὶν. 37.-- Ὁ, ἴο τὶς ἢ εἰπρχυΐασ 

(οΥῦ ποῦῃ οὗ πηι), δε  (Βθος.Κ) οοττοδ- 

Ῥοπάβ 88 8 ρ]υγαὶ (οὐ οο]θοῦνο ποπη), ἷ8 

8 ΒΘΟΡ οΥ φοβῖ, δΔῃὰ τϑαυΐγοβ ἐποσοίοσθ 

αὐὰϊείομαϊὶ ἀοδογίρου, ἱζ αἰἴποῦ οἵὗὨ ἰδ6 

ἔντο βρϑοὶθδ ἱβ Ῥασ Σὶν ταθδης; ἔμ6το- 

ἔοτα υοσ. δ, “" Ὑοῦσ ᾿δπιὺ... γοῦ 58}8}} ἰδκὸ 

ἐξ ἔτοτα ἔθ δῆϑθορ οὐ ΔῸστα ἴΠ6 ψοδίβ᾽ (866 

Ὁ σαὶ. χὶν. 4). Ἀπ ἱπεοιγασῖτο ἱπδίδηοο οὗ 

(0 τοϊδιίίου νοΐνοου ΠΦ διὰ ἰδ, ἰὸ 

Ἐχοὰ, χχὶ 37: “1ξ ομϑὸ εἰϑδὶ ἃ δίιβδορ 

(ΠΦ)), μο β4}} γβδῖοσθ ἔοασ β!θθΡ" (ἢ: 

ἸΝΝ). Α εἰπυῖοσ οοπηθοιίίοι οχἰ δὶ 5» 



191 ἘΧΟΌΌΡ ΣΙἧ]. 

ΤΑ Π6 γ᾽ μοι, ἃ ἰδ [ῸΓ ἃ Ὠου86. 4. Απα 1} (6 δβουβολοίά 
Ὀ6 ἴοο 11{|16 ῸΣ ἃ ἰδ, 1οὲ εἶτ δῃηα ἢ18 πεῖρβρουν ποχὲὶ ἴο 
ἢ18 ἤουβα ἔβα ὁΠ6 δοσογαΐηρ' ἰο (06 ὨΌΠΊΌΟΡ οὗ [Π6 50} ]8:; 
γοῦ 88}8}} οοιχηὖ ἴῸΓ {86 Ιατλ ΘυθγῚ ταϑὴ ϑοςοογαηρ ἴο 18 

ποθι Ἢ), δὴ οχ, διὰ 2, δ δβογὰ (οὗ 
ΟΧΘΠ). Οὐμορασο 3 Οδγοη. χχχυ. 7-- 
Τλεν 4λαϊ! ἑαλε ζὸν ἰλεπιδείσες ούεῦν πιαπ 
α ἰακιδ [ῶγν α {ζαἰλεγ᾿. δοιιδε, α ἰαπιδ [Ὁ α 
ἄοιθο. ΤΙὴ8 ἰδ 4 δἰερίο ἀϊοίσ θαεῖνο 
ὨΌΤΩΟΣ: ΘΥΘΙΥ͂ δ 6. 8 ὨΟῦΔΟ 6}}8}} ἰδκὸ 
ΟἿΘ6 ἰδιιῦ; (6 ϑβοοοπὰ ἔτηο, ἢ 3 ἰδ, ἴοῦ 

{89 βακο οὔ Ὀσου Υ, υδοὰ ἱπειοδὰ οὗ Π2 
ΤΩΝ, τὰ 186 ΤΟΤῸ ῬΓΟΡΓΘΙΥ͂, 8ἃ8 ὈΟΙὶ 
ΟΧΡΙΘΒβίοΠ8 ΔΙῸ ἰῃ [πὶ8 Β6Ώ80 ΓΥΘΑΌΘΗΠΥ 
ἰάοηοιι, 8.00 ποῖθ ἴο νὶ, 14, τθογὰ ἰδ 
ὙΠ δἷδο Ὅο δοϑῦ, ἴδοι δὲ ΠῚ “ὁ 

ἔδιμοτο᾽ Ὠου96᾽ 18 ἃ ρογιίοῃ οὗ ἃ ΠΠΟΦΌ 
ΟΥ̓ ΤΆΤΩΙΪΥ, δὸ (δὲ ἰδ χαῖρ ἢν ἴῃ θοτηθ Ο8868 
οομδὶβθὲ οὗἩ ἴοο δ ΤΩΣ ΌΘΓΒ ἴ0 ΘΟΠΒΌΙΩΘ 8 
δὰ (νασ. 4. ὅἴἅω, οδῃ, ᾿πογοΐοσο, ποῖ 
δοοοᾶθ ἴο 186 ορίῃίοη οὗ ΟἹοσίουβ δηὰ 

Ἐλοθοϑηχο ἅ11οσ, γῶο ἰδὸ ἥλὲ ΣΤ ἴοσυ ἃ 

0016 ,απεΐψ, δὰ [Π6 δυοοοοάΐην ΤΠ 2 

αἱ ΒΟΥΘΗΌΥ, δϑ δὰ ἱπάϊνϊυαὶ λοιϑέ, δ0 [δὲ 
(820 8086 ψΟῦΣὰ Ὀ6: “17 [00 ἴάΤΩΣΥ (οΣ 
Τηδὲς ΓΠ2) οομδὶδὲ οὗ ἴοο (ΟὟ ΣΩΘΙΌΘΣΕ, 

ἘΠ0Υ 58}4}} ἰδκὸ οὔθ ἰδὼν οὗ κά; δαὶ ἱΐ 
ἧξ Ὅ6 ἴοο ΠυΙΟΓΟῦΒ, ΟΥ̓ΘΙΥ͂ δοῦ6 81,41} 
ἈδνΘ ΟἿΘ ἴοτ ἐϊ801{᾽ (5 ΣΑΣ αἷδὸ ἘΒΏ 

Ἐδκτγα). Ακαΐηδι ἐπῖ5 ᾿π οΥρσγοίδιίοη σὰ ὶ- 
[4ἰ66: 1) ΤΏ δένϑέ ; ἴογ ἴῃ οοσιθ δέοι 
Ὑ{Ὲ [86 ποχὲ τοσϑο, ἐδ νουἹὰ γ]᾽οϊὰ [86 
ζο]ονίης ἱΠορίςαὶ δοπποοϊοῃ : ΘΥΘΙ͂ 
ΚΆΤΑΪΙΥ 81.8}} [ΔΚ δα ἰδ; ΟΣ 1 ΟἿΘ 
Βοιδο οὗ [18 ΤΆΠΥ 18 Πα Σου δ Θμου ἢ, 
1οὲ ἰξ [2 Κο ἃ ἰαυὺ ον ἐ1δ6 ἢ; πον, ᾿ [819 

Βοῦδο ἰβ ἴοο 8118]} (ὉΥ ἃ ᾿ἰαχηῦ, ἰξ Δ}}4}} 

δεϑοοίδιϑθ ἰί86}}7 νὰ 18 ποίους. ͵Ἱουϊὰ 
ἐξ ποῖ σδίδον (οἰϊον, ἐμαὶ ἐξ δῃουϊὰ τοχηδὶῃ 

νῶϊ 5. ,αριϊϊν ἢ δπὰ 2) 19 ,ύγηι; ἴοσ 
δαὶ 6 Ριΐοαὶ δηἃ οοχωρὶ]οαϊοὰ θ6}86 δ- 
εὐἱναιοὰ ἰο ΠΡ ΠΙ,, πουϊὰ αὐ Ιοδδὲ 
τοαυίγθ [86 σου πποίοι Ἷ Ὀδέοσο ἱξ, δ ἐξ 
ἡ ο]Ἱὰ δἰδηὰ ἐπ [06 ἀἰϊαή ποτ γο ΒΘΏ536 ἴο 

η6 Ῥεθοοῦϊηρ ψοσάδ; Θβρϑοὶδ}γ ἢ τὸ 
ΘΟΙΏΡΑΙΘ [6 ΟΧΡΙἑοῖς ἸΩΔΉΠΟΓ, ἰῃ ποι 
ἢη0 ΟἿΟΣ ῬΟΔΒΙ ΣΟΥ͂ 16 ΟΧργοοϑοὰ ἰπ [ἢ 6 
ποχὶ νου (ΠΟ ΠΛ ΠῸ ΠΛ2Π ὉΡῺΝ δ). 

4. Ακά ᾧ" δὲ λουδελοϊά δὲ ἰοο πε 70 
ὦ ἰακδ; ἰ᾿πὸ δἷϑο [λιμοῦ (“ γ͵ρ ἰδσοσ 

ΔΌΟΣ ἰῃ οἰμο) Ηδυδο ξῦσ ΤΑΣ κα 
νοΐ δἰ πα}, διὰ Μρϑῃοϊδδοη, (“ [δὲ 
ΔΌΟΣ ἀΐο Ἡδυδμαϊιπηρ ξὰ χοτίηρ αδοεὲθ 
οἶπο5 ἸΔΙΏΤΏΘΒ Σὰ 8601}; τροζὸ ἀϊδεϊηςῖ» 
'γ 81}}} ἰτδηδῖδίθβ [16 ϑορί.: ([᾿Ἐἀν δὲ 
ὀλιγοστοὶ ὦσιν οἱ ἐν τῦ οἰκίᾳ, ὥστε μὴ 
ἱκανοὺς εἶναι εἰς πρόβατον); διὰ Υ υἱκαίῖο, 

(“δῖηη;. δὐΐοπι τοΐηοῦ οδὲ ΠΌσλοστι υἱ δ. Ε- 
ΘΟΙῸ ῬΡοδβαὶς δὰ νοδοϑι υτη δρηντη᾽). Απὰ 
{818 86:80 15 τοηαγθὰ ΌΥ δἰτηοβὶ 4}} οἵδιος 
ἘΔ δίδίοσβ. Βαϊ Φορδίδδη, ἰη μἷ8 ρασχαἍ - 
ῬἈΓΑΘΟΔΙ] ἸΩΔΠΠΟΣ, ἱπισοάυοοδ ἃ ἰγαὰϊ- 
ΕΪΟΏΔΙῪ οἱοτηθηΐ, το ἀογίηρσ: “1ΐ, ΠΟΤΤΟΥΟΣ, 
[6 τρθῃ οὗ 80 Βοῦδθ ΔΙῸ 1688 [ἤδη ἔθη," 

ἷῃ δοοογάδῃοο Ὑ1Ὸ 19 ΣΔΌΌΣἷσ8] ἀχίοσῃ, 

ἴμᾶς δοϊϑζηῃῃ, δοιίίοηθ, Θδρθο ΠΥ ῬσΆΎοσα, 

816 ἴο ὈῸ ΡοΙοστωθὰ ὈΥ͂ 81. ΔΙΒΘΙΩΌΪΥ οὔ δὲ 
Ἰεβϑὺ ἰθ Ιετγδοὶ το, Ὀθοδῦδο [86 Ῥσόϑθῆοθ 
οὗ αοἀ Ῥχοΐίοσβ ἴο ἄνγ6}} δμοηρβ δ ἢ δ6- 

ΒΟΙΏΙΥ, δίῃοθ ἐμδὲ ὨσΏ ΟΣ σοργοδβϑηΐδ [ἢ 6 
ὙΓΠ0]6 ΘΟΙΩΙΔΌΤΣΥ οὗ [ατῶ0]. Απηὰ 8ὸ τὸ 
ΒδῪθ ἴϑῦθ δρδίῃῃ [86 ποίου οὗ ἴδὸ υπέΐψ 
ΒΥΛΩΘΟΪ Σοὰ ὈΥ ἴδο σχίϊθϑ οὗ Ῥαδβδβουοσ, 
ὙΠΟ 18 6[1}} τοῦτο τίθης ζτΌπὶ ἰδ ἔ0]- 
Ἰονπ Ῥᾶϑβαρο οὗ Φοδορδαβ (Β6]]. δ υὰ, 
Ι, ἰχ, 8): “ΠΟῪ εἶδγ [80 Ῥϑϑολδ]- Ἰδσν 
ἔγοταῃ [86 πἰπῦδι ΠΟῸΓ ἴο ἐΠ6 οἰσνοπίν, ναὲ 
80 (δὶ ἃ ΘΟΙΏΡΘΩΥ οὗ ποὺ 1688 ἐδδι ἰδὴ 
Ὀοϊοηρ ἴῸ ΤΟΥ͂ δδουβοθ (ἴογ ἰδ ἱβ πο 
ἰδία ἴοσς ἰμὸπὶ τὸ ἔδαδὶ δἰῃοὶγ ὉΥ 
(μοι δοῖγ68), δηὰ ΙΏΔΩΥ οὗ ὕ8 Α1Ὸ 
ὈΝΘΙ͂ ἰῃ ἃ σΟΡΔηγ." Βαὶ Δ πουρὴ 
βυοιι, ΔΑΘΘΙΏΔΙΥ τγὯ8 σοί ογοὰ ἀδδίγαθϊο, 
δ τβ ποὺ ἱῃάϊερθηβαθὶο; δηὰ Τασρυπι 
Φοηδίμδηῃ ΤΟΠΑΣ ΚΒ ΟΣ ΟἿΣ σψοῦβοθ “(6 
ΠΌΡΟΣ ΟὗἨ Π0 πιοΠΊθΟΣ8 οὗἨ [86 ἔδσαη: γ 
ἸΏΔΥ ὍΘ 688 [δὴ ἴδῃ; ἰδ ἷξ ἱφ ΟὨΪῪ δαδῇ- 
οἰσηΐ ἴ0 σομδύμηο [δ6 ἸΔτ.},".-- ΤΏ ἴδιηδ]θ 
Ῥασὶ οὗ [86 ΘΟΙΩΠΙ ΠΥ 'Ῥγδϑ αἷδὸ δάτηϊεοὰ 
ἴο [89 Ραδοδ4]-Ἰδτορ, θπὶ δοοοσζάϊηρ ἴο τδὺ- 
Ὀἱπὲοδὶ γορτιδείοσι, (6 οδϊφαξίον ἴο ἂἃο 8δο 
ἀογοϊνθὰ οἱ 16 τηθῃ δίοπο (8686 σαργα, 
Ῥ. 188). Βαϊ πο Κατγαῖξοθ ρμεσταϊ θὰ οπὶῪ 
ϑιῖυἱς τ. 816 Ῥοσβοῦϑ ἴὸ ρασιϊοὶραίο οἵ ἱϊ.--- 
Αοοογάϊπα ἕο οπιδ χὶϊ. 1, ἰοσεύψτι Ιδγδοὶ- 
ἦϊοδ, ἯΒΟ οδθ (0 Φαιυδαϊαπι ἰο οο]θ- 
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ῬΙ δΡῃ ΠΡ δ 1 ΓΤ Θὴ ΩΝ ἘΝ ΘῈ ΠΟ) 
γῊΠ) ὁ 
ἸΝΝ ἸΌΠΙΣἢ ΠΥ] ΘΠ Οὐ ἽΆ 

Ὀγδθ ἴΠ0 Ῥαββουοῦ, τ γ δοτοιητηοάαδα 

νεῖ ἢ [06 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΔΡΑΓ ΓΘ Ω 8 στδιυϊ τοῦδ" 
Ἰγ, Ὀπὶ τογο ΘΟ] χϑὰ ἴο Ιοανο ἴο 1Ποἷῦ Ὠοδὲ8 

πο εἰκίη οὔ (πὸ Ῥδϑοῦ δ᾽") δτοῦ, δηὰ {86 
γα 88618 ΠΟΥ δὰ πδοὰ ἰπ ἐποὶν το] ρίουβ 
σογοιοπίοθ. ΕΟΤΘΥΟΥ, 85 (6 ΟἰΓΟΊΙΩ. 

ἔδγομοθ οὗ Φοσυβδίοσα Μγ͵88 [1016 τλοτγο [8 ἢ 
ΟὯΘ ἰοδρθθ, δῃὰ δα [86 ΠΌΤΟΥ οΟὗἩἨ 186 
Ιβγδο ἰεἰ8} Υἱδίζοσ οὐ ῬΆΒΒΟΥΟΓ ὙΩ5ἃδ 6Χ- 

σΟΟΡῚΥ κτοαὶ (δὲ ἰδ6 Ῥδθϑουοῦ οἵ 6δ, 
Α.Ὁ.) Ἰποῖ6 ΘΓ ἰπ 6 ΓΌΒΑ Θὰ [Ὦγ66 τα Ἱ]- 

Ἰοπδ οὗ ονγβε ὡοεερδιμα, Β6]]. πὰ, Π. 

χῖν. 8): ἴδ νγδϑ ἱπηροβϑὶ Ὁ]0 ἴο Ἰοάχο ἐΐθπι 
411 ἰπ Ὠουδοδ; δηὰ ἱξ 8 Ῥγορδθὶο ἰδμδὲ 

τηοδὲ οὗ ἴΠ0 ρῥἱουῦβ ρβοϑίβ ᾿ἰνοὰ ἀυτὶπς 

ΤΠΟΙ͂Ρ ΕἸΔΥ ἴῃ ὑδηΐϊϑ δσουπὰ 106 ἰονγῃ, 88 

ἴο 5 {Ἰπ|ὸ [6 Μοδαιησηθάδη Ὀἱ στ τη 
διτουηὰ Μίδοολ (οΟΙΡΑΥΘ Ὡοΐδ8 οἡ χχὶϊὶ, 
14---}7λ.-ἀδζοὶ λίπε ακπὰ ἠὲθ πείσλδοιγα 
(2291) ποσί ἰο δὲ ἦοιιδε (αλε οπε. ---- ΤῊ 8 
ἐδ απἀουδίοα! Υ [6 οοττοοὶ ἱπέοτργοίδιίοσι, 
δἀορίοά ὈΥ ΠΙΔΏΥ ΘΧροδίίοτβ, ἩΠ|1δὲ [6 

βοριίυδαίπι, Ὑυϊσαῖο, δὰ Ἐοθϑημ 16 
τοπάοῦ: ἰεέ Απε ἰαλε αἷϑο ἀὲδ πεισλδοιν πεχὲ 
ἐο δὲς ἄομδε, ἀπ ἀοτβίδηΐπρ ἢ ἰῃ 122} ἴπ 
(16 δοῦϑο οὗἉ αἷϑο; ποῖ βἰρηὶ βοβιίοη ἰδ, 

Βου νοΥ, αὐθδιϊ ὨΔΌΪΟ. --- ΠΟ) ΠΌΞΌ2 

αἀοοογάϊνπα ἰ6 ἰλὲ ππηιδὸρ ΟΥ̓ ἰδὲ δοιΐε. 
ΠΙΌΞΌ, ἰθπιϊπἰπο οἵ Ὁ9Ό, ἔγοπι 09 (ἸΚὸ 
ΚΡ ἔγτοσα ὙἼΏ), οὐ χίηδ!γ, ἐἰ πιπιδεν, 

(ἄστα ὙΠ Ιοἢ γοσῦ 18 ἐμ Το ]ονίπρ; 992), 
1868 ἴο ἰδχ (ἐποτοίογο ὉΞ ἰτίθαϊο). 
Αὐπ ἢ οἷπι τ ΔῖΚο 5 ἐδ 6 (οτος ̓ ἀοδυσείοηι 
ὉΌ59, :ϑϑ θη, σϑἢ θη, κο]6η, Ὀοἰβίθθογῃ. 

Οοθοηΐυ (Τ.686. Ρ. 702) Ὀτίηρσβ ὉΌΘ ἰπΐο 
οοπηροϊίου τ ΥΥ, ἴο ἀϊνίἀο, ἴο ἀϊδίσὶ 
Ὀυΐο, δή οοηβίο᾽5 ὯὨΪ 88 ἃ σοῃ  βο 08 

ἔτοα Ὀ9Ό, 866, Πονόνοσ, ποίθ οἱ ἷ. 1]. 

Το βοριαδρίπιὶ ΓΘ ἀΟΥΒ ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ ἀριθμός, 
διὰ 8ὸ ἴ:6 Ὑυϊμχαῖθ, ἤυπηοῖιδι ΤἜΥΧΌΣ, 
Οπκοῖοα, 1.29, Τάγζαπι Φοπαίδδη, Ὁ190; 

Ἐδϑῆὶ, ΣΤ; πὲ Ἐδη Εστα 1655 ἀΪδ- 

εἰποῦν Ῥ2Γ, ροτιοη.--- οι ὁλαϊ σουπὲ ΤΥ 
ἐλε ἰαπιὸ εὐετν παν ἀοοογαϊηρ ἰο δίβ εαἰίηρ, 
[παὺ 18, γοῦ 8411, ἰῃ βοϊϑοϊίην 186 σαρηῖ8 
διὰ ἤχίηρ ἰμοῖὶς ΠΙΆ ΘΓ, Ὀ6 ρτίἀοὰ ὉΥ͂ 

: ΠΡ ΘΏΣΤΊΘΝ ἘΘΥΡΩ ΞΡ ΞΡ Πρ Γ᾽ 
Ὑν ΠΥ ΝΣ γρόϑερ ἐςρ 

[Π0 πδῦδὶ τηθδϑυτο οὐ διηῃοῦηὶ οὗἩ τοῖν 
οδίϊης, 80 {π8ὶ τῃ6 ΔΙᾺ Ὁ ΤῊΔΥ 6 ᾿ΚΟΙΥ ἴο 

δυο ἴογ τῆθαι; ΟΥ, 88 (Οὐδϑδϑηΐῃϑ 6χ- 

ῬΓΘΒΒ6Β ἰδ: “νοὶ ρῥἰυγο8 γ6] ῥϑυοίοτοβ δά 
δχτῦτη οοϊμοδοπάστηῃ δαἀπι  διϊ8, Ῥγουὶ εἱ 
Υο1 τυυ]ίαπὶ τοὶ Ῥᾶγὰσι οομιοάπηΐ, υὲ 
ἰπίδηϊοβ, 86 π68, δερτοῖῦ" (ὙΠ68. Ρ. 709). 
ϑοριίυϑρίητ: “ἕκαστος τὸ ἀρκοῦν αὐτῷ." 
---Ο ἀλοοογαϊηρ, ἴο [86 ταῦ ὲμῖςδὶ ἱπίογρτο- 

ἰδίου ΘΥΟΙΎῪ Ιβγβο ϊθ ψὰϑ ἴὸ εαὲ οἵ [6 
ῬΘΒΟἢ 6] -ἰδτὴ 8 Ῥΐῖθοο δὶ ἰοδδὶ Δ8 ἰασρο 84 
δι οἷν (12); τῇοδβο ΒΟ ΌΓΘ ὉΠ80]9 
ἴο οδὲ ἐπδὲ αὐ δημΥ, 85 οἰ] ἄγοη δηὰ δροὰ 

ῬΟΙΒΟΏΒ, ἯΘΙΘ ποῖ οοπηϊθα διηοηρ [19 

ΠΌΌΘΓ οὗἁ μαοδίδ. 

ὅ. ΤΏ ΡΑδο δ] ἰδ Μγ͵48 (Ὁ ὍΘ: 1. ρέν- 
ἡβοί, [Δυ] 1688, σπβουϊ Ὀ]οσδ (ὉΠ 

δορί. τέλειον; Ὑαυϊρ. δθϑαυο τηδουΐδὰ; 
Τάτ. ὯΝ 2 2, Ἐθπ Εστα δπὰ Ἐδϑηὶ ἐδ 22 

ὨἾῶ), ἴῃ δοοοσάδποθ ὙΠῸ 16 σοηογαῖὶ 
Ῥγθοθρὶ ΘΟὨΟΟΣΠΣΏΡ δου ῆσοθ ἴῃ 1,.Υἱὲ, 
ΧΧΙΪ, 20: “ Ὑδίδοουοσ δέῃ δ Ὁ] βἢ, 
18δὲ γοῦ 58}}8}} ῃοὶ ΟΠἾΘΥ; [ὉΣ ἱξ 8}}4}} πιοὲ 
Ὅ6 δοοορίδῦ]ο ἴον γου; 3. πιαΐε (Ἴ27) ἴῃ 
ΒΑΙΤΩΟΩΥ ἘΣ ἰδ 0 ΘΏΘΓΑΙ ποῦοη οὗ 8ῃ- 

Οἰααϊγ, ἰδδὲ [06 Τηδῖο8 δ΄ὸ δΌΡΟΓΙΟΥ ἴο 
ἴδυλδοδς δηᾶ, Σποσγϑίογθ, ΤΠ ΟΥΘ ΔΡΡγορσδθ 

ἴογ οἥδσίῃηρβ ἰο 16 Μοδὶ Ηἰψῆ (896 1,ου. 
χχὶ!. 19), δηὰ 3. ον ψεαν οἷά (2) 13), 

[ῃδὲ ἴ8, ἃ Ἰδ, τοὶ 8 τὶ (16 ἢγαὲ 
γοῶς ἤἄοϊμα ἐΐϑ. Οὑγῖδ, δῃὰ 48 ποῖ γοῖ 
διἰδϊποὰ ἰΐϊϑ βϑοοοπὰ γοϑῦ, ΤῊ15 (πο Ὁ 
δρο, [6 ΕΥ̓ὦ}ΡῈ οὗ ἱπποοϑῆοδ, τηδάθ ἰΐ Ρϑεῖι- 
ἸΙΑΥῪ δἀδρι θα ον ἃ ββοσίβοθ οἵ ἐπ οουϑ- 
Ἰδὴξ ἴο Ὀ6 οοποϊυδοὰ Ὀοίγοοι αοὰ δηὰ 
Ιδγα 6] 88 ἃ Ὡδίΐοῃ ΟΥ 6 ῬοΪ εἶσ] οοτασηι- 

πὐῖγ. Αδουῦξ 89 Ηορταίδπι [2 13 βθὰ 
ποθ οἱ ἰγν. 10, δὰ ᾿΄“2ΔῚ ΣΝ, --- γοι 

Φλαϊΐ ἰαλε ἐξ ἥονε ἰἦδε δἦεερ ον ἤοηε λα 
φοαίς (Ὁ) 101); οἰεδιοῦ ἔγοπι [6 ὁῃ:6 ΟΣ 
ἔἴτοτη ἴδ6 οἴδας, ἔος “7 οοτηργίβοβ 13) αἷδο 
(8960 οὔ τοῦ. 3); ἢ Ὀοίοσο [9 ἱβ, [ποσοίοσγο, 

ἀἰδ) πποῦνο ον, δ ἰη χχί, 1δ,17, οῖο.Ό. Τῇ 

Ταγρυτηίη, 116 βδοριίπερίπι, Τ᾿ πον, δοιὰ 
οἴδογ8 ὑγβηβὶδίθ {ΠΟ ΓΑΙ απά; ποῖ, μον - 

ΟΥ̓͂Σ, ἀ068 ποῖ Θὁχοϊυο [Π6 Β8πΠ10 πιδαπίη, 
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οϑίληρ. ὅ. ΥΟΌΓ ᾿ατὰ 81}8}} θὰ σι μουΐ Ὀ]οτα 8, ἃ τηδῖϑ, 
ΟἿΘ ΥΟΔ} οἷα ; τοὺ 88}.48]] ἴδ Κα ἐΐ ἔγοτῃ ὑἢ 6 βῇθερ οὐ ἔτοσὰ {μ6 
σοδίβ: 6. Αμπᾶ γοῦ 888}} ΚΘαρ 10 απ}] {Π6 Τουγίθθ τ ἀδΥ 
οὗ [Π6 Βᾶῖὴθ τῃοηΐ ; δηα {ἢ6 Μ11016 ΔΒΒΘΙΏΘΙΥ οὗ {86 οου- 

Το ὙΜυϊραῖο τοπμάθτβ: “σία 406πὶ 
τὶζαπι [0116118 οἱ δοάυπι," 1.6. ὈοδΙ 68 ἃ 

ΒΏΘΘΡ γοὰ ΙΏΔῪ 6180 ἰδκὸ ἃ ροδὲ; πο ἢ 
ΟΧΡΓοδ868 δδίῃ [86 ΒΔ:ῺΘ 86Ώ86, ὙἱΓὮ [ἢ 6 

ἀϊδσγοποο, [μδὲ [0.6 Ῥγοίογθ ποθ ΒΘΟΊΒ ἴο 

Ὅο αίνοη ἴο ἔτθ δἤθορ, ἰὩ νηΐ οὗ Ὑὶ ἢ 
ΟἿΪΥ ἃ ζοαξ ν͵ὸϑ ἴἰο Ὁ0 οἴοτοὰ. Απά, ἴῃ 

(μὲθ9 τοδροςὶ, οὔδοσνοβ Βοοδασγὶ (Ηΐίσγοσ. Ϊ 
110. 2, σδρ. 50, Ρ. 664): “1 τπἰπῖκ ἐμαὶ [Π6 
Ρίουβ υδοὰ τμἷ5 ΠΟΤ (οὗὨ οὔεσίπς οἱ. Ὁ 
ἃ. ἸΑΣῺ οὐ δ κί ἃ) 8βο ἐμαὶ (ΠΟῪ ἐὔοδο [89 

Ἰδιῦ π|ῖϊι γτοά]οοῖίοη, 85 186 Βδουῖῆςθ 

Ἰωοτο Δοοορίδθϊο ἴἰο Θοᾶ, Ῥοοδῦδο [18 

Βοηίίθηοθβ, ἀοοὶ γ, δηὰ ἱπποοθποθ 18 

δτοδῖεσ. Απὰ [}]8 18 δ͵80 [80 σθϑϑοῦ ὙΓὮΥ 

186 Ἰαῶ γὙΔΔ οὐϑὴ ὈΥ Ὠοδί πο πο Π8 

οοηδίἀογοα 85 ἴπ6 ταοδὶ βδογοὰ βδουΐδοο ἢ 
(σΟΙΏΡΔΙΟ δΌΡΤΑ, Ρ. 182). 

ὁ. ΟΦ οὐδιοάγ, χυτὰ; (6 ἰδτὰῦ 

Δ4}} Ὀ6 Κορὲ ὉΥ χοῦ [1 180 ουσίθοπ! 
ἄδγ; δηᾶ ἴθ9 ὙΠ ΟΪΘ ΔΕΒΘΙΠΌΪΥ οὗ [6 οΘοῃ- 
τορκτδου οὐ [1εὐϑθ] 88.811} Κὶ} ἱξ 2 
Δ ΉΏΠ, ᾿ἰύο 11 : δεέιοοεν ἐλδ ἔιοο εὐεπ- 
ἐποε. Το ῥχίπςεῖραὶ ορί πίοι, πο ἢ ΒδΥΘ 
ὍδΘΏ Ῥχγοροδβοᾶ δῦους {18 Ὄυθοῦσο ΡΉΓΑ δΘ 

δῖο: 1. Οπζοῖοβ τοηάετβ ἐ ῸΦ 7.8 
“δ οίνγοοα το ὕο 50}8,᾽ Ὑδϊο ἢ Ταϊπιπᾶ- 

ἷς8] οχργοβδβίοῃ εἰρτιβοδ {Ππ8 δρδοὺ οὗ Εἶπ) 

Ῥοίνγοο ἰδ δβοι της οὗ ἴπ0 δύῃ δηὰ [ἢ 8 

τοοϊαθηὶ θη [ὴ6 δίδΓ8 ὈΘΟΟΙΩΘ Υἱβὶ Ὁ]0 

(δοΐνγθοῃ οἷχ δηὰ βουθῃ οἶος), 8ὴ ἴῃ- 

ἰασναὶ βυδιςοϊοηι ἴον δὴ οὐ ΠΑΥΥ͂ ΤΑΙΚΟΣ ἴὸ 
ο δι] δ Ἰοᾶριο (8.0 Ταϊηθᾶ, 6 Ὁ. 

χχχίυ. Ὁ; οορεσζο Βοολαγί, Ηΐοτος, ;. 684, 
στ ῦο ἀχρ]δίηβ [686 γογὰβ αἰ ΒΈΓΘΠΕΥ, Ὀπὶ 
1088 ἴῃ δοοογχγάδηοο τῖδῃ (6 Ταϊτηυ ἀϊοδὶ 
οχροβὶϊου). ΤῊΘ βδᾶπιθ Ορίῃου 88 ὈΘΘἢ 
Τοῦτο ἀϊδιϊη Εγ οχργοδϑοὰ ὉῪῚ Ἐπ Εστδ: 

“79 ᾿ᾶνθ ἔὑχὸὺ Οὐθηΐη δ; ἴπ6 ἢγδὶ, ἐῃ6 

βοϊηρ οἵ [86 βυῃ, δὶ ἐδ, [Π6 πιο νΒ6η 

86 ἀἰδαρροδυύβ Ὀδηοδῖι ἴδο ποτίσξοῃ; δῃὰ 

ἴδ ϑοοοηῃά, [6 οοδδίῃηρ οὐ 186 Ἰίσῃλ ἩΕΐοἢ 

ἰδ τοβοοϊοὰ ἴῃ ἔδο εἰοιιᾶδ; δηᾶ ὈοίνγἝ 

ὈΟΙὮ 1165 δῇ ἱπίοσυδὶ οἵ δουϊ οὔθ ΠΟΙΌΣ 
διὰ ἐν ΠΙ τηϊηυΐοδ;" δηὰ {18 ὀχ δηδ- 
ἐἶοη, προ ΔΡΡΟΔΤΒ ἴο ὃθ ἔπ τηοδὲ τ» 

ο 

ἐἴομαὶ ἱπίογργοϊδεου οὗ ἰδ πογάβ 12 
ὨΝΌΠ, ἴδ αἰϑο ἔμδὶ οὗ 186 αταϊίθα (8666 

Τνισίαπά. ἂἀο Ἰζατοῖβ, σδρ. 4), διὰ ἐ86 

βαιηδυίίδηβ (ΚΕ εϊακα, ἀθ ὅδιη. ἀ156. τωϊ- 
806]1. ὃ 32), δηὰ 848 θοθῆ δἀορίοὰ ὃγ 
Ἐτϊδοῖ, Μὶςοἢδο 15, ΒοδοιτηῦΠοσ, ἀθβοηξαβ, 

Μδυτοῦ δηὰ οἰδοσβ Τὴ Αὐδοΐδηβ πανὸ 
[80 δαπιδ ἰάϊοτῃ ἰῃ [{|6 5816 86η86: “86 
εἶθ Ὀοίγθοη (ὃδ6 ἔνο ουθηΐη β,᾽ 1. 6. 
Ὀοϊποοη ἴδο Ὀοσίπηϊηρ οὗ ἀδσκποδα δᾶ 

ἴ0 νοχγίδος βοιδίηρ οὗὐ ἴ9 δι. ΤΤ8ὸ 
Βορίπδαί πὶ σοηογθ πρὸς ἑσπέραν, διὰ 
Ψυϊραῖα, “ δὰ υϑδβρόγϑση," ἩΔὶοἢ Σ8}5]4- 
εἰομδ, διιπουρσῇ ποῖ οἰθαγ, ἀο Ὠοΐ ἐχοϊυ 6 

[86 δδη6 ἱπιογργοίδιίοη. 3. ϑδδαϊδη, γῇο 
αυοδίϊοβ τ᾿6 Ῥοβδί δἰ ἴΔδὲ 186 προ ]ο 
οοπρτοχδιίοη οὗὨ [δγϑὶ οου]Ἱᾶὰ, τη [86 
δηοτὶ δρᾶοθ οὐ οὔθ ΠΟ δηὰ ὑὙΘΕΙΥῪ 
τοϊπαῖοδ, Βρυΐη Κ]Ὸὸ (86 Ὀ]οοα οἢ [86 Δ]ῖδγ οὗ 
[0 Το} ]6, ΟὔδΟΣνΟΒ: “ 10 ΔΒ ἃ ἰγδαϊείος, 
(δαὶ [86 ΡΘΟΡΪ9 Ὀοβδη ἰο ΚΙ] 16 Ἰδ Ὁ 
ἤἥγοτι (Ὧ6 σηοσηδης ΔΘ ἰξ ΜἯ͵Ὼ8 ονἱάθης 

[δὲ (6 80π ἀοοϊποὰ ἰοναγᾶδ [6 ᾿νοδὲ; 

δηὰ οὔ ἰαχί τηϑηϊουδ ἰδι6 ἐἶπλο " ὈΘετσΘ ἢ 
180 ἔτγο ουθηΐηρβ,᾽ ὈοΟδΔΌΒΟ (9 σταδίου 
Ῥατὶ οὗ [1ὴ0 Ῥδϑοῇ δ] δὴ }8 πεζὸ πο 
ΚΙ6ὰ; δηὰ [86 ἀΐβαρροάγαποο οὗ ἴδο ᾿ἰσῆι 

οὗ [19 δπ ὙΑ8 [ἢ δϑ8ὲ ρμοΐπὲὶ ἕο [86 
ῬΟΓουτοϑηοθ οὗ ἰδπαὶ τς." ΤῊΪ8 ἰ8 δἷδοὸ 
1:0 ορϊηΐοη οὐὗὐἨ Ἐδδῆὶ, πῦρ σϑίμασκε: 
Κ γοσῃ ΠΟΟῚ δηὰ ἀρϑνγαγὰβ ἰδ οδ]]οὰ [2 
ὉΠ, τϑίο ἢ ̓ ΟΧργοβδίοη ΟΣΩΌΤΔΟΘΒ, 

ἐποτγοίοσγο, [6 ὨοῦΓΣΒ ὥζοσῃ {{π9 ΘΟΣΩΙΏΘΗΟΟ- 

τοοηΐ οὗἨ [Π0 Ἰοηστποπίηρ, βμδάονε ἴο [86 
Βαχππΐηρ οὗ ἴδ6 πίρδι;" Ὑϊο ὀχρ δηδ- 
τίου οοἰποάο6 τ (μδὲ οὗ ΚΙιλοδὶ, δηὰ 
.828 ὈΘΟ δἀορίθὰ ὮὉΥ ῬὨΣρρθοα (τῆῸ 
δ, γ8, ΟἸοαΥΥ, [δὲ Ὁ 9 Π 1.2 18 αὐ ΓΝ ΝΟΟᾺ) 
δηὰ οἴδογβ. Βαεὶ Ἧὸ τηυδὶ ὈΓΡῸ δρδίηβὲ ἰδ: 
4) [π6 νογὰβ Ὁ ΩΣ 1.2, “ Ὀεΐτοεπ τὸ 
ὕπο οτοπηχβ," ὙΠ Βανθ ὯΟ ΕΙΥΠΊ0]ο- 
Εἶσδὶ ΟΥ ἱπύοσηδὶ οοῃηθοζίου γιὰ “106 
(0 δῆ ποοῦ;" δυὰ δ) (06 Ῥδδδβδρθ 
Ῥοαῖ. χυὶ. 6, ἩΏΘΙΟ ἰδ ἐδ σουπηδη δὰ ἰ0Ὸ 

ΚΙ|1 186 Ῥαδο δ] ἰδ: “ ἴῃ [826 ονοηΐης, 
Ὑδοῖ (ἢ0 δῦ ζοΘ8 ἀονγῃ, ἐδ εἰπιο τ θα 



ον ὐω Ὁ οι 6, “ὡς ΒΨ, ΡΨ ΨΘΙ νος, 1 σοὺς: 
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ὯΠ}) ὈἾΤῚΡ ἘΠ) ΤῸ τ ΠῚ ΓᾺ ἈΡΊΡΥττ, ἘΠ Ὁ 
ς ὉΠ Ἰγὺς ὝΣΜΝ 2. ΒΉΣ ΟΝ, ΠΡ ΟΣΙΚΟΣ ἀτυοα Ῥρ 
πον Τυΐδι οτος ΓΕ ΠΡῸΣ. ἼΨΤΤΑΣ ὑγρὴ 8 
ἔποῦ ἀἰάϑὲ ἀορατὶ ἔγοτι Εργρὲε ᾽" (οοπιρδγο 
ὙΘΥ8. 81] δπὰ 42 οὗὨ ΟΣ σἸΔΡΙογ), δου θηε! Υ 

ὙΠῸ τοίοσθηοθ ἴο, δηὰ ἱῃ ΒΑΣΙΏΟΩΥ Ἡ]Ὲ, 
ΟἿΣ ὙγΕ 186. ΕἼΟΣΙ [ΠΠ0ὺ 8816 ΤΟΘΒΟΏΒ, 8) 
16 ορίῃϊοη οὗ οἴδοσβ (88 ΒΔΙΡ6Ω), ἰβ δ5ι}}} 
1688 δά πγ18810]6, ἴμδὺ Ὁ 2 )Π 1.2 πιϑδηβ, 
Ἥ[Π9 τοοηθηΐ δὲ ΠΟΟῚ ὙΐΠοΩ 6 βῦῃ 
Ὀορΐη8 ἴο γοσζο ἰονγαγὰβ νγοδί." ἊἈοοογά- 
ἴῃ ἴο Εὐχοάιι χχὶχ, 81, 839, 41, [6 ουθηΐϊῃς 

ΒϑΟΙΪῆοΘ ΜΒ ἰο ὃὉ6 οἴἶετοὰ ὨΠ 12, 
ὙΈΟΣ οδϑηποὶ μδνθ Ὀθθη ογἀοσοὰ ἰοὸ ἰδ κὸ 

ῬΊδοο δὲ ποοῃ. 4) Το ἰσδαϊομδὶ δοςορῦ- 
δίίου, δάορίοά ὮὉΥῚ ἴμ6 ῬὨαγίβοοβ δηὰ {89 
Ταϊπιι ἰδέ (Ῥό880}}., 61] 4) δῃὰ δοίοὰ 
ὭΡΟΣ ἰῃ ἴμ0 δοενΐοο οὗ [826 ΦοΙΩρ]6 Ἧ88, 
18. [}0 “ βγδὲὶ θυθηΐηρ " ἷ8 (0 {ἴπ6 ἰῃ [10 
αἰνούηοου, ἩΔΘῺ [0 Βοδὲ οὗ ἴδ6 δὴ 

Ὀορίηδ ἴο ἀδοζθδδο δϑουϊ ἴἤγοο ο᾽σἱοοκ; 
δηὰ μαὶ [Π0 “ βδοοοηὰ δυθηΐϊηρ "ἢ ΟΟΠ.» 

ΤΩΘΏΟΘ8Β ἩὙΠῚῈ βυηδοῖ, ΤδμΒ ττίϊου ο80- 
Ῥυ8 (Β6)]. Φυά. ΥἹ, ἰχ. 8): "“ἼΏο Ῥάβϑουοσ 
οδιῖναὶ ἱοοῖὶς ὑΪδοθ, ἴοσ τίς ἢ [ΠΟΥ βδοσῖβοθ 

ἔγοσα [6 πἰθἢ 10 ἴδ6 οΙονθηιῃ ὨοτσΣ,) ἷ. 6. 

ποΐνοϑα ἴὮΓΟΘ δηὰ ἔν Ρν. Τῆνδ ορίπίοα 

ἦΦ ἀοίοηἀδοὰ ὉΥ Βοοδιασί, ΠΟ ΟΟΙΏΡΆΓΣΟΒ 
ψ ἢ ἰς “16 ἔτο οὐθηΐη θ᾽ οὗ [6 ατθοῖβ, 
[6 δείλη πρωΐα διὰ δείλη ὀψία; [88 οῃ9 
ἷ8, ἡ μετ᾽ ἄριστον ὥρα, ἴδ οἴδεῖ, ἡ περὶ 
δύσιν ἡλίου. Ιὲ ἰδ, Ββονόνοῦ, Ὡοΐ ἱπὴροδ- 

8010, ἐπὶ διμουρὰ ὉΠ 1" τπλθᾶσιβ, 
οΥ χίπδγ, 186 ἶπλο δὲ ἀυδκ, 68 ἀοδογροα 
ὉΥ Εδπ Εζτγα, ἴὸ γγὰβ Ἰαΐου, δὲ [8:6 δεῖυδὶ 
ΒΟΓΥΪΟΘ οὗ 166 ἴθιωρ]ο, ἰοαπὰ ἱτα ργϑοι 8. }]0 
ἴ0 Ῥαοσγίοστω [86 ̓ πογϑαδίηρ ὨΌΣΩΡΟΣ οὗ 88» 
οὐἰῆοοθδ ἴῃ δυο 1ἰπιϊθὰ δρᾶ οὗὨ ἔΐϊτῃηο, 
διὰ δαὶ ὁ νϑὰ, ὑμογοίοσο, ΧΎΘΌΔΙΥ 

οχίθηἀοὰ ἔγοτῃ δῇ θαυ ον ΒΟΌΣ ἴῃ [80 δἴδογ- 
Ὡοοῦ; Ὀαΐ πο ἀουδὲ [0 ᾿δίοσ Ῥασί δ 

Ῥτγεΐοττοά, 88 πλοτὸ ἴῃ δοοογάδηοθ ὑγ ἢ [80 
Ἰότα] ἱπ)απςοξίοι οὗἁἨ 186 ἸαΥν, 88 15 ουϊ ἀθηὶ 
ἤοτα ἴδ γτοσλδτκ οὗ βαδα δὰ δῦουο αποίοᾷ, 
ΤΏ ἰτδηδίαἰΐου οὗ ἐδο ΕΝΏ 118}} Ὑ ὀγδίοι 
ἐπ ἰλὲ ευεπίπο, ἱ ἴοο ἱηάϊδιίποῖ, Ηἰχὶρ 8 
ορἰπίου, ἐμαὶ “100 ἴνὸ ΘΟΥΘΏΪΗΜΒ ᾽᾿ Ὅγὸ 186 
Πουγα ὈδίοΓΟ δηᾶ δῦδσ βυπδοῖ, δὰ “ Ὀ6- 

ἔπθθῶ (δ0 {πὸ θγοηΐηρ," ἱμογοίοσο, [110 

ῬΓΘοΐδο τηοσλθηςξ οὗἩ δβιηϑοί, δποθ ἐΠ6 ἔουγ- 
ἰοϑηΐ οὗ Νίβδη ν)88 1 ονγίδο αὶ βδΌρδίη, 
οπ ἩΔΙΟΝ ᾿ξ 88 ὉΏ]ΔΎΤαΪ 0 σρδκο (ἢ6 
ῬΓΘΡΑΓΔΞΟΩΒ ΟΥ̓́ΘΗ ἴῸΣ 18:6 ῬΆ90Π81- δ, 
ΟΠ} ΒΟΆΣΟΘΙΥ ὉΘ δου ΟΟΔΙΥ Θηϊοσίδἰποᾶ; 88 
[μοὶ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΣ ΤΟΟΌΣΒ ΟἹ ΤΩΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΣ 
οσολδίοῃβ, πηἀου θα! ἰὰ πὸ οοππθοϊίοα 
ὙΠ} πὸ βΑΌΡδἢ (ΝΌμ, χανυὶὶ. 4; Εχοά, 
Χχχ. 8, οἴς.), δῃὰ ἴΠ6 οὨΘθ τηϊηππΐθ πο 
δορδζδίθβ 0 ἢ ἀδΥ8 Ὑ788 ΟΟΓΓΔΙΏΪΥ ἰηδυ- 
αἰϑηῦ ἴοσ [20 Ῥγορδζγαίΐοῃ δηὰ Κι] πο οὗ 
ἴδ0 ΡΔϑΟ 41 δῦ; δηᾶὰ δάιίϊζοα ὀυρῃ, 

ἐμαῖς [80 ἑουτίοοηιι οἵ Νίδδη νγϑᾶ, ἰῃ [16 

γοαῦ οὗ ἴδ ὀχοάυε, Δ ϑδΌθδσι, ἱξ σα ποῖ 

80 ἴῃ 4}1 [80 δι βοηθοὶ γ0878.---ἾἮ 6 681} 
Ῥδσεου αν ἴοη ἴο (δ ἔδοϊ, [ῃδὲ ΘΥΟΣΥ͂ 
ΤἸοτϑοιίνο (δ Ὁ ΠῚ» ὉΠΡ 99), ποῖ μιὸ 
Ῥγϊοδίβ δηὰ Του ϊθ δίομθ, τγοσὸ δ]ονοᾶ 
ἴο ΚΙ] ἐ᾿νὸ Ῥϑδοὶδὶ-Ἰδτα, 68 1 τῃ8 τηδηϊ- 
ἔοδε!ὶγ [0 βίον, ἴοσ [80 ταὶ {ἴτηθ, [δὲ ΓΠΟΥ 
ὝΘΓΟ 411 ΘΑ ΠΥ δδοσοά Ὀοίοτο τμοὶν αοὐ, 
δΔιιμουρσῇ Ἰδοῦ ὑπὸ Τονδο8 ἸοΟΪΚ 8. ῥγοιμῖ- 
Ὡθηΐ ῥα ἰῃ (060 δ0] 6 πη θοῦ 68; 860 
2 ΟἾσοιι. χχχ, 7, ΧΧχυ. 5, οἷς. (80 οὔθοσυοδ 

ῬΡ ῖΐο, ΟΡρ. 13, 169: Ἔν ᾧ ἑορτῇ οὐχ οἱ 
μὲν ἰδιῶται προςάγουσι τῷ βωμῷ τὰ 
ἱερεῖα, θύουσι δ᾽ οἱ ἱερεῖς, ἀλλὰ νόμου 

προςτάξει σύμπαν τὸ ἔθνος ἱερᾶται τῶν 
κατὰ μέρος ἑκάστου τὰς ὑπὲρ αὐτοῦ 
θυσίας ἀνάγοντες τότε καὶ χειρουργοῦν- 
τες. ὅδ66 ΒΌρχα, ἢ. 18} 

Ψ. Δπὰά ἰλεν δλαῖϊ! ἑαλε 9 ἐδλο δῖοοά, οἷο, 
ΠΡ. ομι ἢ} ἴο τῆονρ, [6 ἀοογ-ροβίδ, 
“ὯρΡοΣ Ὑΐοϊ [16 ἰησοθβ ἰθτη." Νοῖ 80 
ππαϊπραϊοα ἰσ [᾿6 τηροηίης οὗ ΠΡΦΏ. Ιἐὲ 
ΒΡΡΘΟΔΣΙΒ ἴο Ὀο ἀαγίγοὰ ἔοι ἢ) πὶ (89 
ΒΘΏΔ6 ““ἴο ΟΟΥ̓́ΣΣ ὙΓΠῚ ὈΪΑΣΙ ΚΒ ΟΣ ὈΘΆΙ8;7 
δηὰ δὶ σϊῆο69 ἐἐπίεὶ (ἸΠθῃ Ροχίθο Βα ρουΐοσίδ, 

Οδενφοδιοεῖϊε), διὰ ἐπη8 ἰδ 18 ἰδίκοῃ ὉΥ 
δἰγηοδὶ 411 τηοάδσῃ ρλὶ]οϊορίδιθ.Ό. ΤῈΘ 
Βορίπαρίηϊ ΟΠ 68 φλία, Μοὶ ἰ8, δοοογᾶ- 

ἱπρ ἴο Ηοδγομίαδ, πρόθυρον, νοδεϊ θα] ΌΣΩ, 
Ἐδδὶ ἀογίγοδ ἰἱξ ἔγοὰ τπ6 ΟΒδι ἀθο πογὰ 

ΒΡ ἐο δεαῖ, “ Ὀθοδιιθο πὸ ἄοογ, ἱπ θείης 

δυς, Ὀοαὶδ διχαϊπδὲ ἱ{. Οἰδογα σοπῃθος 

ἰς τὰ ἩΡ, ὠ ἰοοΐ (ἰῃ ΝΊΡΕ. διὰ ΗἸΡΆ, 
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στορδϊίοη οὗὨἨ ΙΒγ86] 88.411] ΚΙ] 1ὑ 'αῦ ἄυβκ. 7. Απᾶ {Π6γΥ 
Β}.41}1} ἰ6Κα οὗὨἁ {Π6 Ὀ]οοά, πᾶ βύγΚα ἐξ οὐ ὑμ6 ὕνγο 8146- ροβίβ 
δηα οἡ {μ6 [᾿π|6] οὗἩ [86 Ὠουδβοβ ΠΟ γοΐη ὑΠ6Υ Μ0111 δαὶ 10. 
8. Απᾶ {μον 8114}1 οαὺ 86 ΗΠ} ἴῃ ὑδαῦ πὶρῃΐ, τοαδὺ λυ 
ἤγθ, δῃὰ υπ]θανοηθα Ὀγοδαᾶ; νὴ Ὀϊ ΕΓ λογὸδ ΤΟΥ 584]}} 

1 Ἑποὶ, Ῥενε.--- Τὰ 6 ὀνθηΐης. 

Δαᾶροβ ν. 28; Ῥβ. χίυ. 2); [8 ΕΌΠ Εγα 
ΟΧΡ αἷμ ἱξ ὉΥῚ τοἱπάοιο; “ ἴογ," δᾺγ5 Ὦ6, 

Φ1ἢὴ6 ΑΥΔΌΪΔΩΒ ἤδγθ ὙΠΠΟΥΒ ΟΥ̓Σ [ὃθ 
ἄοογϑ οὗ ἐπεὶ ὨουδΒ68." δῃηἃ Βοςδεασζὶ οὔ" 

ΒΕΙΎΟΣ, ἰδδὲ 1 τΔ8 80 σ81]6 ἃ οῃ δοοουῃς οὗ 

ἴπο σταῦθβ δηὰ σι] ηρθ ΟΥ̓ΟΥ 1118 [008 οὗἉ 
τὴ ἀοογα, ᾿τουσ ὙΒΙοἢ (086 Ἡ;Ο ἀθδὶσθ 

ΘὨΥΔΠΟΘ ἕο ἰδ6 Ὠοῦϑο σουὰ 6 5866ῃ, 

Βοῖοσο [067 πόοῖο δάπι θὰ. ῬΟΪΥ ΙΠ8 
8115 δ ἢ! ἄοοτβ θύρας διαφανεῖς δικτύω- 
τας; ῬδυΪηακ, »εϊϊωοοπίεα ὑσαπδέππαπι, 
διιὰ Οδβδιοάογαδ, ἐγαϊμοίάαςε ζοτγεε.---- Δ 85- 
ΟΥ̓́Σ 88 πο ἔοδιϊναὶ οὗ :ηἰθδίοι; (ἢ 0 

ῬΆΒΟΪΔΑ]-ἸατὉ [86 ἰπἰ (ἰδ ΟΣ βδογίῆσθ; [86 
Ὀϊοοὰ 18 186 βουΐ, 106 19 οὗ 186 δηϊμηδὶ; 

180 ΒοΙΒ6 8 ἴπ6 ΓΣοργοδοηϊαεϊνο οὗ 180 
ἔλαῖϊγ; ἴῃ ἀοογ-ροδῖθ δῖθὸ ἴδ τσωοβὲ 
Ῥτοιηίηθηὶ ρατὲὶ οὗ (δ6 Ποῦβο; ΠΟΥ͂ ΔΙῸ 
[ηδὶ πιο Ἰοδὰβ ἰηίο (ἢ ἤοῦθβθ. Τδι8 
[86 ἄθορ εἰσηίϊδοδηοο οἵἉ [Π6 ΟΧΊΓΔΟΓΪΠΔΥΥ 
σοιτηδηὰ Ποσὸ οπἰοϊηθὰ ἱδ οὐυουῦδ, ΤῊΘ 
ῬΙοοὰ οὗ (μ8ὸ παίίομδὶ βδουδοθ γργὴΔ υἱδί ὉΪΥ 

τολτκοα οὐ ἴ᾽6 δροάθϑ οὗ ἴῃ 16γδ86} 1168; 

ἐν δἰοησᾶ ἔοΥ 80 ΓΆΓΩΣ1698 το ἰνϑᾶὰ ἐπογοίπ ; 

ἐδ τηδᾶο ἐπ οπὶ ΜΟΣΙΩΥ ἰ0 ΘΟ [86 Ββδογοὰ 
σονοηδηΐ; ἰδ Ἧ88 (8 δὲ [26 δδ:ὴ6 [1π|0 

8 ῥἱοάρο οὔὗἨ δποῖρ δῃὰ 116. Τδὰ8 ἐμί8 
ΘΘΙΘΙΏΟΩΥ δοῖγοὰ ἴῸ0Γ [86 [Ὁ] ονίην ΡαΓ- 
Ῥοβοβ: “α) ἴΙξ νγῶϑ δου [80 ἀδρδγίασο οὗ 
ῖη6 Ιδγρ611068, 8 Ῥγοοῦ ἴο 180 ἘΣΠΥΡ 88 

(μαΣ 1π6 Ιογὰ παᾶ, ἴῃ ἴδ τοϊ δὶ οὗ ἐπεὶρ 
οὔτι Ὀπίνογεαὶ ροδι]θηςο, ὑτοίοοιϊοὰ δηὰ 
ἀεϊϊνοτοὰ Ηἰδ ρθορὶθ. δ) Ιὲ νγὰβ ἃ βυ1η- 
ὈΟΪΊοΔΙ δἰση, ἰῃ δοοογάδποο ὙΣῺ 186 ζοη- 

ΘΓΔ] ἰχαγαίίνθ ΡὨΣΑΒΘΟΪΟΔΥ͂, ὙΠ Οἢ 8 Ὡδοὰ 
ἧπ οοπηθοϊίου ὙΠ (818 ῥἷασοθ; τοῦ. 13: 
“ ἘῸΓ 1 π|ἢ}} Ῥδδὲβ (Ὠχοῦ 186 Ἰδηὰ οἵ 
ἙἘφΥρι;" δπὰ τόσ. 18: “δῃὰ ὙΠ6Ὴ 1 8660 
[0 Ὀϊοοὰ 1 Μ111 ρϑβ88 ΟΥ̓ῸΣ γοῦ, δπᾶ [ἢ 
Ῥίδιζυο 8.184}1} ἢοῦ Ὅθ ὍΡΟΙ; χοῦ ἰο ἀθδίγοῦ 
χοῦ; δηὰ δηδίορουθ ἰὸ ἴπ6 γϑἀθοχηΐης 

εἶχα (ἸΠ) μος Ἐζοκῖοὶ (Χ, 4) τρϑηϊοηδ 
ἴῃ 180 ἀοδοσίρεϊοι οὗὨ δ υἱδίοῃῃ οοποοσηΐπς 

8. εἰμὶ ον οδ᾽ απῖγ. Ηδηοθ ΔΡΡΟΕΙΒ ἐδ 
ἐσωρσορτίοιυ οὗ [9 οοπ͵θοῖατο, ἐμαὶ ταὶ 
δοσιηδηὰ Μγῶ88 ροίνυθη ἴ0 1.6 Ι6γ 61.168 ἴῃ 
ΟΥΟΣ ἴἰο ΒΟΥ ἰοὸ 6 Εγρεδηβ Ρυ ]]1 οἷν, 
[δὲ [6 ἀατοὰ ἔγϑοϊυ ἴοὸ ΚΙ] ἐποὶσ βδοσοά, 
ἱην]018810 δηΐτη 815, 6 τἰΐθθ οοῃμποοϊοὰ 
ὙΠῺ ῬΆΒΘΟΥ͂ΟΥ ΔΙῸ ἴ00 ΒΟΙΪΥ, ἴοο δἰστ - 
οδηΐ, ἴ Ὀ6 υϑϑδὰ ΤηοΓΟ]Υ ἱπ ΟΡροεδὶΣοΏ ἴο 
[πὸ δοδασγάθει ἔΌΓΤΩΔ οὗ ἱἀΟἸδί ΤΥ ; [ΠΟΥ Βατὸ 
811 ἃ ΘΟΙΡγοθηεῖγθ, δηὰ ἄθορ, Ῥοείεῖνο 
γαῖα; ΠΟΥ͂ ἀο ποὶ τοαυΐγο ἐδο δάτνθηϊ- 

εἴοτια Βαρροτὶ οὗἩἨὨ πορϑινο χοἰ διϊουβ. 
Β,9. ΤῊδ Ῥδδ6}}8}- δὴ τὼ ἴο δὃ6 

ἐδίθῃ ἴῃ ἰμδὲ ἰδ, 1. τοδβίϑὰ ὑὴἢ ἦτε; 
διὰ 2. τοδί ἐπέϊγεῖν, πὶ [15 Ποδά, 15 
Ἰορζδ, ἃ ὰ 15 ῬΌΣ ΔΠσΘ; Ὀμΐ ὨΘΙΈΠΟΙ ΓΘῪ, 

ὯῸΡ βΒοδάθῃ ὙΠ Ἰγδῖοσ. 
1. ΤῊ ῬγϊηςὶΡΑ] σϑϑδοῦ ἩὙἘἙΥ [6 Ἰδτοδ 

55 ὩΟΐ [0 ὃθ οσοοἶκοὰ Ὀαϊ τοδδιοὰ, νγδβ ἐδ 

ῬΓΘΟΙΡ ΔΏΟΥ τ τ ΐοἢ 186 15ΓΔΟ] ἰδο 8 Ἰοῖς 

Ἐφγρὶ, διὰ τΐο ἀϊὰ ποῖ αἰϊον βοτὰ 
Ἰοϊβογο ἰῸΣ ἃ τῦοσο σϑγοία] ὑγορδσγδαῖίου οὗ 
[0 τπὴθ8], Α νδσίεἱῦ οὔ οὐδιοσ, τη βεὶῦ 
ΔΙ Π0141 ΓΘΘΒΟῚ8 ((οσ ἰῃηβίδησο, ἐμαὶ δδϊρ 
τοδβίδα τοϑδὶ ἰβ [06 οὐδίοτῃ οὗ ἴζϑο διὰ 
ΣΠΠυδιτουβ πιῆ; ὑπαΐ γοδϑιΐπρ ὙΐΠῸ ἢτθ 
Ῥτοάποοβ ἐπὶ ογηέέν ἰπῃ (00 Διταηροτωθηῖβδ; 
[δὲ δ ὁχοϊυᾶοα οογίδῖη ῬΘΘΔῺ σίξοβ; [δ δὲ 

ἱξ 195 16 οἸοδηθδὲ πηοᾶθ οὗ ργϑραγίηρ τηοδὲ, 

οἰς.), 8858 Ῥδοῶ οο]]οεῖθα ὉΥ ϑὅΐρεποος (ἀ6 

Τᾳ. Ηρῦγ. στίταδ]}, 110. 1, ας. 4, ὅοεῖ. 8; 
Θορδο οί ησεν, ΦπβΒ ἩΗδῦν. ν᾿. 33). 
Μόοτὸο Ῥ]διαβίὉ]6 ἀρ ρδᾶσδ [80 ὀχρ δηδίϊου οὗ 

ΒΔΘΩΣ (ΒυπὮ. ἰἰ. ἢ. 636), 1πδὲ Ἐ6 στηοτο 
Τοδβίϊηρ οὗ [06 Ἰατ Ὁ ὉΥ͂ [80 το βῆῃονγβ (ἢ 9 
ἩοῦχθνΒ 88 ᾿ἰθδυΐηρ ἐμποῖν βοι]οὰ δοοᾶθα, 
88 ΘὨ ΟΣ πρ; ὍΡΟΙ ἴΠ6 δίστιρ ᾽θ δηὰ οοπιδδὶ 

ΟΥ̓ Τμοὶγ πδηδοσίηρβ 88 “"ἸΠ6 ΔΙΩΥ οὗ 
αοὰἂ," (ον ἰδ τνσὰϑ ἜϑρϑοίδἹγ 186 σπδίυτῃ οὗ 
801 16 γ5 ἴο δδὶ τηϑθαὶ ΒΑ βΟ]Υ σοδϑεθὰ ὉΥ ἰδ 
βτο. Βυλ ΒΘ ὑγροδ π6 πογάδ “ἴῃ 41} τὴθ 

αγπΐοε (ΠΝ Υ) οὗ 180 Ι,οτὰὔ ἰοο τπο; 

ΓΊΝΩΥ ἰ5 ΒΟΣΟ, 85 ΤΥΘΟΌΘΔΟΥ, ἔδο λοεδίε, [86 

ο 2 
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ἜΝ Ὁ ΒῊΝ9 ὴ Ὅῦ) μὴὲ δρ ὑρμέχτος 9. τ πορις 
Ἐμηιδεγα, ΟΟΤΩΡΤ δ ἴΠ6 Ἡ8016 ῬΘΟΡΪΘ. 
1 Ῥοϊ!ηρ [16 τρθδὲ Ἵϑιδο8 “ ποὶ τω ποἢ 
ἸΏΟΓΟ ἀοἴδΥ "ἢ [ΠΔῈ τοδϑιίηρ, ἰδ ὀὁσοδβί 8 
ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ δοα ἀοἰδΥ; δηὰ ἱξ νΔΔ 4}}-ἰτὰ- 
Ῥοσχίδης πα [Π6 ρϑορῖθ διιοι]ά, δὲ ἃ τηο- 
ΤηΘΠ  ἶ Β ὨΟΙ͂ΘΘ, Ὁ6 ΓΟΔΥ ἴ0 ΘΟΙΩΙΏΘΏΟ6 {Ποῖγ 
οῦσηογ. Αοοοτάϊηρ ἴο Βαδῆὶ, ἐμ ϑηΐγαὶ]8 
ὝΘΙΟ ἔχει ἰδ θη ουξ, οἰοδηθᾶ, δηὰ [πθη μαὶ 
αρδΐῃ ἰπΐο ἘΠοῖγ οτἰ χίμαὶ ρ]δοο (606, μον- 
ΟΥΟΣ, ἐπ γα, [800 οχίζϑδοϊ ἔγοτῃ Βοίου). ΤῊΘ 

Ῥτοδβι ἱτίοη, τὰδλὲ 16 τηϑᾶὲὶ βῃουϊἹὰ οὶ 6 
Θδίθηῃ ἐδ, 1.6. σαν (ϑορί, ὠμόν, 80 4180 
δα ἘζΖτγα), νᾶ ποῖ δυρογῆσουε, Ὀδοδυδ6 
ΟΥ̓́Θ δὲ Ῥγοδθηΐξ θβϑίοσῃῃ ἰγϑτθ! ]ογ8 (89 
Βισολλαγαί) ᾿δνὸ ἴουπᾶὰ Ῥϑυβοῃϑ ϑαδιϊηρ 
186 τῶν β658}} οὗ ΚΙ}1οὰ δηΐπ)α]8, τ πους 
ΔΗΥ Ῥγορδσδίου οἵ ἀγοβείηρ. Βοδί 68, δ.) 

δἰ χη ῆ[ε8 8|80 πιϑᾶς Ὑδίο 8 ποὶ δβυδὶ- 
οἰ ἀοπς, 84] ἢ ἄἀοθθ. Ταγρζαμῃ ΟἸΚ. 

- δηά δομδίδδη σοῦάοσ δὲ) Ὁγ Ἴ Ἴ3, “ ν Ὦ1]Ὸ 
811}1 [ἱνϊηρ; δῃηὰ ἤθσθ Ἧοὸ ΤΠΔΥ ΟὔΒΟΤΥΘ, 
δὲ, δοοογάϊηρ ἰο Ηοσχοάοίυβ δὰ Ρ]α- 

ἙΑΣΟΪ, ΒΟΥΟΓΆΙ Βοδίμοη ὩΔΙΪΟΏΒ, δὲ ἐμοῖσ 

ῬΑ ασουβ δηὰ ἰἀοἸδίσουβ βδοσι ῆσοβ ἴῃ 
Βοποῦσ οὗ Βδοοῦυβ, Διο δᾶνο μον 

οὐσία ἰη Ἐσγρί, υδοᾶὰ ἴο ἴθδν ΟἿ Ῥαγίβ 

ἔτοτα ἴμ6 {ἰνίπρ δηΐτηδὶα, δῃ ἃ ἰ0 ΘΟΏΒΌΙΩΘ 
6 ΓΑ δηὰ ρμαϊρ ιδύηρ ᾿ἰπηῦ8. ἩονΟΣ, 
α) ΘΟ ποοᾶ τοΐ ἴ0 ΒΈΡΡΟΒΟ {δ [4Γ86]}1165 
ἴο ἴᾶγο ἱποϊϊποὰ ἴο ἐπὶ8 δᾶυδρθ σπδίοσῃ; 

δηὰ δ) ΠῚ ὝΘ τηθδῆδ δἰ ΤΩΡ ΓΟῪ ποδὶ 
(1 ὅδιι. 1, 1δ); διὰ νὸ οοῃβίοσ, {Ππ6Σ6- 

ἔοτο, 8810 ἔοττΓ ΘΧΡ Δ δέοι ΤΏΟΓΘ ΟΟΙΤΘΟΕ, 

--- Το Ἰαπὶὺ γγα8, ἔσθ Σ, ηοΐ ἴο Ὀ6 οοοϊκοὰ 

ἷῃ δου, Ὀθοδηδο ἐπϊ8 πουἹὰ τηδῖο (6 

ἀἰϑιιθι δοστηθηΐ οὗ ἘΠ|6 δηΐτοαὶ ἱπάΐβρθῃ" 
ΒΔΌΪθ.Ύ Τηθ οχργοβδίοη ἰῃ Ὠουΐ. χγὶ. 7, 
“ἰδοῦ 586]: οοοῖ (ΠΡ}Φ}) διὰ δδὲ τὴ 
ῬΆδΟἢΔ]-]Δπ} "ἢ χοοοῖγοϑ 18 ῬΤΌΡΟΥ ΟΧρΪ8- 
πδζίοη ὉΥ 2 ΟἜσου. χχχν. 18: “δηᾶ 180 
γοαδίοα 16 ῬΩΒ0 ἢ 41- Ὁ ἐπ το (12222} 
.. ΣΝ) 88 ἷν ἷ8 τ ζῃι," 8ὸ [δαὶ ΟΦ αἷοπο 
δὶ ΧΗ ῆο 8 ΔΏΥ Ῥγορασγδαίΐοῃη οὗ τηϑαὶ ὮὉΥ͂ 
ΤΩΘΔῺ5 οὗ ͵δ; 858 (16 δηοίθῃς ἐγϑηδ᾽δίοσα 

ΣΟΠΟΟΥ ἴῃ [ΐ8 ἸΔΟΥ͂ Ραδδδρο: ἐλέψ γοαδίεα. 
ΟΞ ἰδ ἃ Ὅοῦπ: δοπιείλίπο δοῖϊοα ον οοάάεη, 

οἵ πϑίοι 186 ἰδταϊπίπο ΓΑΒ οὐςττβ ἐπ 
ΝΙατηδ. νἱ. 19; ἐμ ἡ Ποπίης ποσὰ Ὁ, 
Ὁ Ὧ2 δο, πογοίογο, [πὸ φυδιβοδίοη οὗ 
ΟΣ, “βοάάσῃ ἴῃ τραίετ. 

3. ἯὟε Βατὸ ΔΙγθδΥ ἀῦονο δ᾽]ηδοὰ ἴὸ 
186 ὈΓΟΝΔΌΪΘ Τοδδοὸι ΠΥ [Π6 Ἰδτὰ γγὰβ ἴὸ 
6 τοδϑίϑα ϑπεγοὶυ τῦίτ 41} 1ξ8 Τη τ ΒΟ Γ8 
διὰ μασγίδ, Ὡοηθ οὗ ποθ δ ἰοὸ 6 
γοΐκθη (νογ8. 4, 6); (18 σίίθ βεσυϑὰ ἰὸ τὸ- 
Ῥτοβϑοοῦ ἔδθ μογίδοϊ ΠῚ οὗἉ Ἰδγϑοΐ δ ἃ 
πδίίου, δηὰ {ππ8 ἴο ΦΥτΏθ  1Σ9 Ἐμοὶν ρο]1- 
ἴοδ! οχίδίθηοθ ΠΟῪ ἰὼ ὃ οδίϑὈ δ ῃ6ὰ ὉΥ 
τοῖν οχὶὶ ἔγοτη Εργρί, δηὰ βοδ]ϑὰ ὮΥ (δας 
ΒϑΟΙῆοΘ οὗἨ οουθηδηὶ δοΐνγοεη αοά δηὰ 
[06 ῬθοΟρ]ὶθ. ΑἹ νῶῆο ρασγίοοκ οὗ ἐμαὶ 
πα! ν] ἀοα δδοσίθοο βῃου )ὰ οοπβίάογ ἐποσὰ- 
861 γ68 85 δῇ πηδϊνἱ θα οοτηστηπηἶγ. ΤΈΟΒΟ 
ὙΟ ὙΓΟΓΘ δβδοσῃ ΒΘ ἔῸγ {6 ρβ βοὴ} σῃθα], 
ὙΒΟΙΒΟΥ ΠΟΥ ὈαΪοηχοα ἴο [06 βδσηθ οὐ ἴο 
ἀϊβεγοης ἔδτ}]}165, Γοργοδοηιοὰ, ἸΏ ἃ ΒΙ2ΔΠ1ΟΣ 
ΠΟΙ Ρδ88, [Π6 Ὑγ8016 ΡΘΟρ]ο; δηὰ πὲ 86- 
ΒΟΙΏΒΙΥ δραΐη, ΌΥ͂ δοοῖης ἴΠ6 016 ἸΔΙῺΡ 
Βοίοσγο ἐπθῖὰ υπὰϊβεοοίοα δηὰ ἰηίδοὶ, ττᾶϑ 

ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ δηὰ ἴογοϊ Ὁ] τουπιϊπἀοὰ οὗὨ {8 
ὉΠΙΥ ὙΠῚῈ {πεῖν δυϑοπὶ Ὀγείδσοη, δηὰ οὗ 
[06 παῖομδὶ εἰρηίβοδηοο οὗὨἨ ἁ [6 Ὑ80]6 
ζαδβεϊνα].---ϑόσηο {Πα οη Οὗἁ ΒΟΥ ΘΓ] ῥσο- 
οοΡίδ οοπηοοίοαὰ π| [86 Ῥδβοδδ]-Ἰ τὴ Ὁ 
της 8190 00 ἔπγηϊδιοὰ ὮΥῚ (86 [0]]ονγ - 
ἧς οὐθεχυδίίου οὗ 1ιαγασγὰ (ὨὈἰϑοονοσίθα, 

Ῥ. 287): “Α δῆ» ἯὙῶὸῸ3 ΔΙΎΥΔΥΒ ϑἰαΐη ΤῸΣ 
186 χυσδίβ;. . .. 1 {ΠΟΥῸ ῬΌΓΤΟ ΟΣ 8[Ὑ8Π- 
ξεῖβ ϑῃουρὴ ἰο σοηδαμηθ [06 Ὑ016, 186 
Τεδὲ Ἧ88 χίνυθῃ [0 [6 ᾿γογκιηθη οὐ ἴο ἐδ6 
ὨΟΘΑΥ, 88 ἴδ ἰ8 σοῃμδίἀεγοὰ ἀογορδίοσγ ἴο 
ἴδο Ἑσμαγδοίοσ οὗ 8 ὑΓΌΪΥ ΠοΒΡῚ 8016 δηᾶ 
ὩΟΏΘΙΟΌΒ ΤΏΔῚ ἴ0 ΚΘΕΡ τηϑδὶὲὶ πη}}} [86 
ζΟ]]οντίηρ ἃδγ.. .. Εἔνοη [Π6 Ῥοογϑβὶ Β6- 
ἀουΐϊπ πῶδο Κι1]19 ἃ βέῆθορ ἰηνίϊο8 811 ὶς 
ἤθη δηὰ πο ουΣδ ἴο 1Π6 τορδϑὲ, δῃὰ 
ἐῦ Ἰθοτὸ Ὀ6 8111 ΔΩΥ Του ηδηΐδ, ἀἰδιτὶ δ6 5 
1δοῖῃ αδιηοηρδὶ [06 ῬΟΟΥ δηὰ 186 ὨΌΠΉΡΤΥ, 
Δδουσὰ 6 δῃου]ὰ ἢ 5617 ττδηΐ οὐ 106 
τοοττον."-- ΠΩ 9) οὐ ἰζϑ Ιοζ 5, οἷς, 

Ὁ) ᾽δ6 δοιῃ)ο 68 (Π6 δἰ χη δοδίίου οὗ ὨΥ, 
ἐοσείλεν υοἱἦ, ἴοτ ἱπδίδηοο, ΝυτηΌ. ἰΧ. 1] ; 
Ῥοαῖ. χνὶ. 8. Ιὲ σαΐχδὶ, ἰῃ ΟἿΣ οουῃίγίοδ, 
ἌΡΡΟΔΣ ἃ ἀμἔου ἰδδὶς, ἴο Ὀτίπα ἃ Ὦο]θ 
Ἰατὴ να}} τοδδῖϑα οὐ ἴπ6 8016. Βαϊ, ἰπ 

ἴδ Οτΐοπς ἰδ ἰ8 ποῖ πηίγθαυθης ἴο τοϑδὲ 
Θηΐξίγο ἰα 8 δηὰ βῇθορ. Β ίου ΠΒΥΓαΙοΒ 
(0. “. ς. 60): “ΑΣΑ ἴ[δὸ οπὰ οὗ [86 Ὀτίάρθ 
Ὅὸ πιοὶ ὙΠῸ ΒΒΘΡὨοΓάΒ, τοδδιϊηρ ΘΠ 9 

ΔΏΘΘΡ, [ο 86}1} ποῖλ ἴο συ ] ὁ γα; [δ6 60" 
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οαὶ ἰἰ. 

ΕΧΟΡΌΣ ΧΙΙ. 

9. Εδὺ ποὺ οὗ 1 ταν, ΠΟ βΒοάάδῃ ψἱ πγαΐϑρ, θαΐ 
τοαδύ τοί ἔτα; 18 μοδὰ π1ΠῈῈ 108 ]6ρ8, δῃὰ σὰ {86 

γα 118 δὰ Ὀθδη βοὴ ουὐ διὰ [86 ὈΟάΥ͂ 
δρϑίη βουνὰ ᾿οροῖμοῦ. ὙΏΟΒΘ τὸ ματθ 
ποὶ 860η ἷξ οδῃ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἱπλδρίηθ ΠΟῪ 
οοτητηοά οὶ δοῖ ἃ τηλ88 οὗ βοβϑῇ οδῃ 
ἈῸ τοδδιεα,» Αδουῦϊΐ οἵἴδοσ τηοίμοάβ οὗ 
τοδϑίϊηρ δΏΘΟΡ, ΟὈΒΙΟΙΏΔΣΥ ἴπ ἴΠ6 Εδδί, 

806 ΤΠ ονθτος, ΤΎΔΥ. ἰδ. Ὁ. 286. 
ΤῊϊ8 τοδϑίθαἃ Ῥϑβο δ]. ἰ8β ἴο ὯὉΘ 

οαΐοα τὴ ΓΊΥΌ δὰ ὨΠΏΘ. Τὸ ποσζὰ 

ΓΙΝΌ, ἀογνοα ἤγοῃ ΚΝ, ἴὸ δυοκ ουΐ, οΥ 

ἴο 6 ατγοοὶ (" Ὀθοδῦδβο ἴθοδο ἰΠΐηρΒ ἴπδξ 

δῖο διγοοῖ δηὰ ρ]θδβδῃῤλ [0 [16 ἰβδὲθ Δ ΣΘ 
οὔθῃ δυςκοὰ;" ΟἼ6866ῃ.), δ ζηθο08 δυγοοί, 

ποϊοστηοηΐοὰ Ὀγοδὰ; βορίυδρίπι, ἄζυμα; 
Ψυϊξχαῖοθ, δσγυιΐ ὑῬΡ8ηθ8. ΚΕὶπάγοὰ πὰ 
ἘΠ686 ΤηΘΔὨηρ8 18 {μδὶ οὗ Ὀεΐηρ Ῥωγό, ἴγϑθ 
ἔτοσα 411 πποίθδῃ βυδϑίδηοοβ. Απὰ ἰδ8 

ἐς ἰδ ουϊάθηις δὲ (6 ΠῚ Ὁ Βδὰ ἃ ἀου]ο 
ΒΥΤΩΌΟ]Ϊ 68] τηρδηΐηρ: 1. ΤΒΘΥ͂ ΟΙΘ ΟΓ- 
ἀογοὰ ἴῃ σοτῃμοιαογδίίοη οὗ [6 Βα Β ΓΙ ΡΒ 
Ὁπμᾶον ὑπο [6 [Ιαγβ 6} 168 δἰσῃοὰ ἴῃ 

Ἐργρῖ; δῃὰ δζο, ἱβοσζοίογο, οδ θὰ 9) ὨΠ)), 
“ Ὀχοδὰ οὗ δ] οιϊοη," Ὠσδαῖϊ, χΥὶ, 8; δὰ 

ὯῸ ΠΙΟΙΘ ΔΡΡσορτίαῦθ θι Ὁ] θῖν οὗ ἐμὲ Ἰοτρ; 
ΣΩΪΒΟΥΥ οου]ὰ 6 δβο]οοιθα [μδῃ ἐμ8ὲ ““ῬΟΟΥ, 
ἘΠΡΑΙΟΙΔΌ]6 Ὀγϑδᾶ," οοπαίβιίηρ ΟὨ]Υ οὗἁ 
ἤουν δπὰ πδῖοσ. Τδὰ5 [Π0 υδὸ οὗ πῃ- 
Ἰεδυθηθὰ Ὀσοδὰ νγὰβ ἴο σοπιϊηὰ {86 1δγϑ6]- 
ἦτ68 οὗὁἨ {ποῖγ »αϑέ ΤΟρργοδδίοῃ; 10 γγχὰ8 ἴ0 
ΚΡ αἰΐνο ἃ στδίθη] σοι ργαποῦ οὗ [86 
τοϊγδοῦ]ουδ σϑαθιηριίοη ἴγοσῃ ἐμ ἔγτδῃ- 
ὨΪΟ8] γοκὸ ποθ (ΠΟΥ δὰ ὈΟΣΏΘ [ὉΓΣ 
οοηίυτίοα. Βαϊ, 2, ΠΟΥ Τοργοϑοηὶ ΡΌΓΙΥ 

διὰ βδησῖτγ; [ΠΟΥ Ῥοΐπὶ ἔοσγασὰ ἰοὸ (ῃ0 
Λιᾶω σίοσγ οὗ ἴδγϑ0], ἰο 1ΐζ8 γοσδίοη. ΔΒ 8 
“διδζίοη οὗὨ ὑσίοδίβ, 88 ἃ ΘΟΣΩΤΩ ΠΥ οὗ β8πὸ- 

ἘΠ δηὰ τοϊϊρίουβ 8. ΤΏΘΥ ὅσο ἰδ 
τηϊοηἀοὰ ἴο 411 ἱποὶγ σηϊπᾶὰβ ἢ ἃ ἄθορ 
ζρεϊηρ οὗ 186 80] π|ὁ τη βϑίοῃ ἴοσ τ Β ἢ 
1280 ΕἴΟΥΠΔΙ μαὰ ρυδοίουϑΥ ἀοδιϊηοα 
ἐδοτα; ΠΟΥ͂ 8.6 ἴ6 δρίτίζυ] Ὀγοδᾶ, το 
ὃ ἴδ δηὰ δργεαάς ᾿ἴΘ. ἸΠηϊοανοηθὰ 
Ὀγθδὰ γγὰβ ἰδίδυ υϑοὰ δὲ 11:6 ρος πηθδὺ- 
οἴδοτίηρθ (Εἰχοά. χχῖχ. 2; 12. ἰϊ. 4, δ, 11, 

οἰς.); ἴου ἰΙϑᾶυθῆ γ78ὲ8 ὑγορασγϑὰ ὉΥ ̓ ϑυηρ 
ἀουρκ, τυϊχοὰ τῖϊ ταίοσ, 116 [ῸΣ βοιὴλθ 

ἄδγϑ, {1}1 ἱξ οσιαθηϊθὰ; δηὰ 18, ἐπογοΐοσο, 
οοπδίἀογοα 88 ἃ Κκἱηπὰᾶ οὗ οογγυρίοὰ 80" 

δίδῃοθ, ἱποορδο 9 πιεῖ [86 ΒΑΒΟΙΥ 

ΟΥ̓ βδου ἤοοβ. “"Ἰραύθη," 8608 Ε] πέλτοῖ, 

κ' ΘΟΣΩΘ8Β ἔγοσμι ΘΟΥΓαΡΙΐοη δηᾶ σοττιρίθ ἐδι6 
ἀουρὴ πὶῖ ὙΠ ] ἢ ἐδ '8 τοϊχοᾶ, δηὰ θυοσῪ 
ζοστωθ Δ 0) ΘΘΘΙῚΒ ἴο ὃ6 ἃ ρυϊγτοίδοϊοπ.᾿" 
Απὰ ΟεἸ} 18 οὔδοσνοδ: “Τὸ Ἰοῦς δους 
τηϊχοϑὰ Ἡ] ἢ Ιοδυθῃ τγὰ8 οὶ δἰ]ονοὰ ἴο [ἢ9 

Ῥτῖοδὶ οὗ Φαρίϊον ᾿᾿ (Νοεοῖ. Δεῖ, χ. 18,19). 
ἘΥΘΥΥ Ἰεδύθ 88 ἴο Ὀ6 τοιηονοὰ ἔγοω [δ 9 
Βοῦβοθ; ἰδο Ιδβγϑ 6] 1068 στ ΥΘ ἴ0 δερᾶζγαῖθ 

ΠΟΙ ΒΟΪνο8 ἔγοιῃ βίη, δηᾶὰ ἱτωρυσιγ, δηὰ 

ΘΟΥΤΌΡΙΪΟΩ ; ζῸΣ ΟὨΪΥ ἘΠῚ Ῥυτ θα τϊπὰκ 
διὰ ἀϊνῖπο ἐπουρὨ8 ΤΠΟΥ ΘΟὐ]α Ὀϑοοόσῃθ 
ἴ1Π|6 ΓΟΒΟΠΘΥΒ Οὗ πδίϊοηβ; δηὰ [διὶ8 τγῷϑ {ἢ 6 

τοδὶ οηὰ Ὑῖο} Ῥτγονϊάθηοο ρυτβαρὰ ἴῃ 
τοϊθδδίηρ ἴμοῖὰ ἴτοπὶ ἰδεῖν ἱρηοϊαϊηϊοῦβ 
Ῥοῃάλρο. Απὰ ἰδυ8 116 ἴτο ἰάθδ88 οου- 
ἰδἰηοὰ ἰῃ ΠΌΒ δπὰ ΓΊΘ ὀοητεσροα, ἴα 

τ Ποὐγ ἱῃίο συ] ϑββθῆσο, Ὁ 110 δᾶσῃηθ μοὶπὲ 

(866 οἢ γοζ. 18, δηά Ὁ. 180; σοαρδγο θ εαϊ. 
χὶν. 2; Υἱὶ. 6---8). Ι{ 18 τὸ} Κπονῃ ἰΠδὲ, 
πῃ δοοογάδβποθ σῖϊ (686 ποίξοηβ, 186 

ΒΔΌΝΙ ΙΩΒ ἔγθαπ ΠΥ οομιραγοὰ (6 ροοὰ 
ἱπδιίϊηοί οὗἨὨ τὴδὴ (2[᾽ΏΠ 5) σὴ απ- 
Ἰοαυθηθὰ Ὀγοδὰ, δὲ ἘΠΟΥ ταοίϑρδοσ- 
ΟΔ}}Υ σοτηραγοὰ [86 ΟΥ̓] ὈΓΟΡΟΠΒΙΥ (ἼΥ 
»Ὸ7) στὰ Ἰοδνθη. -- Ἰμὸ ἰδνν ἀο68 ἠοἱ χ 
180 ϑρθοΐθ8β οὗἩ δοοσζῃ ἤγοτῃ Ὑ ΟΣ ἴμ6 ΠῚΥΌ 

ὝΟΙΟ ἴο ὃδο Ὀακοὰ; τταϊτίοη, ΒΟΘΥΟΓ, 

ΒΌΡΡΪγίηρ {μ186 ἀοῆοίθῃου, Ῥοστηϊ δ (89 

δοῦν οὐ νδοαί, ὈΑΙΪΟΥ, δροϊῖ, δπὰ οαἱβ 
(Ρεδβοῖ. ἰδ. δ)., ϑοῖὴθ ΒΌΡΡΟΒΟ ἐδμδὶ {Π6 
ὝΟΙΟ ἢγδι Ὀακοὰ ἤΌσΩ ῬΑΣΘΥ, 868 δαὶ 
ταῖη το ἢ τη υϑοἃ ἴῃ [Π6 ΥΕΙΥ͂ ΘΆΣ- 
Ἰἰοβὲ ἴθ ὋΣ ποὶς ἰοοᾶ. “ ΑἸἱρουᾷ 
1:0 Βοἀουΐῃθ δηὰ ἘΚΔΌΥΪΟδ, δὲ δοοῦ 
88 ἴδ ἀουρῃ ἰ8 Κιραδοὰ ἱξ ἰ8 τῃηδᾶθ 
ἰπίο τη σοδΚο8, οἰἴθοΣ ἴο 0 Ὀακοά ἱτπιθ- 

ἀἰαίοΥ προ 18:6 οο618, Οὗ 6186 'ῃ ἃ 8. ον 
ΘΑΣΙΒΘῚ γοδ86ὶ ἰΚὸ ἃ ΕΓ - Ῥδη, οδΙ]οὰ 
Τα͵θη " (Ρακίοπ, ΠΙυδίτ. οὗ δουρί 1. Ρ. 369; 
ΘΟΙΏΡΑΤΘ ποΐθ Οἱ γοϑῦ. 89). Αδουΐ πη]66- 

γοηθᾶ Ὀγοδὰ ἰῃ ρϑπογαὶ 860  ραϊά, ΨΌγηδὶ 
ἐὰν Οτίθηιδὶ, ὙΥ ἸΒΒΘ ΘΟ ἢ, 1, 428. 

Βικίεν ἀεγὸς (ὈΣΥΘ) βυταθοϊϊδίης [ἢ 6 
Ὀἰξύογ6588 οὗ θοπάδρο, σὴ το} [86 
Ἰρτδοὶ θα σόγὸ ἰοσιηθηξοα (Οομιραγο ΡΒ. 
Ἰχῖχ. 22; 46ζ. Υἱῖ]. 14), δὸ γσοηἀογοὰ ὉΥ 
ἴΠ0 ϑορίπαρίπε, πικρίδες (νὰ ]Ἰοίζαοο 
οπάΐϊγο); Ὑαϊμαίο, ἰδοίτιθδαδο δρτοϑίθδ, 
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ὝΣ τ Ὀρο Υνγήγγν ) 10. τ δὴ ῬΎΤΝ ἰϑν ον 
ἈΞ ΠΣ ἸΓὲς Ὑ3Ν ἦ95) 11. ΒΡ ΟΝ ἼΝ ὸ Ὁ Ὑγϑτὴ 
ΠΡ ΠἰΡΙῚΩ ἸΓὸς ὈΡί ϑϑ) ἘΦ ὈΦΒΩΣ ὈΞ Ὁ) δ 50) ὉΠ 
ὍΣ) ΠΠῚ πρὸ ἘΣ ΧΟ, 3 ἩΓΩΧῚ 19. - ΠΡ ΝῸΣ 
ἘΠῚ ΣΡ α 39) ΠΡσμ  Ὸ) ὉΠ ὈΝὉ γ3 ἬΝ 
ὙΒΙΘΝ δ7γὸ, δοοοσάϊηρ το ΝΙΊΘΡΌΝΣ, δ1}}} 
πἰϑοὰ ὉΥ͂ [᾽ὴ0 ὅονγβ ἴῃ Ἐσγρὶ δηὰ Ασδδὶδ 
ΟἹ ἴδο ἢγβὲ ουθηΐηρβ οὗ Ῥδδβουθσ. ΤῊΘ 
Ταϊπιαὰ (ῬΟΒΔΟἢ. 89 82) οηυτηογδαίοβ ἢνθ 

δροοῖοδ: 2, ΝΕ ΔΙΤΥΪ, ΝΟΌΣ, [Ὁ 
δηὰ ΠἼ]Π, το Βοοδαγὶ (ΒΕΐοτος. ἱ, 692) 
Οχρίδίηβ δΔ “Ἰδοίποα βδέϊυβ, ἱπιυθυπι, 

Ῥασιβοηΐαπι, πστῖσα, δηὰ Ἰδοίποα ϑγίνθο- 
ἘΠΒ ΟΥ̓ Ά ἱπίγθυπι πγἰνοδίτο." Ταγρύτ 
ΟὨΚοὶοσ τη οτβ ἱπ ΟἿΓ ὙΥΟΙΒῸ {π0Ὸ οἵ 
620 ἢνο Κίηάθ, Πδιοἷνγ 9 ὉΠ δηὰ 
ἸΡ.Ψ..--- Αοοοτάϊης ἴο ἃ τοῦ ἴῃ 
Ελὴ Ἡχταβ ΟΟΙΙΘΏΔΙΥ, ἰδ "ὰϑ ὙΟΥῪ 

θποταὶ ἱπ Ἐργρὶ ἴἤο θδὲὶ Ὀυἱκίεν ΒοΓῸΘ 
ἴο 41} τηοαἷδ, οὐθὴῃ (ὁ Ὀτοδὰ δίοῃθ, ἴῸΣ 

186 Ρυτροϑο οὗ ἀϊχοϑίοη, σὰ οἢ ἐπ (δαὶ 
ΘΟΌΠΕΠΎ βυ Ὁ Ὑ8 τηυοἢ οὐ δοοουηΐ οὗ τ0 
Βοδυΐηοδδ δη ἃ ἀδιηρηθδα οὗ ἐΠ6 αἷσ.0 Βαὲ 
Θυθῇ 1 δυο σπδίοσῃ ΤΟΔΙΪΥ Ῥγουδὶ θά, δηὰ 
ἐξ, τιῃογοίοσο, [86 πδὸ οὗ ὈἰΓΟΥ ΒΟΙΌΘ ὙΓΟΣΘ 
ΒΌΡΕΥΒαΟΙΙΥ οπ͵οϊηοά, ἐμαὶ ἀΧίοΘΤΏ Δ] σα8- 
ἴοπι τοοοϊνοα, ποῦ ἰΠ6 Οοἰγουπηδίδης68 οὗ 

ΟἿΣ οοῃίοχὲ, 8 ΠΟῪ ἰγρίοαϊ πιοδηΐϊης δηὰ 
8 ᾿ἰἰγῆοῦ αἰσηϊδ͵οδίοη; (Ὁ τ86 ὑδοἷθ 
(δῖναι οἵ ῬάδΒΟΥΟΥ δυτη Ὁ 016658 π6 Ρ6Γ- 
ἴοοξς δῃηὰἃ οἴδγηδὶ βδοραγδιῖοι ὈΘΙΎΓΘΘΏ 
ἴετδοὶ διὰ Εγρὶ (χίυ. 13); δηπὰ ἰῇ δ 
ογεῖο οὗ ογάϊπδηοοβ 8ὸ ϑρϑοὶῆς δ! 5ρὶ- 

τίϊηα], γγὁ 8}}4}} ϑοδυ ον ἀχροοὶ [ὁ δπὰ 
ΒΏΥ ΑἸΟΙΆΓΣΥ Ῥτοϑοσ ρί0Ώ. 

10. Μεαοτοδίυαβ (βδίυγῃ. ᾿ἰ, 3) τοϊαίθθ 

ἴδοι (Π0 ΒΟΔΙΏΘΏΒ, ῬΓΘΥΪΟΌΔΙΥ ἴο ποτ 
ὉΠ ἀοΥ ΔΙ 8 ἰΟ ΤΟΥ, ποτ δοσπδίοϊηϑα 
(ο ΟΥ̓ ἃ δβϑδογίβοο, πιο ψγδὲ οδ]]οὰ 
Ῥτγορέεν υἱαπι (ὈΘΟΔΌΒ6 ἰδ γγὰϑ ἱπίϑῃ ἀϑὰ ἴὸ 
ΒΟΟΓΘ 8 ῬΓΟΒΡΟΙΟΏΒ ΟΌΓΠΘΥ), δηὰ ἴῸ 

οδὲ ἴπ τολοῖε οὗὨ ἱξ, Π Ῥοββί]6; ὑπὶ ΠΡ δ 

Ῥαὶ νὰϑ ἰεῆ, ἰο θῦυστη ἱὲ σῖϊ το. 
Ἡεγοάοϊῃβ (ἰ. 182) παδΙσδίοδα, ὑδδὲ (ἢ6 

Ῥογαῖδηβ υϑοὰ ἴο Ἰοοῖς ΠΡΟΒ ἰδ το ηΔη 18 
οὗ {ΠΟῪ δϑοσίἤοοδ ὙΠ δι ρογβεοΌ8 γθηθ» 

τοίου, δηὰ ἰἱῃ οὔάοσ ἴο ὑσουθῶὶ ἃ εἰπιϊϊδσ 

δῦυδα, ἰο πο; ἐδο Ιαγϑα ῦθα, ἴῃ {Ποὶν 
ἰἀοϊδίτουβ ἀϊσροακίεἰοπ, τασῃς ἰπθ ἤᾶνθ 
ἱποϊποὰ, [0 ντοοορὶ οὗ δυτπίης 6 υὴ- 
σοὨδιπηθα μασίδ οὗ [ἢ 6 Ῥϑδοῦβδ]- ἰδ ντῶδ, 
δοοοτάϊηρ ἴο Βορϑηση ον δηὰ οἴδογα, 
οηὐοϊποᾶ. ὙΠπδξ σοτηταδηὰ τοῖσδε, πον- 
ΟΥ̓́Θ, Βαγδ οὐἱβίπαίεὰ ἰπ Ὅσδ ον (Π6 τὸ- 
ΥΘΓΒΘ ΤΩΟἿΥΘ, ὨΔΙΠΟΪΥ ἴο ργϑοϊπὰθ ροσίοηδ 

οὔδηο εδοτϑὰ πχϑαὶ θοΐπρ δ οσνσδγαβ  Ὦγονσ 
ἰδ βρδο (Ἀγ ΑΥΤΔΥ, ΘΟΠΊΓΑΣΥ ἴο 9 ΒΟΪ ὁση 
ἀοδιηδιίίου; δὴ Δρρυθμοηῃδίοη, το ἢ να 

ἐδροοΐδ!!ν πὸ ]]-ἰὁπηἀοϑὰ δὲ ἐδ: Βαδίγ 66]6- 
Ἰγδιίοη οὗ [80 ἢγεὶ ῬϑδϑΟΥῸσ ἱπ Εργρῖ, 
δηὰ νοῦ τϊρης αἷδο δυο βυσαοδίοὰ 

ἴδο οοτητηδηὰ, ποῖ ἴο ἐδῖκθ ΔΩΥ μαζὶ οἵ {89 
Ῥδϑοδὶ ἰδ οὖϊ οὗἨ ἐδὸ Βοῖιδο; δαὶ ἴο 
ΘΟΏΦΈΣΩΘ ἰδ ἔθεσὸ ὙΠῚ} σοὶ σίου ἀογοΐίου 

(τεῦ. 46. Ἂἀπηϊϊϊδεῖης ὮὈΥ ἢτο νῶϑ 
ὉῪ 81} δου Υ οοηπίἀοτοὰ ΔΆ 6 Ρυτοδὶ 
δηὰ τοοδὲ ρυγγίπρ Ῥζοοοδβα,-- - Το δορί, 

ἐταπδίαιας ἩΘΠῚΣ ΜΟῚ ἰἱπιγαποιείνοὶγε 
Οὐκ ἀπολείψεται (ἀπά (λυ Π6 Ψαϊχαίο: 

ΘΟ ΓΟΙΏΔΗΘΌΪ); δηὰ δά β, δον ἕο ἢγος 

Ῥασὶ οὗἨ 0 γνογβς, 0 ποτὰδ: καὶ ὀστοῦν 
οὐ συντρίψετε ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἴτοτα γογ. 46, 
2 ΓΦ. δ ὨΥΡ).-- Αϑ ἐλ6 ῥτοθδῦϊο 
ὨΌΓΩΌΟΣ οὗ ροϊϑοῦ δ οίοηὲ ἴῸ ΘΟΩΒΌΠΙΘ 
8ἃ ἰαπῦ, τῶ ὅχοά Ὀοίογοβδηὰ (νος. 4), 
Ἐλη Ἑσγα Ἵὀχρίδϊηϑ (80 Ῥοβδι Ὁ} γ οἵ ἃ. 
Τοιηηδηὶ ὈΥ Βυρροδίῃρ 1.0 6486, δ᾽ (89 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ ἱποϊυάοα δὴ ἰηνδὶὰ, το Ἑδηοὶ 
θαξ δὶ8 ροτίοῃ; δηὰ Ταδζζο δοηδιῆδη 
ΟΧΡγοθθεϑ (80 ΤΑ πο] ἰηὐοχρσοίδείοη οὔ 
156 πογὰδ: “δηὰ δὲ ποὺ ἰ8 Ἰοῖ οὗ ἱΐ 
Ε11 τη0 τοοτγηΐηρσ, γοῦὰ βἢ]} Ὀσση τ} 
ἔγο," τοπάοσίηᾳ: “δηὰ ἰδὲ πο ἢ Τὸ- 
ΣΩΔΙῚΒ ΟΥ̓́ΣΣ οἵ ἰξ γοῦ 88.}8}} Κοορ 1}}} 186 
ΤΩοΟΤ της, Δηὰ Ὀυγ οα ἴδο δίσίεενίλ ἀδΥ 
οὗ Νίδδῃ; ἴον ἱξ ἰθ ποὲ τσὴ ἴο Ὀυση [ἢ6 

τοεῖ οὗ ἃ ΠΟΙΥ βδοσίβθοθ οὐ ἃ ἰδδένο δῃὰ 
δαοιοὰ ἀδγ." Τὶ ἱῃιογργοίδηίοη θη 

οἱ ἔδο τοροεϊοι οὗ 0 ποεὰβ 32 ἽΜ ἰὼ 
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Ῥυγίοηδηοο ἐπουθοῦ, 10. πὰ γοὺ 58}|8}} ποῦ Ἰθᾶαῦβ 8ηγ- 
ὑμίηρ οὗ 1ὑ ἈΠῚ}} 86 ΤΟΥ] πρ; δηα ὑμαὺ ΜΒΙΟΣ 18 Ἰο οὗὨ 1 
ὉΠῚ}] {86 τπορηϊηρ γοὰ 58}8]} Ῥυσ σὺ ἤγο. 1]. Απά 
{8 518}} γοὰ Θαὺ 1Ὁ : το, γουΓ ἸοΊη8 ρΙΓαθα, γοῦ Βῆοθ8 οἱ 
ΥΟᾺΓ ἔδοϊ, Δ: γοὺΡ Βύ1οΚ ἴῃ γον δαπᾶ; δῃηὰ γοὰ 5}8]} 
οδὺ ἰῦ ἴῃ Βιαβίθ: 1 18 ἃ ᾿Ροβδοὰὶ ἴο ὑμ6ὸ [ορά. 12. ΕΓ 1 
8841] ρα4588 [βγουρἢ {86 Ἰαπὰ οὗ Ἐργρὺ {88 πὶρηΐ, ἀπά 5881] 
Βηλ16 411 {86 βγβίθοτῃ ἴῃ {86 ἰαπα οὗ Εσγρί, Ὀοΐῃ τηδη ἀπά 
Ὀεδϑί; δῃὰ δραϊπϑὺ 811 {μ6 ροάβ οὗ Εργρὺ [ 514]} Θχϑοαΐθ 

1 Σηρὶ. Ῥετε.---Ῥ ββουοσ. 

ΟἿΣ ΥΟΙΘΟ, ἢ ἩΝΙΟΝ (τα᾿ίίοηι ἰουση ἃ ἔϊοο 

διιοοεεδῖυε Ἰπογπίπσε δἴνοσ ἴἤ80 ουθηΐηρ οὗ 
186 Τοαγίο ἢ ἀδγ. 

Ἅ1. ΤῊΘ Ῥδ8.}} 8} - δὴ νγὰβ ἴο Ὀ6 60Π- 
δΒυϊηθᾶ ὉΥ ἴπ0 1βγδ6] 68 ΘΟτΩΡ] ΘΟ ΟΙΥ ̓ τθ- 
Ῥαγοὰ (ον [Βοὲγ ἀθρασίασο; πδιηοὶγ:]. ΤΑεϊγ 

ἰοῖπα σίγάδα; ἴῸΥ 88 ἴὴὩ6 ΟΥΘμ 818 ὝΤΟΑΣ 
Ἰοῃρ δηῃᾷὰ Ἰοοβδθ σοῦϑϑ, [ΠΟΥ ἰδδίθηθαὰ 1Π6Πὶ 

Οἢ {δμοΐὶγ ἸοῦγηοΥθ τουπὰ (πος νγαϊδῖ, 

ὙΠῚΠ ἃ βίσοηρ σίγα]θ, ζ'ΘΏΘΥΓΒΙΥ οὔ ᾿οδῖδοΣ 
(ΘΟΙΡΆΓΙΘ 2 Εἰηρϑῖν. 29; ἰχ. 1. Φοσϑιδα 
ἱ. 17, οἴ6.), 2. Τλοῖὶν δ΄ἦοθβ οκ ἐλεὶγ ὕξδεῖ; 

ἴογ ἴΔΘΥ ὝΟΥΘ ΒΏΟ68 ΟΥ 88 1815 Οἡ ἰδμοὶγ 

ἴγᾶγο 18 (Φ 088. ἰχ. δ, 13), Ὀὰξ ποὲ ἴῃ {Ποῦ 
Βοῦδβοθ. 366 ΟὟ Ὠοΐδ ΟἹ [ἰ, 56. 8. Τ7Τλεὶνγ 
δίίολε ἵν ἰδεὶν δαπάξε; ἴογ βιῖοκβ δἴο ποὲ 

ΟὨΪΥ͂ π86 8} Ὀὰΐ ΠΟΟΘΒΒΆΓΣΥ [ὉΓ ἰτυ 16. ἴῃ 

(ἢ ΒδῃΥ ἀοβοσί; δπὰ 4. ἐπ λαείε (ἸΌΠ3 
ἔγοια ἸΌΠ, ἴο 6 ΟΥ βρσΐης ὑΡ, ἴΠ6ῃ ἴο 
ἤρα νἱτὰ Ὠδϑίο, δηἃ ΓΠΘῺ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ἴο τηδῖκθ 
Ἠμαβῖθ; 2 ὅδ). ἷν. 4), |Κὸ δηάοσοῦβ, πὰ 
πῃ οτᾶθῦ ἰο 06 80]6 (0 σοπιηθηςσο ὑπο τ 

ΟΌΓΠΟΥ ἱπηπηθα ΔΙ. αἴοσ δανΐηρ ἡπέολοα 
[ῃ6 Ση6 4], ὙΠΊΟΝ γᾶ ἴο Ὀ6 οοπδίἀογθὰ 88 

ἃ δ'ρῃῃ οὗ [π6 ὩΘῊ βδογοᾶ σουδθηδηΐς Ὀ6- 
ἔποοιῃ αοα δηὰ ἴβγαθὶ, Τθο Ἠδβίθ γγ88 
ἴο ἱποῦθαβϑο ἴΠ6 ΒΟΪ ΘΠ ΠΥ οὗὨ [0 δεῖ, 6Χ- 

οἰπάϊηρ, 88 10 ἀϊὰ, ΘΥΟΥΥ͂ Ἰυχυτίοιβ οδδηι- 

ἸΔΟΥ. Τθθθ0 ΟὐΒΟΓΥΒΏΘΟθ ὝΘΙΘ [0 ὃθΘ 
Βοϊοσηηΐβοᾶ, Ὀοοαῦθο ἐξ ὁ α Ῥεβαοὴ ίο ἐδε 

Τοτὰ, " γὉΠ ΠΌΒ, ἱ. Θ., ἃ Ῥαβοῖδὶ ββοτὶ- 
ἤοο ἴῃ Βοποῦγ οὗἉ ἴΠ6 Τ,ογὰ (Μοῃ ἀΘἸββόβη: 
05 ἰδὲ ἀλ8 ΓΠ0ὈΟΣΒΟ γοἰ πρβορίοσ, ἄθια 
Ἐπίζοη σὰ ἘΠγθη ΑΡοιὶ ἐπ δἰρηϊ- 
εοδἕοη οἵ ΠΌΒ δοὸ βδυρτ., "Ὁ. 181, δπὰ ἱξ 
ὙΠΠ1 Ὅ6 οὈγνίου, [Πδὲ ἰδ ἰ8 ΠΟΤ (Δ Κ6η ἴῃ ἐξ 
οΥἱ δὶ δηὰ ᾿ἰταϊ θὰ ταϑαηὶηρ οὗ ραεολαΐ- 
ἴαπιδ, Ῥαγίοοεγ σΥποηγπιοῦϑ τὸς ΠΟ ΓΞ} 

οὐδ ΚΠ, ἴῃ νον. 37. Ἢ ΠΌΒ ἰδ δ οοῦ- 
εἰτποιίοι δηδίδζουβ ἴὸ Ὁ Π2Φ, ὉὉ 2 
(τσ. 14), ἃ ϑαῦθδο ἢ οΥ δδεῖναὶ ἱπ ΒΟΏΟΌΤΣ 

οἵ ἴδ Ι,οτὰ.--- Ταγχύπι Φοπαίμδη στο οτα 
16 Ὀορίππηίηρ, ΟΥἨ ΟἿΥ γοσθθ: “ διὰ ἢ 
[646 τίνθδ γοῦ 58}8}} σοπβιπιθ [6 ἰΑτ Ὁ 

τπἰ8 τηα, Ὀπὶ ποῖ ἴῃ διΐττο ΚΟ ΠΟΓΘΟσΠ5," 
ΟΣ 18 βοϊ ον άθηῖ; δηὰ Εδη στα 58 γ8 

ῬΟΪΠΙΘΑΙΪΥ͂ αρδίηπε ἴδοβο, τ ΐῸ γοῖ σοοοῖι- 
τηθηἀοὰ [06 Οὔθοσυϑηςο6 οὗὅὨ [Π6 δΒδτὴ6 ὁ σὸ- 

ἸΩΟ ἶἷ68 ἰῇ ἸΑΟΣ [ἰτη08: “(ΠΟΥ͂ 816 4]] 

ὙΘΠΏΘΔΟΣΙηρ ἴῃ ἘΠ οῖν το 5] ἰδὲ ΤΠ τη 8150 
ΔΗΠΈΔΙΪΙΥ οἡ ἴπ6 δῆοοηιὰ οὗ ΝΊβδη ρῸὸ ουὖξ 
οὗ {πεῖν Ἰδπᾶ ἱπ οοτησηοιπογδίοι οὗ 109 
χοᾶ ἔσγοτῃ Εγρε" 

1Φ. Ανουῖ ᾿ΠΠΩ2 Μη, δεοθὸ ποίϑ οἱ χίὶ. 4. 

Το Ῥόνοῦ οὗὁἨ σὰ ΥἩ]]] ΤΒΑΣΕΌΠΥ πιδηϊοϑὶ 
ἐι86 1 ἴῃ 116 Ἰδηᾶ; Η8 τη δ᾽θδβν ψ0}}} ἐσϑδὶθ 

ἰοττοῦ; Ηἰδ ᾿πδςοοθ Μ11]} ρσοάποοδ δγο δηὰ 
νοηογαιίου--- δηὰ ἐδε ἢ Ὑ{111 Ρ658 ἐΒγοῦ σα 
[π0 Ἰαηᾶ.---Α πα ἀραϊπεὶ αἴ ἰδε φοάς ο7 
Ἐσυρὲ 1 ελαϊΐ ἐχοσιίε ἡπάσιπεκέ : πο ἢ 
ὙΟΥὰΒ ΟΥ̓ ἀΘΠΕΥ τηοδη, ἔπδὲ {6 Ὀπηοττα 
δηὰ ρΌΠΟΓΩΙ οχεγραιίίοη οὗ 41} (80 ἄχεῖ- 
Βοτῃ οὗ {πὸ Ἐςυρῦδηβ, το ΟδΙ ατ Υ͂ 
ΠΟΙ ζοάβ Μ1]1 Ὀ6 μοτγουῦΐθαδ ὕο δυογέ, ν}}]} 

ὍΘ 8 τηδηϊΐδείὶ Ῥγοοῦ ἴο ἔδοβο, ῇο ἢδυθ 

ἈΠΒοσο ποτβὶρροὰ ἐδοτα, ἔπδὲ ΓΠΟΥ ὉΣῸ 
ἃ ν δίῃ βιιρροτὶ δῃὰ δὴ 1ἀ16 γχοΐισο: ἐπὺ8 
[80 δι ΠΟΥ Υ οἵ ἐπο 140]6 νι} Β6 ἀδεισογεὰ 
ἴῃ 186 6γΥ68 ΟΥδ6 Εργριίδηβ, απὰ [815 νγδδ 
1η6 βογοσοδὲ “ ἡπιάστηρηί,᾽ πϑῖοῖ τὴ 6 ομὰ- 
πἰροίουξ Τογὰ οὗἉ ἴΠ6 [Πηΐνογβο (40 3)Ν}) 
σου] ἀχοοῖθο δραΐμδὲ ἔβῆοτη, ΤὙΠη6 τδῦ- 

Ῥἰπίοα] ἱπιοιργοίδεοη οὔ μδὲ Ῥῆσαβϑο ἢδ8 
δραὶη ὈΘΟη ΟΧρτοϑϑοὰ ὃΥ Ταγζιτῃ 90πη6- 
ἔδδη: ““ Αγραίηϑι 4}} ἐΐὸ 1ά4ο]6 οὗ Ἐφγρὶ 
Ι 5.411 ὀὁχϑουΐο ἴοτισς ἱπάρτηθαηϊδ: ἐδ ἰάο]α 
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ΒΈΒΣ δῃ ΠΡ ὉΦ) Θὴσ ΠῚ 18. 1 γὴπν Ἂ: ρα τίσυΝ 
5 ΤΠ ΝΡ) ὈΡν ῬΠΌΒΝ Τοῦτ ΤᾺ: ἐνὸν ἢ Ὀδ Ὁδὲ ἫΝ 
Ἐν τ οὐπι ἤχῃ τε εσμρ γ2}8 τόσ γέρου ἡ 
ἐπ Οἱδν ΓΙ ἘΡῸΡΤ ΠΡ ΧῚ κὸν Ὀράγη μὴν 
“Ν᾽ Ὑυπφὴ βδε Ἴ ΡΞ Ἴδς ΣΝ ΤΙΣ δ᾽ὉΝ ΠᾺΡ 16 
ἘΆΣΑΣ ΒΟ ΚΟΥ Το 
Σαδᾶδ οὗ τζροίδ]5 5}}8]} πιοὶῖ, ἤοβο οὗ βίοῃϑ 

88}8}} 06 ονθσίγονγῃ, ἰἢοβο οὗ οἶδ 8}}8}} 

ἨὈ6 διῃδδῃοά, δηὰ ἴδοβο οἵ σοοὰ 8}}8]} 

ΟΥΌΠΩΝΙο ἰηΐο ἀπδὶ, [δὲ [56 ΕΥρ ΐδῃ8Β 
ΤΩΔΥ͂ ΚΟΥ͂, [δ.8ὲ 1 δῖὴ ἴμο 1,οτά."--ιπγ1- 
ἸΑΣΙΥ ΟΧρ δὶπα Ἐθη ΕΖτα: ““ ΑἹ] [86 χοᾶβ 
οὗ Ἐσγρὶ Ὑ1}} Ὀ60 διηϊμίθη ὉΥ̓ [Π0 8816 
αϊο πο Ὀ6ἴ0}1 Ζαφοι, ἴ[Π0 140] οὗ [Π90 
ῬΒΙΙβεη68, οϑο δοδὰ δ Ὀγοϊθῃ ΟἹ 

δηὰ [6]} ἄοτσῃ, ἩΒδῃ [86 δτκ οὗ [Π6 18γ86]- 
68 8 Ὀχουρῆν ἰηΐο Ηἷβ ἐθ:}16᾽᾽ (5690 
1 βδιω. υὶ 8,4). ΟΥΠΟΓΒ, 85 ὅ. 1). ΜΊοΒ66}18, 

ἴδ Κο ΟἿΓ γογϑο 8011] τηοτὰ ᾿ἸΡΟΓΔΙ]Ὺ : “ Τῇδς 
ΤΩΒΆΏΥ͂ ΟὗἨ ἴδ0 δγβέροσῃ δηΐπμαἶβ, ἩΒΊΟΝ 
ὙΟΙ]ὰ 4180 ἀἷθ, σασὸ ἀιοησ [6 Εργριΐδῃ 
οἰ ε168᾽ (866 ποίθ ἰο ΥἹἱῖῖῆ, 32); Ὀαΐ [86 
δ ρμδεῖοαὶ οχργοβδίοη: “παῖ αἱ (6 
οὰβ οὗ [0 ἘΔΥΡἕδη8 του] ΘΧΒΘΣΊΘΠΟΘ 
το πιϊσἂὶ οὗ [86 Τογὰ," ἀο068 Ὡοὶ ΔΙ] τ 
ἴο ᾿ἰπεῖς ἐμαὶ Ραμ βἢπηθηὶ ἴο {0 δηΐμμδὶ 

ἀοϊοα δἴοπο. ΤΆ ἰσϑηϑδομ οὗ ἴδοδθ 
ψ ἢ τοπᾶος ὨΣΣΌ "ΠΌΝ “ ἐμ6 ταῖρ ιν 
οὗ Εφγρὶ,᾽" βϑϑπιβ φαΐ ἐπι ργ Δ Ὁ]6; δπὰ 
ἘΠ δἰδοσδέίοη οὐ Ηουδί ζδηῖ, 0 ῬΓΟΡΟΒ68 
το τοδὰ ὌΠΙΝ ἱποιοαὰ οἵ "ΠΡ δξ, ἰ6 ΒΟΙΝ 
ΔΙΥΌΙΓΤΑΙΥ δηἃ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ, 

18. ὯΞ92, 70. ψοι, ἴῃ γοῦν (δυο ῦτ.-- 
ΠΝ, “ἀπά τοΐδεπ 1 566; 806 ποίθ Οἢ 

ϊ. 18, δὰ γ΄ 3}).--- ΠΌΒ ἴδ οοῃδίγιοα 
ψ} 20), Π1Κὸ 411 νυογὺβ οὗ βανίηρ, ργοίθοι- 
ἐπ, 86 ὉΠ, ΒΌΠ, 122, εἴο, ΠΏ, 88 
ΒΟΙῸ δἷδο (πο ἀουῦ]ο εἰ χηϊδοδιίίοη οὗἁ 

Ῥαδοίης οὐεῦ διῃὰ εαὐΐπρ, διὰ [μπ8 [78}8- 

Ἰδεβ Οὐκοῖοα, Ὁ), “Ι 8}}8}} βδυθ;" 

Ἀλθεὶ, ᾿ῬΡΌΠῚ, “Ι 8.81} ρῆγ;" ϑερί. 
ΤΏΟΓΙΟ ἴτοοὶυ, σκεπάσω ὑμᾶς, “1 Μ]]] 816] 
γου.᾽" [πῃ γοσ. 237, ΠΌΒ 18 ΒΥΠΟΏΥΤΩΘυΒ 
σἰὰ ΟΥ̓́Τ; ἴῃ 1866. χχχὶ, δ, ψῖϊῃ 1.22 δηὰ 

ὉΡΌΠ. ὙΤμδ ποζὰ διαβατήρια, νηδίοι 
οούμτβ ἰη ῬΏΣΟ (Υἱὲ. Μοβ. 11}, 680), ἀπὰ 

Ἐπϑοδίυβ (Ηἰδι. Ἐδοὶ. νἱΐ, 82), αἰρτιίδο5 
[Π6 8ρου ῆρο ἔογ [Π6 βυασςθββι} ὑσορτοβα οὗ 
8 ἸΟΙΓΠΘΥ͂ ΟΥ ὀχροάϊείου, ποὶ [86 ἰτδηδὶς 
οὗ (80 δπ ἰηίο [160 εἷζῃ οὐἩ Ασίοβδ (869 
δίργα, Ῥ. 184. ΣΙ ΦΨΌ, οτἱρίηδιν ἀθ- 
ΒίΓΟΥΘΥ, ΠΟΤῸ ἔδκθῃ δ8 δ δβίσϑοι ποῦῃ, 
ἀεεἰγωμοίίοα. ῬΡΑΤΙΙΪΟΙΡ]68, ἢ υϑερὰ 88 Ὠουη8, 
Ὦδγο, ποῖ πη Πα ΘΏΙΥ, δῃ δὐδίσγδοὶ συ ΘΔῃ- 

ἴῃρ, 89 ἢ ΤΊ, Ῥοσγεεσυίίου (188, χίν. 6), 
Δ Ό, 8 δΒιδίίοῃ (188. χχίχ, 8), εἴα. ΤῊΘ 

Βορίυδλρίπς τοηάρτβ ποτὸ ΡΠ ἢ), 
πληγὴ τοῦ ἐκτριβῆναι,  υἰραίο, ρίζα ἀΪ8- 
Ῥογάθη8, ἃ ἀθβίγουρ ΡΙαριθ; 860 ΟἹ γα Υ, 28. 

14. Αἴοσ 6 Ῥγθοθρίβ σοῃοοσχηίηρ [6 
ῬΡΆΒΒΟΥΟΡ ἴῃ Εδγρὶ δὰ Ῥδθθῃ σοιημμπηΐ- 
οδίοἃ το Μοϑθοβ, {11 ναγ. 18, ἴδ οὔθοσυ- 

ΒΏΘΘΒ ΟΣ (8 ἔπαϊγο ΤΟΙΘΌΓΣΘΙΪΟΏ ΔΓΘ ΠΟῪ 

οηϊοϊποά ἴο εἶτα ἔγοπι νοῦ. 14 ἴο 20 (866 
Ῥ. 187λ. --- 2 2, 866 οὔ ὑσὶ 11. (ΔΠ 
ΠΌΒΗ, οὐ ΓΊΥΌΠ 2Π|; πάσχα, ἑορτὴ τῶν 

ἀζύμων, οΥ τὰ ἄζυμα). Δ, ἴτοπι 22] -ἰ 
ΔΓ, τὸ ἄδηοο, 88, δηοίθη!γ, ἄδηοοβ 

ἔοστηθὰ οἱ οὗ 89 ἔδνουγίῦθ δι ϑοσηθηΐβ 

ΟἹ ἴδδιϊγο οοοϑδίοῃβ. ῬΆΣΙΣΡΡΒΟΏ ΤΟΙΠΔΑΓΣΕΒ: 
“4“ΑΙΡα (Ικκασίπι, Εἰ. 16) ἀ1]αῦο8 ἰαυχοῖγ 
προα ἐδ ἴοστὰ ὨΦῚ} ΠΡ, δπὰ Ἠο ἴδ οἵ ορὶ- 
πίοῃ, ἰδεῖ ὈΦῚΝ) ἰδ αἷδο δρρ θὰ ἰοὸ 
Ἰἰπχϊιθὰ εἶπιθ, δῃἃ ἄἀοθϑ ἢοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ 
δἰ χηϊν οἰοχϊγ. 80. ἴῃ ῬΙΟΥ͂. ΧΧΙ;, 28: 
188. χἶν. 17; Ἑχοᾶ. χχὶ. 6 (ΒοσΘ 8 βοῖ- 

υἱοο ΕἸ ([Π6 1 Ὀ1166 18 0411. δὴ οἴδσηδὶ 

0η6), [θαῖς {π|8 ῥϑδβαρὸ ἰβ8 οὗ ἀϊδβρυϊοὰ 
τ ϑηΐηῦ, 806 ΟἿΥ ποῖΐθ οὐ 11]; χχυὶ]!. 2]; 
1οΥϊῖ, χχίν. 3. 11 ἴ8, βονουου, ουϊἀθηξ, 

[πιδἱ ἃ δβίσαὶϊανὺ τοδί τ] οοη 8 οὶ οοηἰδϊποᾶ 
ἷπ 86 Ῥγϑοδρὲ οὗ ΟἿΣ υεγβο, δῃᾶ ὑδμδὶ ἱὲ 

ὙΓΔΒ ΟΟΥΔΙΠΙΥ [06 ἰηἰοηίίοη οὗὨ [86 16 ᾳ18- 
Ἰδίοσ ἴο ϑηὐοὶῃ ἔμὸ Τοοἰονταϊΐοη οἵ Ἐα888- 

ΟΥ̓ΟΓ ἔογ 411 ἐαξασῖγ. οἷ ΔΙ ΟΓΔΟΠΒ ἴῃ 

115 τῖϊοβ 88 Ῥθοδῖμθ ὩΘΟΘΒΒΑΤΥ, ἴῃ ΟΟΏΒ6- 
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Ἰαδρταοπὺ: 1 ἐμ86 Εΐθσμαὶ. 18. Απᾶ ὑμ6 Ὀ]οοά 8}8}} 6 

ἴο γοῦ ΦῸΓ ἃ Βῖρῃ. ροπ {μ6 μουβε8 ψΒΘΓῈ γοὰ αγὸ: δα 

Ὑ ἤθη 1 866 {μ6 ὈΪοοά, 1 58}8}} ρ858 ΟΥ̓ΘΓ γοῦ, δπὰ (ἢ6 ρίασαρ 

11 ποὺ Ὀ6 ροη γοὰ 88 ἃ 'ἕ ἀοδίγυοίϊοῃ, θη 1 βιηϊία {86 

Ἰαπα οὗ Εργρί. 14. Απά {818 ἀΔΥ 588}} Ὀ6 ἴο γοῦ 88 8 

ταθηουἶα] ; πᾶ γοὺ 588}4}} (οἸθυγαῦ ἰὕ 8 ἃ ἔθραϑύ ἴο ὑμ6 

Τιοτὰ {μγοιρῆ γοὺγ ρεπογαίίομϑ; γοὺ 818}} οο]θὈγαΐθ 1ΐ ἂ5 

ΔῊ ΟΥ̓Δ ΠΔηΟ6 [ῸΓ 6υ0Ρ. [5. βϑύθῃ ἀδΥ8 588}} γοὰ δϑδὶ 

ππ]οανγεηθᾶ Ὀγοϑᾶ; δυθὴ {86 Εγϑὺ ἀδὺ γοῦ 584]}] τϑίπονθ {Π6 

Ἰϑανθη ουὖὐ οὗ γοὰ ΠΟΙ.868: ὉΣ ἩΒΟΒΟΟΥΘΡ δαί ἢ ἡ Δαν Β]Ὴρ᾽ 

Ἰεανεηρά ἔγοια ἐμ6 ἢγϑὺ ἀδὺ ἰο (86 βουθηΐῃ αν, μα 800] 

. ΤΕ κοί, Ῥεγ6.---[ο ἀοΒΙΓΟΥ γοῦ. 

ηπθηοθ οἵ ἔμο ἀοδαπιςείοη οἵἉ [Π6 ἐθα ρΪθ 

(8θ6 Ρ. 182), δῖθ )ὸ ἀονίδιϊοῃ ἤομι [80 

Ῥγοοθρίβ, Ὀπὲὸ ἐμοὶγ ΟὈΒΟΓΎΘΏΟΘ, δοοογάϊηρ 

10 τοῖν φρίγίέ; πὰ 11 16 ἴΓ2660 τηοάϊῆςδ- 

τἴομβ ΟὨΪΥ, ἱπ ὙΠΟ [86 ἴοβεναὶ, 88 δὲ 

Ῥγοβοηὶ οὐβοσυθά, ἀἰθοσβ ἔγοια ἰδ 6 Οοσὰ"- 

τηδηᾶβ οοπίδίποά ἴῃ ΟἿἿ ΟὨΔΡίσΘΓ. 

16. ϑουοη ἀἄαψε ἐμαὶ! νοι εαἰ μπϊεαυεπεά 

δρεαά, ΤῊΐθ οοτητηδηὰ ο8η, 88 ΕἸ Εζγδ 

τοϊωδσῖκβ, ΟὨΪΥ τοῖογ ἴὸ 80 ἔαίατο Ῥαδϑ- 

ΟΥ̓́ΟΣΒ, 88 ἴπ6 ἔγϑβὶ {ΠΠ}6, δὲ ἴ[π0 ἀορδγίαγο 

ἔτοια Εφγρι, ποῦ Ὑγαγθ ΟὨΪ]ν, ὉΥ̓͂ [86 

Ῥγοββίηρς ϑυθιΐβ, ὑγϑοϊμάθὰ ἔσομαι ἰϑείηρ 

(20 ἀουρῇῃ ἰοττηθηΐ, 88 βρρεᾶτβ οι 

νοῦ. 39, 806 δεργα, Ρ. 188. [ἢ ΘΟΙΏΠΊΘΙΩΟς 

τϑϊίοη οὗ τιΐ8 εἰγουτηδίδηοο, μούυγούοιῖν [ἢ 6 

186 οὗ υη]οδνυοηθὰ ὑγοδὰ ἀυτίηρ δβεύϑῃ 

ἄδλγβ ψδϑ οτἀοσγοὰ; διὰ (μ18 ὑγοοθρί ἷβ 

ΑἸγοδὰυ Βοτθ ἐπβοσίθα, δι βου ρὰ ἰς δὰ 118 

οτἰ κί ἰῃ, δπὰ νὰϑ φίνοῃ δοσ, δ ἰδίου 

ϑυθηῖ. Ὑδὸ οοπίιτδαϊοίου Ὀοίνγοθα ΟἿΣ 

Ῥαᾶββαζο, δὰ Ῥθαὶ, χνυὶ. 8: “βίχ ἄδγβ 

δου βδἷς δὲ πη]οδυθηθὰ Ὀγοδα, δπὰ οἢ 

το ϑουθῦῖ ἀδγ δ΄αϊ δὲ ἃ ΠΟΙ (ςοποεϊαα πᾳ) 

ΔΕΒΟΙΔΌΙΥ ἴο 100 Τοτὰ [ΠΥ Οοἀ," 18 ΟΠΪΥ͂ 

ἴῃ ΔΡΡΡΟΔΌδΏΟΟ, 88 6 βουδῃι ἢ ἀδΔῪ δἰ8]], 

μεβίἀοϑ πὸ οδίΐηρ οὗ ποϊοδυθηθὰ Ὀγοδὰ, 

ψδιοὶ ἰδὲ ᾿δ68. ἰὼ οοσσηου τὰ ἴ6 Μ᾿ 80] 

ζοβἴναϊ, Ὀ6 ἀἰδεϊπχυϊδηοα ὉΥ ἃ Βπδὶ οοῃ- 

γοοδίίοη.--- Ευεπ ἐδ ἢγεῖ ἀαν νοι ελαϊϊ 

γοπιοῦε ἰδαυέη ομἕ 9. ψοὰγ δοιδεβ. ΑΒ, 

δοοοτγαϊης ἰο χχ ϊ!. 18, 186 Ῥ880 88} -]δπὶῦ 

ΜῸ8 τὸς ἴο ὃ οἴτοὰ σοι ᾿Ἰοδυθηθὰ 

Ῥτγοδὰ (ὙΠ) νγδδβ 5:}}} ἱπ [80 Βοῦθ68 βῃὰ 

85 ἴξ τα ἴο ὈῸ κἰΠΙοἃ ἑοντασὰβ ἴΠ|6 ουθηΐηρ 

8 Ἰρδυοηθὰ Ὀγοδὰ. 

οὗἨ 186 Τοατίοθηια ἀδγ οὗ Νίβδη (νὸς. 6): 

ἴδο ΕΔθθΐπβ δνὸ ογἀογοὰ (86 τεσαουδὶ οὗ 

ἴδ: ἰοαύθῃ οα ἐπἷ8 ἀδγ, δηἃ ΠΟΥ τόπος 

16 ποτγὰβ: δ ἸΏ. δε Ὁ.2, 
“40ῃ ἴδο ἢγεὶ ἀδὺ ψὸμ δλαΐϊ δαυε τειουεά 

πο Ἰοδυθῃ,᾽ εἰπιῖϊασ ἴο θη. 11. 3: “οπ 1ἢ6 

Βουθηϊ ἀλγ Οοαά δαὰά οοπρίεἰεὰ ὦὧϑ") 
Ηΐδ πογκ," Τῇ δῃοϊθηὶ ἰρογργοίοσ πιῇ" 

ἀογβίαπὰ ἸΠ2Φ.Π ἴπ δοοοτάδηθο ὙΠ Β 

το τα ἰπὶςαὶ οχρ δηδίίοη; (86 τηοάοτι 

ἘΣΔΏδἰδίοιβ τόπο ἱξ ῬΑΓΟΪΥ 886 ἃ ἴῃ- 

τατυ ἐχδοίσση (Μαπά οἰ βδοβη, ϑ'δοσηοῃ, 

ῬὨΠΡΡθοῦ, δ ἃ οὐδοῦ), ῬΑΥΠΥ 88 ἃ βῖτ- 

Ῥὶθ ζαϊαταπι (}6 ΥΥ̓ οἰίο, Ζυης, Ατημοῖπι, 

δηὰ οἱδοσθ), Βοβϑῃγλ !ογ ἸΘΘΥΘΒ ἐξ ππᾶο- 

εἰὰοὰ. Τῷ ἱπάοοα, ἀυγίηρ δὰ ἱηίασυδὶ 

οὗ {]] βουθῃ ἀδὺβ πη]θαυθηθὰ Ὀγοϑαὰ ὙΓΔΒ 
ἱπιογά ϊοεϊοὰ, ἰὲ 18 πδίαγαϊ, {Ππῶΐ, 848. ἃ τοϑδᾶ- 

Βτα οὗὨ ρῥγοοδυίζίου, 811 ἰθδυθη ὙὙδ8 ἴο Ὁθ 

τοιηουοᾶ Ὀαοίοτο ἔθ ὅγϑὶ ἀδυ, [μὲ 18 οὔ 

ἴὩο ἐουγίοοηιν ἀδ οἵ Νίβδαῃ. “δ, 
οι δ -Ξ- ὙΦ, ἴο θοῚ] τ, [οτταθαὶ 

(ογδη, δαμθρ 86), ζδιπηθηϊδιίοι, 

Ιοδυθῃ. ὙΠ (ὕοα ὙΠ, ο Ὅδ διμδῖρ, 

δου), δηγθιίηρ ἰϑαυεπεά (866 ΟὐἸεδεπῖμς, 

ΤΠ68. ἀηάογ Ῥοῖδ τσοοΐδ), Ετοσι (689 

οἰγτηοϊοχίοιὶ δἰ χηϊβοιαιίίοτια, ἰὲ ἰ8 ουϊάθηξ 

ἰδ δ 5 ποὶ οδίδ 16, Ὀπὸ σαπείη ἕες- 
τηθη βεοη  ταϊχοὰ νὴ ἀουρἢ, ὙΠ} ΚΌΠ 
ἷβ, ΟΥΤΩΔΥ Ὀ6 οδίδϊθ, ὙΔογοίοσε ἰ8 ἭΝ 

ΟΣ ΚἾΠΔΙΙΥ δηὰ ῥτοροΪ Ἰάονες] πὰ 
ΤΥΌΠΌ, “δὲ Ἡδοἢ Ἰοδυθῃβ ἢ (νος. 19), 

θὰξ ἴῃ οὐὐ ἰοχὶ δ , διὰ ΥΌΠ, δυὰ 
ΓΥΌΠΌΟ, δρρϑϑσ ἴο ὃ0 υδϑὰ ὑγοσῃ βο;ο5]} 7 

(ΘοΙΏΡδ.Ὸ υϑσᾶ. 19, 20).--- Βυΐ πὸ Ὑ10 οδ8 
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ΠῚ 902 

: ἯΨΗ Ὁ ΠΟ ΝῚΠ ὈΝὉ 
στρ ἐπρέν) ὈΡ ππρ Θ᾽ Ή ΣΣΡ ὙαφτΙ ἔνι 
ἐταρν ΤΊΣ ὑπ δον ΘΒ 9» Ὥρα ὙΝ ἼΝΕ ὉΠ 
τὰ Ἰρήη ΤῊΣ Ὀμπ δγὸῃ 33 ΙΣΤ ΤΩ, ΘΙΘΘΑ τ 
ἩΡ ΤΡ ΠῚ ὈΠΤΓΓςΣ ὈΡΊΟΤΝ ὈΣΝ Ὁ ΓΘ ὈΦΤΗΝΩΣ 
ὑρρεὲῃ στὴ ἘΣ ῬῚΡ Οὐ ὝΦΩ ἤν μ.5 [2 18. 1 ον ΓΡΠ 
Ὀδὲ ΓΝ 19: 5.) ΘῚΠ ὈΣΙΡᾺ ἭΝ τῷ τὰ 
ΤΡ ΕΣῚ πότ} ΓΥΦΠ ὉΡΓΘΡ 9 ὨΡΈΩΒ πα εὖ "εν 
Ἰεδυοηθὰ ὕὑγοαὰ ἀυσίης ἴπο80 δαύθῃ 
ἄδγβ, ἐδλαὶ δοιΐ ελαϊ! δε σέ οὔ, ἥονι Ζεγαεῖ, 
1δὲ ἴδ, {ποδ6 τὸ πορὶοοῖ (ὴ6 Ῥγϑοθρίϑ 

σοηποοίδα τἡἱὴιαἃ (δΐ8 σουθῆδης ὈοΓγΘΘΠ 

Οοά δηὰᾶἃ ἴεγδοὶ, οδδϑθ, ΠΟΥΘΌΥ, ἴὸ ὃθ 

ΤηΘΙΌογ8 οὗἨ πδὲ ογἰ νυ ]οροὰ ΘΟΤΩΤΠΗΪΥ 
Οιεὺ» ΤΊΡΌ, τοῦ. 19), ἘΧδοῦ 88 [8 
Ῥετοπαί τοϊδιίϊοη Ὀοίνγοθη αοὰ δηὰ ἰδοθο 
ὙΠῸ πορίοες (ἢθ οἰτουτησίδίου ἷ8 βουογοὰ 
ὉΥ δυοὴ ἀϊδγορασγά, θο6 Ὁ. 179. Τθ6 ΟΥΔΟΡ 
οὔ ἰδ νγοτάβ 29ὲ 29 9, ἰὸ ἴπ οσπὰ οὗὨ ἴΠ6 
γοίθα, 8 ΓΙΌΣ πουδιδῖ; ον, 1δι. ὲξ 

ΥΌΠ ἰδ ἴο Ὀ6 οοπποοίοὰ ψῖἢ ΠΝ ἽἼΠ Ὁ Ὁ 
"} διὰ, 2ηὰ. ἴο ΘΏἤδηςο [86 ΘΙ ρἢΔ5818 οὔ 
118 ΒΘΎΘΟ ΤΟ Ώ866, ἴΠ6 δι ᾽)οοὲ Ὁ ἰδ το- 
Ῥοαϊθα, θυ ὙΠῸ 6 δβυλδαϊληεῖνο (Ὁ 2 

δ, ἢ οὮἢ ΡοΐπῈ8 ἴο ἘΠ6 δρ γί] ο88- 
ΤΑΟΙΟΓ οὗἉ [Π]8 τί ζογοῦδ ἰηἰυποϊοη. 

ἈΦ. Οὐ (8δ6 ἔτγαδι ὧδ οὐ ΝΟΣ [δ0 
ὀχοάπϑ ἰοοΐς Ρ]δεθ, ἔποτο 8:41}1 ὃὍθ δ ΒΟΙΥ 

Ἄοοηγοοδίίϊοη (ΓἽΡ ΕἼ), δηὰ 80 αἷδὸ ου 
δὸ δευθη ἣν ἀδυ, ἐπ σοτηηοτηογαίίοι οὗὨ 

(06 Ῥαδδαρὸ {πγουρσἢ τ106 Ἐρὰ 866, δηὰ 
106 ἀεθίστιοϊϊοη οὗὨ [16 ἘρΥΡτδη ΔΥΤΩΥ. 
Ετοῖὰ ΙΥἱξ, χχὶ. 3, ἰΣ ἰθ οὐνΐουβ, ἴδδὲ 
ΣῚΡ ἸΡΌ, διὰ ἼΜΙΘ, δτὸ αἰτωοδὲ σγπο- 

ὨΥΤΩΟΌΒ, Ὀπὶ 80, ὑπαὶ ἽΜΙ Ὁ 18. Υδίθοῦ [6 
νίάον ποΐοη. Νον ὙΠῸ (ἤοπὶ ἽΝ)", ἴὸ 
Ὦχ, ἴο δρροΐπὶ) 8 απ ἀρροὶϊκίεα ἐΐπιε, ᾿ΠΘῊ 
ἃ [εδιϊνα]; τῶι ΠΡΌ (ἕοσι ἐπ, ἰὸ 

(811) ἰβΒ ἃ [δδεῖναὶ τσ οἢ τγαϑ δηπουησοὰ 
Υ͂ ἴΠ6 ΒΟΙΥ ἐτπιηροίῖδ, δπὰ [ῸΓ νη ΐςο, 
ἐπογοίοσγο, [6 Ῥϑορὶθ νγαὰβ αδδοηιδίεὰ οἵ 
οαἰϊε ἐορείλεν (πανήγυρις). 860 Νατα. 
Χ, 3, 10; σΟΙΏΡΘΙΘ 1οΥνἱξ, χχὶϊ, ΤΙ͂ῃ [86 

δεῖ, δηὰ ομίοθγ διηοὴρ (9 Μοδιδιωσηϑθ- 

ἄδηβ, ἰδ ἐοδέλναἶθ δῃ ἃ ῬΟΡΌΪΑΥ Δββοιη 1168 
ΔΓ 5.}}} δῃηπουηςοα ὉΥ͂ ΒοΓΑ] 5, ἔγοτη σ0η.- 
Βρίοπουδ ρ]8668, ΟΒρδοΐ δ τἰ6 Ἰονο 8 οὗ 
πο ἰοπρῖίο8. ΤῊ ϑαρίπδρίης Τοηογ: 
καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη κληθήσεται ἁγία, 
Κ΄ Π0 Πγβὺ ἀδὺ 5}}4}} ὃδο ςα]]οἃ Βοὶγ," δδ ἰΐ 
80 Ηοῦτον ἰεχὶ πσερὸ: ἐξ}, ΠΣ Ὠ}}) 
ῬῚΡ (22), τϑδσὲ ἰε ἐγαπδίαίοε 16 
ποτὰϑ ὉΣῚΡ ΕΠΡΌ, τὴο δοοοῃηὰ πιο τ ῖτἢ 

κλητὴ ἁγία. ἼΤὴ6 56πὶ0 ἸΙΌΟΤΥ δπὰ αἱ - 
ΟΥ̓ΟΡΔΠΟΥ ΟΟΟῸΣ ἴῃ ἴδ τοπάοτίηρ οὗ [86 
Ψυϊχαῖο: “9 1εα Ῥτίτδ οτὶὶ βδηῃοίδ δῖαθ 
βοϊοπηηΐβ, οἱ ἀϊ98 βορτηδ ϑϑοπὶ οδιϊυϊδίθ 

τρστρ το ]18."-- ΠΟ δὲ ΠΘΕΘῸ 09, αἱ! 
νοῦς δἢ}4}} κπκοέ Ὅο ἄοπο, [μδὲ ἰδ, πο τ οσκ, 

ποί ἀπ ποτκ. Ομ Χ. 1ὅ. 
ἍΈ. Ακα γου ελαϊϊ οὔδεγυε (λό ξαεί ο΄ 

μπϊεαυεπεὰ ὀτεαά, (ΝΌΟΣ ΠΝ), ἐπὶ ἱδ, 
γοῖι 8:41] (ΚΘ σδύθ [0 οδὲ, οὐ. ἰδδὶ ἀδυ, 
ππη]οανοποᾶ Ὀγοδᾶ, 88 8 σοΙΏΣΠΘΙΠΟΓΔΙΪΟΠ. 

ἘΡηὴ Εκτα, Ἐβεηὶ δηὰ οἴδοσβ, ἰπίογργος 

ἴπο80 ογὰβ ᾿ἸΓΟΓΑΙΪΥ: “ γοῦ 5}}4}} τυδίο ἢ 
[09 πηϊοδτοηοθᾶ οαοθ 10δὲ ΠΟΥ͂ ἔοῖ- 
τηοηϊ;" ποῖ ἰάθα που] δἰδηὰ ἰπ πῸ 

οοηπῃοοϊίου τι [6 ΤΘΘδΟῚ ἱπητηο ἰδοῦ 
ζο]ονίηρ: κἴοσ οὐ δ ἀΔΥ ᾶτὸ 1 
ῬὈγουζὰςξ γοῦ ουἱ οὗ φγρι. Τθο βαπιδ- 
τέλη Ὑογδίου ἢ 88 (ἢθ δαδίος, δηὰ, [Π6Γ6- 

ἴοτο, δυβρίεἰοῦϑ τοδάϊΐηρ: ΠῚ ΟΠ, ἐλὰ 

οογυαπα, ἰπδιοδὰ οὐ ΠΊΥΌΠ, δὰ εὸ 

ἐσαπβἰδίθβ ἔθ ϑορίυδρίηϊ : τὴν ἐντολὴν 

ταύτην.--- ΕοΥ ὁ δια οοἰΐναπιε ὅαν δαυε 

ὀγουσὴλέ ΠΝ ΝΠ) νοι λοείε ομί 97 ἰδὲ 

ἰαπὰ οἱ Ἐσνρί. ΤῈ ϑορίπαρίπε σϑηογ8 

ἐδ νοῦ ἰῃ 16 ἔαπΐαγο, ἐξάξω, ἀπὰ 80 ἐδθ 

Ψαυϊχαία, οἀποδαι: “1 ε81} ὑσίηρ οἱ; 
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881} Ὀ6 ουὐ οἵ ἔγοτα βγσβθὶ. 16. ἀπᾶ οἱ ἰξε ἢγβί ἀδΥ͂ 
ἐλν6 8ἠηαἴϊ δ6 ἃ. ἈΟΪΥ οοηγοολίίοη, δπαὰ ὁ {πΠ6 βονθπίδ ἀδΥ 
{Π6Γ6 8881] Ὀ6 ἃ ΒοΙ͂γ οοηνγοοδύϊοῃ ἴο γοὰ! ; ΠΟ ΜΟΙΚ 88}4]} θ6 
ἄομθ οὐ ἐμοί, βᾶνα ἐδαΐ ὙὩ]ΟΝ "18 ἠο Ὀ6 δαΐθῃ ὈΥ͂ ΘΥΘΥΥ͂ 
ΤΉΔ1),, ὑπδῦ ΟὨΪΥ ἸΏΔῪ Ὀ6 ἀοηθ ὈΥ γοὰ. 17. Αμά γοιῦ 5841] 
ΟΌΒΘΡΥΘ ἐδ6 ζοαϑὲ 07) αὐ]δανθηθα Ὀγοδα; [ῸΓ οἡ {818 86] ἔβα γὴ8 
ἄαγ μανθ 1 Ὀσουρῃῦ γοι Βοβίβ οαὖὺ οὗ ἴπΠ6 ἰαπα οὗ Ἐργρύ: 
ὑπογοίοσθ 8881} γοὰ οὔβοῖνα {18 ἀδὺῪ {πτουρμουΐ γοὺγ 
ΘΠ οΡ 8 8 8 ΟΥΪΏΔΠΟΘ [ὉΓ ΟΥ̓́Θ, 18. ἴῃ {86 ἢγβί 
γιοηΐδ, οα 86 Τουτίθοη τ ἀΑΥ οὗ {Π6 τηοπίῃ, ἴῃ {π6 ουθῃ- 
ἴηρ, γοὰ 5841} οαΐ ὑῃ]θασθηθα Ὀγθδα, ἀη}}} [86 οπο-8ηά- 
ὑποης ἰοὺ ἀδν οὗ {86 πιο ἴῃ ὑμ6 ονθηΐηρ. 19. ϑδβυβῃ 
ἄδγβ 888}} {Π6 γα Ὀ6 πο ἰθάᾶνθῃ ἔουπα ἰἱῃ γοὰ δΒοιι868; [ὉΓ 
ὙΓΟΒΟΟΥΟΣ δαίοί ἢ ὑμαὺ ΜΏΙΟΙ 15 Ἰοανθηθά, ουθη ὑμαὺ 5οὰ] 
88}} 6 ουὐὖ ΟΥ̓ ἔγοτιλ {86 οοηρταραίίοη οὗὨ βγϑεὶ, μοῦ 6 Ὁ 

οΥἱἀομγ Ὀοοδῦδο (0 οχοάμβ ἢ88 ποὶ 
γοῖ Ὀθοη τοϊδίθᾶ, Βαΐς δεβουσὰ [πΠ6 ῥγθ- 
οοΡρίδ σοποογηΐηρ [86 πηϊοαυθηθὰ Ὀγοδὰ 
“γοτο σίνοη αὐἴεν 86 οχὶϊ, ΤΠΟΥ͂ Δτα, ἰῃ ΟἿ 

ἰοχὶ, βυβίθπλϑ σα} δηὰ Ἰορίσδ!ν οοπ- 
ποοίρὰ πΠῺ ἰ86 ΟἿΟΣ τορουϊδιΐοπδ δηὰ 

ΟὐὈδοσναποοῦθ ΟΟΠΟΟσΤηΐησ ΕΔΒΘΟΥΟΣ; 860 
ὨΟΐΘ Οἡ Υογ. 15. ἯΥ ἠοσοά, ἐπογοίοσο, ποῖ 

ἴο ἴαΚοὸ ποῦοὸ ἸΣΝ ΝΠ (ἢ Μοπά δ βϑοδη, 
Οἰδἤϑη, ΟἸαίγο δῃὰ οἱ θγ8) δὲ ἃ ἔα γοπι 
Θχϑοίυσῃ: “1 8}8]}} δυο Ὀγουρὰξ ουἱ.᾽ 

18. ἸΝΠΔ ἐκ εἰἦό ἢγεί, 86εὶ]. πιοκίὰ 
(δοραγο ΕΣ ἱ. 1, οἷο... 

19. ΤΠοθο γῆ ὁδὲ δηγτβίηρσ ἰοανοπθὰ 
ἀυτίηρ {ποθ ϑουθῃ ἄδΥ8, 5Π4}} ὃθ σαὶ οῖ, 

δοιὰ ἰδὲ δἰγαπσον απ ἰδέ παίϊνε 9. ἐδε 
ἰαπμά, ΓΝ (ἕο ΓΙ, ἴο βῃοοὶ ἔογιὩ 
πεῖ δὲ ῥυοδι ποι τ), 56 ὙΠῸ ἰ8 Ῥοχπ 

ἴπ 8 ΘΟΌΠΙΤΥ, ἃ παξσε. ὙΠῸ Ηοῦτον ᾿μ 
ἀἰβιιηραϊθδοα ἧτο Κη οἵ δίγδῃζοζε: 
Ἰ. Τὰοε ργοφείψίεν 9. ὕμδέϊοε (ΟἽ 52), 
ὙΠῸ παυθ, ὉΥ [06 τἰΐο οὗἨ οἰγουσηοϊδίοι, 

Ὀθοη τοοοὶγϑα ἴῃ (ἢ6 οογοπδπὶ οὗ Αὐτὰ» 
δ, δηὰ ψῆὸ Βδᾶνο, πογοίοσοθ, ἰῃ Θυ 
Τοθροοῖ, [00 Ββδῖηθ ἀυἱοδ δηἃ (ἢ6 δδιηθ 
τσ 88 Ῥοσ [δυϑοὶνο8; δηὰ 23, Τὰδ 
δίγανφενβ οΓ ἰδὲ οαίε (Ὁ ") νἷιο, 
πὶ ποσῦὶ πδυϊὴρ Ὁπάργροηθ ἴπῶὶ ἄγει 
ΟΟΓΘΙΏΟΩΥ οὗ ἴ06 Αὐτδμδιιὶς οογθηδειῖ, 

δδνο ῥἱοάροὰ τδοτηδοῖγυοδ ἤο Κϑὸρ δἱοοῦ 
ἔτοτα ἰδ ]δέγυ, διὰ ἰοὸ οὔϑοζυο ἐδ 8ο- οδ]]Ἱοὰ 

βού ἴα οἵ Νοδὶ (θηυμμεγαίοὰ οὔ 

Χχὶϊ, 20); ΠΟΥ τοῦ ΟὨΪΥῪ ἰο]ογαϊθα πηϑδ- 
Ὀ6Γ8 οὗ {π6 δίαίο (Ὠ ΔΩ ὯΝ,2), νἱτδοὺς 
Θηογίης; ΔῺΥ τοὶ σίου ῥγίνιορο. Ιὲ ἰ8 

ΒΟΆΓΟΘΙΥ ΠΘΟΘΕΒΑΙΎ ἰὼ διὰ, ὑπδὲὶ (Π6 ῬδΓ- 
ἴδοι ῬΑΣΙΕΥ οδβίδ  ἰδῃοὰ ἴῃ Οὐγ γογϑο (δηὰ 
πῃ γασδο 49) Ὀσίνγοθῃ [09 Ὡδεῖὶνο [6Γ86}1}6 

δὰ [6 ΒΙΣΓΔΏΡΟΓ, ΔΡΡΙΪ68 ΟὨΪΥ ἴο [Π6 Ηγεὶ 
οἾδ68, ἔτ μγοθοίγίοδ οἵ }υδέῖοο; διε ποῦρ 

ἴδ οἴδοῦ βίσβηροβ αἷδο, τῆο ᾿ἰνϑὰ ἴῃ 186 
ἩΘΌΓΟΝ οἰκὶ65, αζ Ὀοππα, 88 ἃ Ὀγϑοδῃ- 

ΕἸΟΏΔΥΥ ΤΩΘΑδΈΌΓΟ, [0 δϑδίδίη ἔγσοπι Ἰθαυθηθᾶ 
ἴοοὰ ἀυτίηρ τ0 φουθη ἄδυβ οὗ Ῥϑβϑουθσ. 
Ναξυεε 9 ἐλιοίακπα δ3τα [Π000 Ὑγ 0 ΔΙῸ ὕοττὶ 
ἔτοτηι [δυϑο εἰδὴ Ῥδσϑηῖδ, δἰ βου ἐδ680 

τοὶ ῃς ἘΒοσωϑοῖνοδ δυὸ Ὁθθη ῬΓΟΘΟΙγία8, 
Ὡδῦτοθ οὐἨ δῃοίμου ΘΟΌΠΟΥ οὐ Ὀοϊοηρίης 
ἴο ΔΘ πδίίοη δηὰ δ ἀϊετους οτϑοί. 
Νοῖ ᾳυΐίο οοττϑοῖ 8 ἐπογοίοτο ἴδ ορἱ πίοι 
οὗ ΟἸΙοσίουδ, το Ὀολίονοϑ (δὲ ἐδ παέέθαϑ 

47 ἐλε ἰαπᾶ πεῖτὸ ἴἰο ἀἴτγοος ἀδβθοθη ἀδοῶ 
οὗ ΑΡγϑδδαι, “ Ὀοοθι80 ΠΟΥ͂ ΔΥῸ [06 ῥζὸ- 

θη οὗ Ιβδδὲὸ δῃὰ ὅδοοῦ 0 τοῦ ὕοσι 
ἰη Οδῆδδη, ποῖ ἰδ ΠΟῪ δὰ τϑοοϊνοὰ 
ὈΥ αοά 88 τοὶγ ρογροῖπαὶ δροὰο." Τὸ 
ΒΙΓΔΏΡΟΙΒ οὗ ἴΠ6 χδῖθ οδῃηοὶς Ὀ6 ΒέΣΙ ΟΕ 

ἱποϊαάοὰ ἰῃ [18 σοΙῃσηδη, 88 [06 6Χ- 

Ῥτοβδίοῃ: “ἐπδὶ {86 Ὁ δβοὺ] δ.8}} ὃδὸ σας 

οἵ ἔγοπι ἔδ9 οοηρτορδίοη οὗ [εγϑ6]".--ἰο 
ὙΟΝ ΠΟΥ ἀο ποὶ Ὀοὶοηρ--οδσος ὃθ 

ΔρΡ Ια ἴ΄ο ἐδμθ, --- ΑΡους (86 ἔασίδος 
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δ ΓΥΘΠΘ9 50. 1 ΚΝ ΠΗΒΕΩΝ ἊΣ Ὀξ γ᾽ ΣΡ ΝΘτΣ 
ὉΠ Β Ἐ ΓΗ͂Ν Ἰρϑδέηι ὈΞΠΞΦῚΌ 55 ΤΌΝ Π 

ἘΡΡ Υ̓ΡῸ λϑρὴρ ὨΠΟΝ ὝρδΣ ὈεἪγ) ὩΡΓΌΡΡ ΠΙΡῸ ΜΕΥΡῚ εἰ 
πὲ ΓΙᾺ: ἘΘΡΠΡΝ 58. ἐ ΠΡΒῚ Ἰρτρὴ ἘΠΕ δ μὲν 
Γ ΙΣΣΙ Ἐφ᾿ Ὅκ) ἐπ αλρστΟΝ: ἈΡῸ05}) ἢΡ5 ἼΡΙΣ Ὁ19. Ἐίοϑθο 
: ὙΡ ὈΥΨΤΙΣΒΌ ΘῈΣ ἘΘῸ ΝΟ ΘΝ. ἢῸ9. ἽΝ ὈΠΙΤῚ 
τοϊδείοη Ὀοΐνοοη Ἢ δηὰ 2, εοο Ὡοῖθ 

ου χχῖ!. 20. 

30. 71κ αἷΐ γον λαδίίαἰίοκε, ἴμιδὲ ἰδ, 
δοοοσάϊηρ ἰο ἰταάὶτίοη, οὐ ουἱ οὗ Ῥα]οδ- 

εἶπο (γεν ΥἹΠ), πββογο (δ Ῥαβο δ] -Ἰδτ 
56 ποῖ οἴἶδετοά. 

ΦΕῈ. Μοβοβ οοτητηθπηϊοδίοθβ ΠΟῪ (ΤΟ. 

821 ---28) ἴο 1Π6 οἰάογβ, δηὰ ὑπγου ἢ {ποτὰ 

ἴο ἴδ Ρ6ΟΡ}]6 οἵ [δγδ6] (806 ποῖθ ἴο 111. 16), 
τῆς ἰδὺγ σοῃοογηΐης [86 ῬΑΒΟΒΑ] Δ; 
θὰΐ ΟἿΥ ὑοχὲ Ομ ΔΙΠη8 ταῖποῦ ἐὯ6 σΘΏΘΓΑΙ 
Β6η86 Δ ἔμ ἀχϑδοὶ νοσχάδβ, Ὑδο Μοβοϑ 

τιϑοὰ οἱ {Πὶ8 οσοδδίοη, ἰἢ ογὰον ἴο δυοϊά ἃ 

ΣΩΟΠοίοηουβ τοροι τίου, ἸΒογοΐοσο ἰδὲ 
8 Βοτθ ὈΓΘΗ͂Υ βαϊὰ Ἰηδίοδὰ οὗ 2332 δηὰ 

ἿΨ (σοσ. 5), ΠΟΙ, 186 μδδοβδὶ-ἰἸδτιῦ, ἰ5 
ΤΏΘΓΟΙΥ τηϑηϊοηθά, ὙἘ11δὲ [Π6 ὀχρ᾽ δηδίΐοῃ, 

ὉΥ ΒΟ. δἰοηο ἐπδὲ οχργοδδίου; ὈΘΟΟΣΏΟΒ 
ἐπι} χί 016, ΤΟ]]ογΒ διὸ ἴῃ τοσ. 98; δηὰ 

116 ϑ6 οὗ [00 ὮΥΕΒΟΡ ἱπ Π6 ογθηΐηρ οὗ 
186 ΤουΣίοΘη (ἢ ἀδγ οὗ Νίδδη ἴοσ [πὸ Ρῦτ- 
Ῥοδο οὗ πιδικίησ [6 ἀοσγ-ροδίβ 16 ΒογῸ 
ἴον ἴΐὸ γεὶ το ογὰἀοτοα, ἩΔ1Ϊδὲ ἐξ ἰδ οὶ 

χησπίοηοὰ ἴῃ [16 Ῥσχεοθάϊηρ ρασὶ οὗ οὖσ 
ομδρίοσ. ΤῈ ἰἶπηθ, τ Π6Π 186 δε ἱβ ἴῸ 

0 Ἄοδοθθῃ, [820 πύταθαῦ οὗ ψαοδίδ, 186 
ΤΩΔΠΏΘΣ ἴῃ ἩὙΒΙΟἢ [06 ἰδτ Ὁ 18 ἐ0 Ὀ6 Θδίθῃ, 
δηὰ [πὸ Ῥγοοορὶ οοῃοογηίης ἴπαὶ ἩΒΙΟΝ 
Τα χ Ὅο Ἰεΐδ ΟΥ̓ΘΓ ἴο [86 Ὁ] ον ίηρ τοστ- 
ἱηρ -- 411 118. 186 ΠοΙῸ οτξ θὰ ἔγοπι [86 
ΤΌΒΒΟΙ δϑϑὶρηοᾶ.-Ὅγαισ ομέ απά ἑαΐε 70» 
ψουγδεῖυεε α ἰαηιδ. ἽΦΌ, δ ἴῃ: Αταρὶς, ἴο 
ἄγαν, [Π 6} δἰ ΤᾺ Ρ]Υ ἰο ἴδῖκα, δο ἐμαὶ ἸΏ διὰ 

ΠΡ ἀγθὸ ὩΘΔΥΙΥ ΒΥΠΟΏΥΙΩΟΌΒ, δηἃ γὸ 688 
ὨΘΙΟΣ δοορὰθ ἴο 26 δχρὶδηδίίοῃ οὗ 

Βδβηιΐ, ἴμὰς ἸΏΦΨΌ τοΐουβ ἴο ποθ ὙΠῸ 

Ῥοβϑοβδδ οδίι]θ, δὰ δυὸ ΟὨ]Υ ἴο [8Κο [06 

Ἰδτα ἔγοτα ἴδ [0146, δηὰ ἹΠΡ ἰο ἴῃοϑὸ 
ὙΠῸ Ῥοϑβοϑθ ὨΟΠ6, δηὰ ᾿ᾶγθ ἰ0 ὈΠΥ ἰδ 9 
Ἰδοῦ; ΟΣ ἴο ἐδο ορίπίοη οὗ ἔδοϑο, τῈῸ 

(ἰκο θ Ὠΐθ) ρἶνο το ἽΦΨΌὮΌ 6 ἀουδιίαὶ 
ἰηϊογργοίδιίοῃ οὗ σοίπᾳ : “80 δῃά ἰδκο 
γοι ἃ διὰ (80 δ8ϑο ἐδ6 δορίυδρίηϊ: 
᾿Απελθόντες λάβετε; ἀπὰ Ψαυϊχζαῖο: 116 
[Ο]Π]οπίθϑ, Οὐοἴαρασο ἰδ, 1). Φοῃδίδδῃ 
ΤΌΠΟΙ ἰπβίεδα οὗἨ 2 Ὁ: “ἴδκο γοῦγ 
μδηᾶβ ΔΙΓΑΣ ἔγοσα ἴμ6 ἰ4018 οὐ ἔϊο ἘώΥΡ- 
ΕἰΔ}5." 

88. Αμκαά γοι ελαϊϊ ἰσαλε α διποὶ οὗ 
ἄνεϑορ. ΠΣ (ἔἴοπι ἽΝ, ἴο Ὀἱπά) 
θθποῦ, ἩΔΟΝ δοοογάϊΐης ἴο ἐγδάϊθοῃ 
(ΤΑῖπι. Ῥόβδοῖ, χὶ. δ) οοπείβιδ οὐ ἰῆγοθ 
ΒίδΚα; δηὰ δοροτάϊΐηρ ἴο Μαϊτηοηΐάθδ8 

(Ρος. Ανοίῃ. 8) οἵ “ 68 τηυοὶ 88 ἃ Π8ῃ 
δὴ Βοϊὰἃ ἱπ οὔθ διδηά.".-- 880} τῶ 
Αἰτηοδὶ ὈΥ̓͂ 811 δηοίθηϊ πδίΐοῃβ οοπαίοτοὰ 
ἴο Ροδδοβϑδ ἃ ῬΌΣΥΣ ΡΟΣ, διὰ νὴῶ8 
ἘΠογοίοτο ἔα ΌΘΠΠΥ πδοὰ ἴοσ 186 δΟΪΥ 
ΠΟΓΟΙΩΟὨ 68 (Ῥ εν, Ηΐδι, Ναϊι. χχυΐ. 1δ; 

ῬΡογρῆψν. Αὐδπ, ἱν, 6). Βυποῖοθ ᾿ῸτῸ 
8180 ΟΧΙΘΗΔΙΥΘΙΥ ΔΡΡ Θὰ [ῸΓΣ ]Ἰυδίγδιίοιϑ 
δηὰ Βρυ ΚΙ ρα; ἴδ ΟὝΘΟΚ4 δορὰ [ὉΣ 
(π|686 ΡῬυΡοΟδο8 ΟἿΘ ἴοσιηθὰ οὗ [π0 Ὀου χα 

οὔ [ἢ οἰϊνο- σθ6 οὗ ἰδυτοὶ, οδ]]οὰ θαλλός 

(Ρσοὶ!, ΖΞ. νἱ. 280; Ουϊά, Ἐδβῖ. ἱν. 728). 
--Βυὶ 116 οχδοὶ δροοΐθβ οὗ 2 }Φ 16 πἢ- 
οὐγίδίῃ, [Ιδἐ 15 σοπάοσοὰ ὉΥ ἴπὸ ϑ'ορί,, 
ὕσσωπος; ἴδο Ψυϊμαῖο, πγεϑορῦθ; 110 

Τασχυσΐηι, δ Ν ; 00 γτίδη, δ 2}}: 

δα ὉΥ βαδάϊδιι, ΒΑΗΤΑΝ; δηὰ ἴῃ6 Ταϊπιυὰ 

(8480. 109 , 128 ἃ; Οδα]. 62 Ὁ; ϑποςδα 
18 4) δϑϑοσὶβ ἀἰδιϊ ποῦ, [μαὺ (80 Ηθγονν 
ἀϊὰ ποὲ οοἰποίάο πῖῖ ἴθ6 Ασϑοκβ ἴῃ 
Ἀχίηρς ἴμ6 δβρϑοῖθβ Ἴδχργοθβεὰ ΕΥ̓ ΔἘΙΠῚ, 
Νον [06 ὮΥΒΒΟΡ ἰδ ἴῃ 1 Είηρδ υ. 18, 
ἀοβοχι υοἃ 48 “οομπιης ἴοτῖῖ ἔγτοπι, ΟΣ 

δτονίηρ οὐ, [Π6 νν8}},᾿ ἴῃ ορροκίουῃ ἴὸ 

19 ἸΟΔῪ οοάδς οὗ [86 Τϑῦδηοη. ΤὨΐδ 

ὙουἹὰ γ)ὁ}} ἀρτοο πὶ τ 180 ψεϑορμα ο]- 

εἰπαϊϊε, ποῖ 8828 81:}8}} ρμοϊηϊοά Ἰεδυεβ, 



20ὅ ΕΧΟΡΌΣ ΧΗ. 

ἢ Ὀδ6 ἃ ΒΤ ΠΡΌΡ, ΟΥ ὈΟΓΏ 11) (Π6 Ϊαπά, 20. Ὑοι 588]1] οαΐ 
πούίηρ Ἰδανθηθα; ἴῃ 811 γοὰ Βαρ᾽αὐϊοπμβ γοὰ 8}18}} εδΐ 
ὉΠΙοανοηρα Ὀτγοδα. 

21. ΤΠοα Μοβοβ οδ δᾶ ἴῸὉΓ 411 {π6 6] θτβ οἵὔ 1ϑγϑοὶ, δπᾶ 
Β8]ἃ ἰο ὑποῖα, ΓΔ ουὖὐ δηα ἰδκα Ὁ. γουΓΒΟΪ 68 ἃ Ἰατλ Ὁ 
ΒΟΟΟΓ Πρ ὅο γΟῸΓ ἔΆΤΩ1]1168, ἀπα ΚΙ] [86 ΓΡεββοιβ. 22. ἀπά 
γοῦ 58}.4]] ἰδ Κ6 ἃ Ὀυ ποῦ οὗἨ ΥΒΒΟΡ, δῃηά αἷρ ἐξ ἴῃ ἰῃ6 ὈΪ]οοά 
ὑμαὺ 18 ἴῃ {86 ὈαΒβῖη ; δῃα ΠΟΠ6 οὗ γοὺ 888]] ρὸ ουὖὺ ἔγοτῃ {Π6 

1 Ἑποῖ, Ῥετε.---Ῥλδβουον. 

δρουξ οπθ ἰποὴ Ἰοπρ δηᾶ γαίποῦ Πασᾶ; 
ΧΑΤΩ ΤΥ (Δ 1 Κα, δῦους ομθ ἱπο δὰ ἃ 
8} Ὠἰρἢ; δηὰ δῖυθ οὐ πο 6 ὈΪΟΒΒΟΊΊΒ, 
ὙΠΠΟΝ ΑΡΡΘΔΥ ἴσου ὅπὴ0 ἰο Αὐρυδί, δπὰ 
ἔαγη ἢ ἢη6 Ὁ668 ὙΠ ἢ ΔΙ Ρ] 6 ΠΟΙΟΥ͂ -διπ, 
ἜῸΥ βρτίηκ]ηρβ, ἴὸσ νοι ἰδ '8 οτάογοὰ 
ΒαΙ6 δηὰ [ὉΣ ΟἿ Σ ΒΟΙΪΥ͂ ΘΟγ ΠΟ ὩἾ68 (1 Υ. 
χίν, 4, 6, 1. Ναμι. χὶχ. 18. ῬΒβ. Ἰὶ. 9), 

δ 15 ΘΙ] δἀδρίθα; 0ῸΓ ἱξ 48 51 8]}, ἢ- 

ΤΘΓΟΌΒ, ὕΘ ΠΟΥ, δηα δ᾽ ἐσ ΠΟῪ νυ] 8 ἰθανθδ, 

ὮΙ τ θη ἀϊρροὰ ἴῃ παῖοσ οὐ Ὀἱοοά, 
Θδδῖγ ἐδ θο [π6 δΒυϊὰ, ἀηἃ ἢ θη ΒΟΥ 

διδίκοη οἷν ἰδ ἰογδ δραΐϊβ. [εξ ρτονν 
Αἰπιοδὶ ἰῇ παίογαὶ ὈΌΠΟΠΟΒ, ΤῸΣ ἃ βίη ρ]0 

τοοῦ Ῥσχγοάποοβ ἃ στοθδὺ ὨΌΤΔΌΘΙ ΟὗὨἨ ΒΌΘΚΟΙΒ. 

Βυΐ [86 ρῥἷδηὶ ϑαλίαν, πμϊοῖ βδδάϊδῃ, 

ῬΜαϊπιοη! 68, δῃἃ οἵποῦβ γἢο [ὉΠΟῪ [ἢ6 

ον ἰδ ἰτδάἑτίοη, στηϑηςοη) 88 3[,,.ξΝ8, Ὀδ- 

Ἰοηρβ ἴο ἴ86 βροςοΐθβ οὗ Οτίζαπιμι, Ἡ] ἢ 
ἦβ ὙΘΙῪ υδ08] ἴῃ ῬΑἸοβηο δῃὰ ποῦ Μοππὶ 
δἰηδὶ, δὴ δζοιηδίίς ρμἰδηῦ, πὶ δ βίσοῃρς 

δίγαϊ χαῦ βία! κ, οὔὸ ἴοος δἰ ζἢ, τδῆν Υἱ}- 
Ἰοῦβ ἰοανοῦ διὰ Ἡδὶΐο Ὀ]οββοιῃδ: δηᾶ ἰΐ 

ἔϊονβ οὔ βδίοῃυυ 8δοὶ}, ἀυδί-Ἡ1}}8, δηά 
δἰ παν ὉΪ4068.--- Α 8 ΟΥ̓ χζδηππι ΤΟΘΘΙ Ὁ]68 

[0 ὮΥ͂ΒΒΟΡ ΥΟΙῪ το ἢ (ῬΙ ἐπ. χχ. 6, 7), 
106 ἀἰδογορδῆου Ὀοῖτθο 6 ν18} ἰγδά!- 

ὥοη δηὰ [μ0 οἱὰ ἐγβηβιδίουβ 18 ΘϑϑΙΪΥ 
ΔΟΟΟΌΠΙΔΌΪΟο; Ὀυξ 88 ἴῃ γχτἱϊιδὶ τηδίοῦθ 

ἰδ οη 18 [86 Βδίοδὶ δυῖποΥν, τὸ δΓῸ 
ἱποϊϊποὰ ἴο υπἀδογοίδηᾶ Δ,Ϊδὲ ΤΑΙΠΟΣ 88 ἃ 
Βροείοβ οὗ Οτίζδηῦπι ἴμδη δὲ ΗΎΒΒΟΡῸΒ 

οἴδείπα! δ, δ πουρ (ἢ6 ΤΌΤΤΩΘΡ σηϊρσὰς 
ἴᾶτο ἱποϊπάοὰ [26 ἰαδίίοσ αἷἰδο. ΤῈθ 
ΣΏΟΠΚ8 οὗ Μουηὶ ϑ᾽' ῃπαὶ ΘΗ Ὗ (6 Ρ]δηςξ 
Τοελαλάαλ πιὰ Ἡγεδορ. 866 οολατί, 

Ἡϊϊοτοσ. ἱ, 587---ὅ98; ϑρεπεεν, Ἰωϑχα. Ἐῤει. 
ΤΠ. χν. 4; αδεν, Απαδϊθοὶ, ΤΠ 60], 1, 1, 
εἰ δεᾳ.; δῃὰ [π0 ΣΎ] οτα: ΤΠ αφεείχψωϊει, 

Ῥ. ὅδδ4; Τοῤίπροπ, ἴ. 180, δηᾶ οἴδοτσε.--- 

Απά γοι εδἠαϊὶ αἱρ ἐξ ((δε ἄν6θοΡ) ὅπ ἐδε 
διοοά δαὶ ἱξ ἐπ ἰλθ. δαείὶκ (). ΤὨϊ8 
πογὰ ΒΌ Τη 6808 ΠΟΙῸ Ὀαϑὶη, 86 ἴῃ 3 ὅδση. 
ΧΥΪ. 28; 1 Κίηρβ υἱῖ. ὅ0; 2. Εὶπηρπ χὶϊ. 

14, οἱἰς.; δῃὰ 80 ἰξ ᾿)889 θθθὴ ἴδθη ὉΥ͂ 

Οηξκοῖοβ, Φοπαίμδη, Ἐβδῃὶ, δπὰ δβονοσαὶ 

τηοάσσι ἱπίοτργοίοσα. Βαΐξ {Π6 τηοτο υδααὶ 
δἰρτι βοδίίοη οὗ ᾿Ὦ ἰ8 “Ὁ ΓΕΒΒ ΠΟ] ,᾽ 86 1π 
Δυάρ. χὶχ. 37; 1 Είηρε χὶν. 17, οἷο: δηά 
80 ἰγαπδῖδίο ἰδο βορίυδρίης (ἀπὸ τοῦ 
αἵματος τοῦ παρὰ τὴν θύραν), Μ υ]ρεῖο 
(ἐπ βαηρσυίΐηο, ααἱ οδὲ ἴῃ Ἰἰτϊηθ); Εθπ 

Ἑχστα δπὰ Βοβϑηση ] 6 Ὁ ]θᾶνθ 1 πηἀοοϊὰοά. 

Ἠονόνοσ, [Π6 Βαρροβίζίουῃ οὐ ἩΔΙΟΣ (δῖ6 

ἐπιογρσοίδιοι 8 Ὀδδοᾶ, ἰδὲ (Π6 Ῥαϑοδα]- 

Ἰδοῦ τῊδϑ ΚἰἸοὰ οὐ ἴδ6 ἐπγοβῃοϊὰ οὗ 189 
Βοῦδο, [88 110160 ῬγοΟθΘΌΝ  Υ, ἀπ ἰδ ἴῃ 

ἐϊ86}  ἰοχοθὰ διὰ δυο 4).--- 6 τεδδοη 
ὙὮΥ ““ποῦοαγ βδου]ὰ ρσὸ οὖ ἔγοτῃ ἴῃ0 
ἄοοτ οὗ ἴδ6 Βουδο ὑπ] [16 πηοτηΐη" ἷἰ8 
οὈνίουσβ, Αοοογάϊηρ ἴο ἰἐγβάϊῖοα 1818 
οοσηηδηᾶ γγὰ8 μίνθῃ, ἰοδὲ [86 ἀδβίγογίης 
ΒΏΖΟΙ, ὙΠΟ τιδὰθ ῃ0Ὸ ἀἰδδγθηοο Ὀοίθοη 
(Π6 τἱχμίοουβ δὰ (δὸ π|ῖςκοᾶ, τωϊρδὶ 
δέίδοῖκ δηὰ Κὶ}} ἴοι. ΟἸοσίοαΒ Τοσπλασίκδ: 
“]68ῖ δοῖπο ΕἰΥρυίδηβ δυβροοῖ (παῖ 1ποὶγ 
ΘΟΙΠΕΓΥΤΩΘΩ ΙΏΔΥ ἴδνὸ Ὀθθη ΚΙ]]οα ὈΥ [86 
Τεσϑο  το8." Βα ΟἿΌΣ ἱοχὶ 68115 {π15 πἰρῃξ 
ὩΣ τύ, “ἃ αἰρδε οἵ τεδιομίηρ" (νῪεσ. 
42),ὄ. ἄπι6 οὗ 8 ϑοϊϑωπ δηὰ τοὶ ρίουβ 
ΒΑΠΟΙΥ; ἰδ ὙἨὧἕΔ5 ἴο Ὀ6 δροῃΐ δὲ ποῖηθ ὙΠῈῺ 

ἀονοίίοη δῃὰ μίουδβ σεβοοιίοῃδ οδ]ςσυ]διοὰ 
ἴο ἱσαρσοβδδ Π6 τοϊηὰ οὗ [δ0 1Δγ86]1065 ν (ἢ 

[6 Βἰσῆῇ ἱπροτίδθοθ οὗ δὶ οὐ 68] 
Ῥογοά, [86 τωδηϊοϊὰ δηἃ δγάυουβ ἀυτίθδ 
ΠΟΥ υπάοτίοοκ ὉΥ [20 ΠΟῪ οοὐθηδηξ 
Θηϊοτοὰ ἱπίο τὰ 106 αοἀὰ οὗ δοῖς δῃ- 

Οὐδίοι δηὰ ἐδὸ υτηθτοῦβ ἐσία]8, ὙΠ Οἢ 
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μὴ βρρττῦν ὄττοτιΣ ΠΡ δόχστας ἢ ὴπὴ ὌΊ 98 
ΓΝ σι [π᾽ οἷ) πρβτ ὧν ἐτὴπ᾽ ΠΡΒῚ ΓΊΡιρτι ἘΦ τ) 
ἸΡοΡ ΠΣ ὭΥΤΙΣ ὨΡΠΟΡΝ 94. : Ηὰν Ὁ Έϑ οι, δρ 
ΠΤ Π᾽ ἼΟΝ ὙΆΡΤ ΝΣ ἸΝ621059 ΠΙΤῚ 96. τ τσ ἼΣΘΙ 
“ἢ ΠΣῚ 86. ἐ ΣΡ ΠΊΒΌΣΤΤΑΣ ὈΡΤΟΡΑ ἼῚ ὝΝΘ ὈΩῚ 
ἘΩΠΠΘΝῚ 57 1 ὈΩ ΓΗΡῚ ΤΊΒΙΣΙ ΤῸ Ὁ9)3 ὈΘῸΝ, ὙἹΡΝ 
ὈτνΌΒ ΠΑΡ ΣῺΣ ἘΣΤῸΝ πὸΡ ὙΝ πί πϑῆ ΠΌΡΤΙΒΙ 
ΕἩΠΒΦῚ Ὀχτὶ ὙΡῚ ῊΠ ὈΡΞ ΤΉ ΤΩΣ ἸΒ2)5 

ΠΝ] Προ Τὰς ΠΡ ΠΣ ὝΕΣ ὈΜῪΡΣ 3 ἸΟΨ ΜΝ 88 
ὙΠ51 9. τν Ὁ ΣΌΣ 
Ἀπ 9 3 δγῷ 7} ἬΒΨ 9 ΠΡῚ ἤν Τρ 
δυγαϊοά ποσὰ ἴῃ [Ο]οπίηρ Ηἰ8 συϊάδηοθ 
[Βσουρῇ [06 ἔγδοῖκ θα ἀοϑοσί, 

82. Απά ἥδε ιοἱϊ ποὲ δι θεν ἰδ ἀεεύιο- 
ἔοπκ (ὩΠΙΦΌΠ) ὦ δοπιε ἱπίο ψοὰγ ᾿οιϑεα 
ἰο σπιΐίδ ψου (Ὁ}2)), το 15 Ῥαυίθοε! (δ 
ΒΔΙΩΘ ἰὰθ8. 88 δχργοδεθὰ ἰῃ υϑσ. 18, τ] 

ἴδ πογάϑ: ΓΤΓΙΦΌΟ ἢ) Ὧ22 Π᾽Π" ἐξ), 
δὰ ΠΠΦΌ ἰδ, ἰὰ θοῖϊ Ῥαββαροδ, ἀδείσμο- 
ἐΐοπ, Ὡοῦ ἀεσίγοψετ. ΤῺΘ δηοίθηΐ, δὰ 
ΤΩΔΗΥ͂ οὗ [80 τηοάογῃῃ Υδηβίδίοσ ἤδυΘ, 
ἱπᾶοδά, μογο ἀεείγοψεν: (ΟηΚοῖοβ ἐξ ΟὩΠΌ, 
Βεριίπδρίης ὀλοθρεύοντα, Μυϊμαῖο “΄Ρατ- 

σΌΒΒΟΓΟΙ,,᾽ οἷς.); δαϊ ποῖ οὔθ οὗ ἴδοῖῃ 

885 {ΠΟΓΘΌΥ, κὸ Τασρύσὰ δοπαίθδη δηὰ 

ΟἸεγίςυβ, αηδοζοίοοα [16 ἐεδίγοψίπο απσεῖ, 
ὙΠῸ Ἵχϑουίοβ [06 ῬΪασοθ ὑπο ἐδ 6 οομ- 
τηδηὰ δηὰ ἀϊγοσιίίοη οἵ ἀοἃ, δο ἐπδὶ 
ΤΟΙΦῸΌ νουϊὰ δ6 ἰἀεπείοαϊ πίρι Ἴ Ὁ 
ΤΠ) ΌΠ, ἴῃ 3 βδηι, χχὶν. 16, οὐ ὁπ οὗ 80 

ὈΨῚ ϑΝῸ ἢ “Ἰοχαεῖο δηροϊοσττω 
εοαἰδιη δία" (ΡῈ. ᾿Ιχχυϊὶ, 49.) ὙΈΟΣΟ τὸ 

ἢδυρ, Βουγθυύθ, δυο ἢ; ΟΙΘΑΣ ΒΏΔΙΟΘῪ 65 [00 
130}} υϑσβ οἴοσβ, ἰδ 19 ΠΗ ΘΟΘΒΒΑΙΎ ἰ0 ΥΘΟῸΣ 
ἴο ποξοπϑβ οὗ ἐδ δηρϑ Ο] ΟΟΎ, ἀδθηρ ΟἿ] 
ἤτοτηῃ 8 τ ΣῪ ἰδΐο ροσίοα οὗὨ [2γ86}᾽}8 ἰδίου. 
1Π) ΜΟΊ ἀπά ΜΗ τοἱϊ! ποὲ αἰΐοιο, σιιῆεν. 
Οοταρατζο 111, 19. 

Φ4. Απὰ γοι εἰαϊ! οφοετυε (λα ἰλίπσ. 
[εκ που]ὰ δρρϑοαᾶσ ἤτοπὶ 6 οομίαχε (860 

γοσβ. 38---297), δ)δὲ τ.0 οὔδσηαὶ οὔϑοσυϑηοθ 

ἢογο Θῃἰοϊποα Τοΐογα (ο [86 τηδτίκίηρ οἵ [ἢ9 
ἀοοτ-Ῥοδὶβ τ ΠῚ ἴ86 Ὀϊοοὰ οὗὨ {86 Ρά68.}8]- 
ἰδῶ (806 Ρ. 188); Βονόυοσ, [0 ἰγδὰϊ- 

εἰομδὶ Φονν 8} ἱπίοσρσοίδιίοη μ89 δρρὶ] θὰ 
1 ἴο [86 φθῃοσαὶ Ῥγϑοορὺ σοποοζηίηρ Ρδβ8- 

ΟΥ̓ΟΣ, διιὰ ᾿ὐτοϊοὰ τδὺ ΟΘΣΘΙΏΟΙΥ ΟἾΪΥ ἴ0 
ἐμὲ ΟῊ9 ῬΆΔΘΟΥΟΣ ἱῃ Ἐαγρί. 

45. 0 ἰ5 ουϊάοπε, δΌσα (Πΐθ γοσβο, (δὲ 

ἘΠ σΟΙΏΡΪΘ(6 σὐνε8 οὗ ῬΒΒΒΟΥ͂ΘΣ, Θδρθοΐδ 
180 οδοσίης οὔ 86 Ῥδϑοῦδὶ- ἰδ, γοσῸ 
ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6 οὐδοζυϑὰ ἱῃ {80 ΠΟΙ Ἰδηὰ, 
Θχοθρὶ ΟὴΘ ῬδβθΟΥΟΣ, ΠΟ 188 οοἰουχδαίοὰ 
ἰπ ἔἰὸ ἀοδοσί ἱῃ [ἢ βϑοοπὰ γϑᾶγ δῆοσ ἴΠ60 

οχοάπβ, οἡ ἐδ: οδρθοΐδὶ οοσωιηδηὰ οἵ αοὐ 
(ΝαΩΡ. ἰχ. 1---ὅ) -ὈΠ ΦΖΙῚ (6 δροᾶο- 

εἶ8 ἱπίγοἀποοᾶ Ὦγ ).---Π 2} δεγυΐοο, τοὶ]ὶ- 
Εἷουδ σἱϊδ οὐ δΟΓΘΙΏΟΏΥ͂. 

4Φ, 98. ΤΈΣ ΣΏΔΏΥ ὩΠ1808] δη ἃ δι κί ηρ 
ΟὈΘΟΣΥΔΏΟΘΟΒ οὗ ῬΑΔΘΟΥΟΥ 111 ἱπάποο [ῃ0 
δι άγθη ἴο ὀηφυΐγο αὖον τδβοὶν οσίχίη δηὰ 
τωθδυΐηρ; δηᾶὰ, ΟΥ̓ ἔδο ἀοίαἰ]οὰ ἱηίοστηδ- 

του πολ (ἢ6 ῬΑΥΘΩΪΒ δ΄ῖὸ οχροοϊθὰ ἰὼ 
ΟΠ Σ ἐδοπὶ ἸΡΟῺ ἔΠο86 Ὡδίξοιὶ δα ̓θοίϑ, 
1Π|0 ΤΩΘΠΊΟΥΥ οὗ 1Π6 τοδὶ δηὰ τϊγδουϊοιϑ 
Ονθπῖϑ ὙΠῚ ΔΩΏΠΑΙΥ Ὅδ τονϊνοᾶ, δηὰ 
ΟΡΟΓΘῖΘ ΘΥΕΙΥ͂ ΥΟΔΙ 8δ8 8 ΤΘΏΘΥΑΙ οὗἁ [116 
ῬΟΙ͂ΘαΙ] οονοηδηΐ δοίνοοῃ ἀοἂὰ δπᾶ 
Ιαγϑθ]. 1ὼ [00 δούυΐοθ (ὉΓ 106 ἔννο βγεῖ 

Θυθηΐησ οὗ ῬΆΒΘΟΥΟΣ, 880 δὲ ῥγεδοπὶ ΡῈ ζ- 

ζοστησὰ, (δ)18 οοχηχηδη ἃ δΔ8 οπηὰ ἐδ αἢ.- 
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ἄοοῦ οὗ μἷ8 Ὠουδα ὑπ] {86 τροτηΐησ. 28. ΒῸΡ {86 Τοτά 
{11} ρ488 ὑῃτουρᾺ ἰο βιηϊία Εσυρί; δῃηὰ σῇθη Ηδ βοοίῃ {Π6 
Ὀ]οοα ὕροι {86 ἸἸπ|6], δα οἡ {Π6 ἔνγο 8146-Ροβίβ, 86 [μογὰ 
Ὑ7}}} ρᾶ88 οὐδὸν ὑμ6 ἀοοῦ, δηα {}}} ποὺ βυ 8 ὑμ6 ἀοβϑινοοη 
ἴο σοΙμθ ἰπίο γΟῸΣ Ὠουδαβ ἰο βιμϊζ6 ψοβ. 24. πὰ γοὰ 
Β..41} οΟΌΒοσνα {818 ὑβίηρ [Ὁ δὴ ΟΥ̓ ΏΔηΟΘ ἴο {π66 δηὰ ἴο 
ἢν ΟΠ] άσθη [ῸΡ ουὰῦ. 25. Αμα 1 888}1 οοΐὴθ ἴο Ῥβ888, 
ὍΘ γοῦ 86 ΘΟΠ16 ἴο {π6 Δα πδῖο (86 ᾿μοτὰ Μ111 ρὶνθ 
γοῦ, 88 Ηθ δαίῃ βροΐίϑῃ, ἰμαὺ γοὺ 5}8}} Κθθρ {18 βεύνίςβ. 
260. Απά ἰΐ Μ111] οοηθ ἴο ρᾶ88, ΒΘ γοῦν ΟὨ] ἀσθη 11] 
ΒΑΥ͂ ἴο γου,  μαΐ ἀο γοῦ πιόδαπ ὃν 0818 βευνοο 27. Τῆδί 
γοῦ 888}} βαν, 1 18 (8Π6 ΒΔοΣΊῆοα οὗ (86 Ἰ,οΥα 8 Ρεβδοῖ, ψγῆῸ 
ῬΑ8864 οὐδοῦ {86 Ὠουβ68 οὗ [Π6 σὨΣ]άσθη οὗ 8γ86] ἴπ Ἐργρί, 
σι θθη Ηδ βυιοῖς Εργρί, δῃα ἀο]νογθα ουῦ ἤουβε8. Απὰ 
186 ΡΘορ]α Ὀθυνοα {μοὶ θδ48β δῃᾶὰ ργοβίγαίθα ὑβϑτλβα  υοβ. 
28. Απα {δ6 ΟΠ] άγθη οὗὨ [8γΓ86] υγοηὺ ασᾶυ, δα ἀἸα 845 6 
Τογὰ δά οοιμμηδηαρα Μοβοβ δηα Αδγοη, 8οὸ ἀϊά {πμ6γ. 

29. Απὰ [Ιζ οδπη6 ἴο ρ888, (δῦ αὖ τοϊἀπισηῦ ὑμ6 [οτὰ 
βιηοΐθ 811} 86 Πγβίροσῃ οὗ (μ6 ἰαῃα οὗ Εἰσγρύ, ἔτοιι ὑμ6 

Εἶγο δῃηὰ β8οϊοπιη γϑδ] βαιΐοη. Αδουΐ ΠΌΒ 
Β66 ΟἿ γ618. 11,18, Τδθ ἱπῆδηϊονο 15.232 

ομδηροθ ἴῃ (ἢ6 ποχὶ ρασί οὗ ἴδ βθηΐθῃοθ 
ἰηῖο [8Ὧ6 γογὺ δηϊθ ον ἢ, ἔοσ 186 ὑγϑρο- 

δι(οη (33) ὩΘΟΟΒΒΑΥΙΪΥ δθθοὶβ ΟὨΪΥ 186 νοῦ 

ἴο σο ἢ ἰὸς ἰ8 Ἰοϊηθᾶ; 1ξ ΟἿΟΣ Ὑϑγῦ8 
ζΟ]]ονν, [ΒΟΥ βιαπὰ ἴῃ [δδὲ τηοοὰ δηὰ ἴοστω 

ὙΠΟ. [06 ΒΘ6Ω80 ΤΟ Π]ΌἶἾἝ68; δηὰ (18 18 
ΘΒ ΟΗ͂Υ 1160 ο496 ἰξ Γ16 γογῦ [Ὁ]]ονγ8 (10 
βυδοίδηιἶνο, 88 Βοτα ΧΠ ἸΠ2 ΠΝ. 
Οομαρασζο [βαἰδὰ χὶϊ. 9, ὙΠ ΓΟνΟΓΒΘ 6886, 
(μδὲ 8, ἔμ ἐσϑῃδίου οὗ 186 νϑῦῦ δηΐΐο 

ἰηῖο (820 ἱπῆηϊῖνο, ᾿88 Ὀθθῃ ποίὶοοὰ ἴῃ 
ΟἿΓ ποίθ οὔ ΥἹἱῖὶϊ, 11. 

88. Τῇθ ῬΘΟΡΙα, γῆο δὰ ὮΥ 8 βοσίϑϑδ οἵ 
δΙΛΔΖΙρ ΟΠ ΘΓ ὈΘΟΟΙῺΘ ΓΓΟΒΙ ΒΟ ΟΪΥ ἐτη- 
Ριοδϑοὰ ὑπ (πὸ ομχηἱροίδηοο οἵ αοά, 
θοϊἰονθᾶ ΠΟΥ͂ πητοθοσυοαϊγ ἴῃ Ηἱἰδ αἰ ἐμ Γι] 
ΤΩΘΑΒΘΏΡΕΥ, σου ἢ σοι δ δὰ μεῖ- 
ζογιηθά 811 (ἢπ56 ΤαΐΓδοῖοδ, πὰ τ ἢ δυτα- 

16 βυι βδοη (ΥοΥ. 27), ΤΠ ἀχοουοὰ 
811 ΓΠ6 ργοραγδιίουβ πο δὰ Ὀδθη ὑγὸ- 
βου υθὰ ἴο [δ θτη. 

ΤΈΝΤΗ Ριλαῦδ-- ΒΑΤΗ ΟΥ ἘΠΕ ΕἸΒΑΤ- ΒΟΕΝ ΟΡ ΕΟΥΡτ. ΨΌΓΒ68 99---38, 

ΦΘ. ἴπ δβρί16 οὗ 6 τοροδιθὰ δχμοσχία- 

του οὗ Μοβοδβ, ῬἝ γος ρογβογογοᾶ ἴῃ ἢϊ9 

ΟὈἀΏΣΔΟΥ; δηά {ππ8 ἰδο ἰω9ὲ δηᾶἃ τηοδὶ 
ἴοδυαὶ οὗ 811 ρίαστιοβ, σοὶ δὰ Ὀθθη 
1ηγοαϊοηθα δἱ 1οϑδὶ νο ΟΥΣ δἱχ ἀδύβ Ὀϑίοτθ 

ἦε ἴοοῖκ ρῥἶδοθ (86 γϑῦ. 8), Ὀθοδστο ἱπουΐ- 
8016. Ιἐ ἰδ πδίυσγαὶ ἐὺ βΌρρΟΘΟ ἃ ροϑίϊ- 
Ἰοποθ 85 ἴδ Ὀδπ8 οὗ {18 ἰηπὶῇ| ̓ οῦο οι; δηᾶ, 

ἰπάδορᾶ, δας ἢ ἔδιδ ἐεἶ65 δΓῸ ποῖ ππυδυδὶ ἴῃ 

Ἐχγνρὶ ἀυγίηρ [Π6 τροπἢ οὗἩἨὨ ΜΑΓΟΝ δηὰ 
Αρυΐϊ, δροπὶ τ βϑαᾶδοι οὗ [86 ὁχοάυϑ οὗ 
116 16τϑ0}166. ΤΉ ΡοδΌ]θ ποθ ἰἢ ΕΡΥΡῚ ἰδ 

ΦΘΠΘΟΓΑΪΙΥ ἃ οοποοτϊϊαπὶ οὗ ποῖ, ΟΡῥγϑθ- 
Βὶγθ Ἡἱηάδ8; δηᾶ, 88 [1:6 ἀαγάπεδε, ἡ ἢ 

οοηδιαοα [6 πἰπὶ Ρΐαστια, τγδ ὑσὸ- 
ἀπορᾶ, οΥ δὲ 1ϑδϑὲ διίἐθηἀοὰ ὉΥ, βυοδ ἰῃ- 
ἔοδεϊῃρ βίουτῃβ, δδρϑοδγ (6 ΟΒδπμβὶπ 

(866 ποίϑ 08 χ. 31), [6 Βπιοοοδαίοῃ οὗ 8.699 
ἔπτνο οδ στ ς8 15 ἰουπἀϑὰ οὐ ἴδ0 Ὠδίαγαὶ 
δὰ ὑδϑ04] Ῥδοποσιθηδ οὗ ἔσγρες Μὶπυ- 
[Οἱ (Ρ. 334), ΤΟΙΏΔΥΚΕ: “ῬΟΒΟ ]ΘΠ06 δΔΡ- 
ῬΘΔΓΒ ἰῃ Καΐτο ὉΒΌΔΙΥ δὲ 109 οπὰ οὗ 
Μαγοῖὶ οἵ ἴδ0 Ῥορίπηΐηρ οὗὁἨ Αρτγὶ]. ΤὯθ 
Σαΐδϑτα ἰδ ϑρτοδὰ ὈὉΥ οοηϊαρίου, Βυὲ ἰοοαὶ 
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: ΠΒΙΒ 93 9) ὝΞΙ ΓῊΣ3 ὋΝ ΡΙ ΣΙ ἢ ὌΣΚο 
ΓΡῸΣ ἘΠῚ Ῥυ Ὁ 59) δ ἼΞΣ 99) δ ἼΥΩΝ ΓΒ ὈΡῚ 80 

πξϑ» ΝΎΡΑ 81. τπῷ ὈΡ ΤῈ ὙΨΕ Γοδ [ῈΠ9. ὈΣΤΣΘ 9. ΠΡΡΣ 
Ὁ9 ὍΣ ὈξαξτῸΣ Ἣν ὙΠ ἦε Ὅς Ὑμθὶ τοῦ ἔπρὴ 
Ὦ ΣΌΝ ΓῺ 88 ὁ ΡΒ ἢ 
ΒΙΠΡῚ 88. ὁ ΤΝΓΏΣ ὈΒΘΊΩΝ ΝΡ) δῇ 

ἩΠΣ Τὰς ΥἼ}} ΝᾺ Ὁ 
ὈΡΗΒῚ ΝΘ ἘΠ Ρ ὈΡΘΆ 

ΘΠ ὌΡΞΘ ΤΟΝ ἡ» ἘΝ ΤΑ ἘΤΡΥ, οῦτον ὦ δ ΝὉ 

ῬΘΟΌΪΙΑΣΙ 68 ΤΩΔΥ ἰΏΟΓΘΑ86 115 1818] οδδ- 
ΤΑΟΙΟΣ, δη θυ [Π6 ὈγουδηΣ ὙΠ ΠΒ ΓΘ 

οὗ Ἰηιροτγίδῃηςξ ἱπβπθηοθ ὩΡΟῺ ἰἴδ ῬΓΟρΤαΞ8; 
1 το Ομδπμβίη δον, (86 νἱαρτιο ΠΟΥ 868 
ἴο ἃ ἴοδυίῃ] ἄορτθο δὰ ἀθϑίγου 118 υἱοῖς 8 
ταρί]γ. ΤΠ ΑΥΔῸΘ δζὸ δοσυδίοσηϑα, δ 

1Π6 οοϑεδιίίοα οὐἠἨ [Π0 ΟἸδσαδῖη, ἴο ὁοῃ- 

δταϊυϊαῖθ ὁδοὶ ΟἿΠοΥ οὐ δανίηρ βυτνϊνοὰ 

δὶ Ῥεγίοά; δὸ οὐ ΒΑΥΥ 5 τὲ πίηὰ 
δοσοϊηρϑηΐϊθα Υ̓͂ ῬΟδΟΣ θη 41 ἀἰϑοῆϑοδ. 
Νοτ 5 ἴπΠ6 ἀχοιαρέοῃ οὗ οοτίδί ἢ Ῥογίϊουϑ 

οὗ 186 νμορυϊδιϊομ ἔγοτα {6 οβδεί οὗ ἴΠ 9 
ΟΔἸδυλγ, Ὑϊποῦς ΡΔΓΑ]]6] ΟΥ ΔΙΩΔΊΟΩΥ. 
ΜιΙοδδαὰ (νἱ). Ρ. 29) τοιωδιῖϑ: “ ΤῊ6 Βο- 

ἀουΐῃβ Α΄Θ6 (ἸΟΏΘΓΔΙΪΥ ὙΘΙῪΥ͂ ΒΟΌΟΣΥ δῃηά 
ΔοαϊοΙΐοιδ; ΠΟΥ͂ ἢαΥ͂Θ ΠΟ ῬΠγβΙ οἰδη8 δπὰ 

ἴονν ἀΐδοαβδοβ; [Π6 ἐψε-ραϑίϊϊεποο, ΜὨϊοὮ 
ΤΑΥΔΩΘΒ 80 ΓΘ] ΠΘΕΓΥ δηὰ ἀοδίσιιοίνοὶν ἴῃ 
ἘσΥΡῖ, ἰΒ δἰτηοδί πη κηονῃ ἴ0 Ἰπθῖὰ; δηὰ 
ἴδιο ρἰαχῦθ βο᾽ ἀοστὰ ΔρΡῬΘδΥΒ διμοης πο). 
(8εο νολεοοῖ, Ἑτϊπηογυηροῃ, ἰϊ. Ρ. 344). 
Ἡονγουοσ, [Π6 [Ὁ] ον ἀΓ6 ἴΠ6 τιϊγδοῦϊου 
εβδιισοθ ἰῃ ΟΌΥ πδιταῆοη: 1. Τὶ [ἢ0 
Ῥοδιϊ]θησοθ Ὀγοδκα ουΐ ΘΧΘΟΙΪΥ ἰῃ πὸ εἰκῆ 
Ῥγεάϊοϊοὰ ὉΥ Μοδοδ; 2. ἰδὲ ἰΐ Ταζοδ 'ἢ 
τῆαὲ πἰρὺ ΟὨΪΥ; 8. ἰδὲ ΟὨΪΥ ἐδο ἢσσί-δοτᾺ 
ἀϊο; 4. [δὲ [06 ἤχεϊ-Ὀοτῃ οὗὨ ἴδ οδίε]ο ἃσῸ 

416ὺ ἀοδίζογοά; δηὰ 5. (αὶ [86 [δγϑα] το δ 

ΔΙῸ ΘΠ ἰΓΟΙΥ ἔτοο ἔσοτὰ ἴπ6 ἰπῆσποηοο οὗ [δ 6 

Ῥίασυαο. Τΐδ αχισδογ δ ΥΎ ομδγδοίον οἵ 
[πὸ οοἰδτν εν οχοϊυὰθδ 10) ΣΊΘΤΟΙΪΥ πδίαγαὶ 
ἱπιοιφγοϊδιίοη οὗ ἘΠ ΟΏΒοση (46 δῆπο ΖΕ. 
ΣοΪ τ ΌΠῚ, ἢ. 62), 1δὲ (80 ἐδιἑὰ οὀχμαϊδέίοη 

οὗ ἃ οογδίη τίνοσ (( 816.) οδῦϑεβ δὴ Θῃοῦ- 
ΤΩΟΌΒ ΙΩΟΤΙΔΙΠΥ διθοηρ ἴδ6 ΟὨΙ ἄχθη οὗἁ 
Ἐἰο86 ὙΠΟ ᾿ἶγο πόδ ἰδ, δηὰ πο, ᾿μ6τὸ- 
ἔογϑ, δὲ βοὴ ροσίοαβ, σόπηουο ἔσγοιῃ ἰδ 

Υἱοϊπιγ, Βαίΐ, δοοοσάϊπρ [ο οὖγχ ἰοχὲ, [89 

Ρίδρπθ γγα8 ἴῃ αἷ ρασχὶϑ οὗ Ἐργρί, ποῖ ἀϊὰ 
06 ΟΠ] άγοη ἀΐθ Ὀγοσηϊδοπουβὶυ, Ὀπὸ ΟΠ]Υ 
ἴῃ0 δηβι- ΒΟΤΉ.---,Ἶὦ ὲὼ ἰσυδὲ τὺ [06 πηϊη- 
ἰογτυρίοα οἸἰπιᾶχ ἰπ ἐμ ἰ6ἢ 1ΠΗ] 008 ἢ 88 
ΒΟΘῺ Βυ οἱ ΠΕ Ροϊπιοὰ οαΐ, ἴο ἰοῖ 186 

ορίπίοῃ οὗ Ν. Ἡ. ὙΘΒΒΟΙΥ (οα Αδοιὰ 
γΥ. 6) “τ δὺ το β6ύθτο ῥἰδριιδ δἹιοσηδίεὰ 
ΤΟΙΌΪΑΥΪΥ τ ομθ οὗ 8 1688 ἐοστηϊ 8 0]9 
ΟΠΑΥΔΟΙΟΣ, ἢ" δὲ Οὔθθ ΔΡΡΘΆΓ 68 ῬουΘΟΪΥ 
πηΐουμάοα, Τθθ ΤΠΟΤΟΥ οὗ ἀοἂ κδγθ ἴο 
ῬΒΑΥΔΟΝ ΔΙ01]6 (ἴπ|6 ἴοσ γτορϑηΐίδηςο. 1. 

ΒΥ (δ6 δίζιβ ἩΠΙοἢ Ῥσγοοοθάϑὰ ἐδ ρ]αρσαρδ. 
2. Βγ [δ ἱπίοσυδὶ οι θθη ΟΠ6 οἰ α5[1866- 
τη δηὰ τ8ὸ ζΟ]Πονίης; δηὰ 8. ΒΥ τἢ6 
ὙΓΑΓΗΪρ ΔΗΠΟῸποοθηΐ ΜΔ ΟΝ ρῥγοοοδοὰ 
βουθῃ οὗ ἴ[Π686 ἰηβίοιίοηθ. Ῥαῦβαβ ἴῃ (ἢ 6 
οοῦσδα οὗ [6 ἐγδαῖς δίγσυχυὶο οὗ ῬΠΑΓΒΟΒ 
που], τπογοίοσο, μανο Ὀθθη ΒΟΪῈ πηετ ον 

δῃὰ υπδναὶ ἑὴν, ΤΉΘ δουθηιγ-οἰ ἢ} ῬΒα τὰ 
(νοσ. 48, εἰ δεᾳ.)., ἴῃ. ΒΟ ἢ Ὀαϊΐ δἰχ ῥ]αριιοδ 
δΙΘ ΤΩΘΏΠΟηΘα, οδηποῖ ΡΟΒΒΙΟΪΥ θ6 δἀ ἀυσοά 
85 δ Ῥγοοῦ ἴο 186 ΘΟΠΙΓΣΑΤΥ; Ρορῆοδὶ 8ρ6- 
εἰβεδείοῃ ἱβ γί} ἀὐθβογοης ἔγοσα σταϊησῦθ 
Ὠϊδέοτςδ! παιγδίίοη; ἃ ὑσγοοῦ οὗ τ ΒΟΝ ἰδ 
16 ἐντο ασ τ ΒΊΟΝ ἐδοβο εἰχ 
Ῥἰδρτοβ ΔΘ δῃμυτϊηογαῖθα; [Π6 ΟΥΔΟΣ ἰβ 80 
11216 Ῥγοθοσυοά, τπας 1 ἰ8 οὐνίουθ, [} 0 

Ῥαϊυϊδὲ ἱἰηϊθηδοά ΙΩΘΙΟΙΥ ἰο οὔ ὁ 

ὥθμογαὶ, ἐπουρῆ ορῃδιοαδὶ ἀεδοτίρεϊοι οὗ 
Οοὐ᾿ δ φτοδίηθδδ ἀϊδρίδγοὰ ἴῃ ἴδνυουσ οὔ 
Ηἰ8 ρϑορίο.--- Αϑοαὶ ἀκα δ ὝΠΖ θθ6 ποίο 
ΟἹ Χὶ, 4; δηὰἃὰ δου ὈΣΠΥΘ 23 οἱ 

χὶν. δ.---"2 Ὁ οαρεῖοε (ἔτοτα ΓΦ ἰο Ἰοδὰ 
ΔΉΓΔΥ ΟΔΡΙΪΥ6).--- 2 ΓΛ 2 (88 ὅ6γ. χχχυὶὶ. 

16), ῬΤΟΡΘΥΪΥ “1η0 ποῦδο οὗ ἃ Ρἷϊ ΟΥ εἷδ- 
(6ΓΠ," ΟΥ, 8 ΟΙΙΡΙΥ Οἰδίοσϑ ὙΟΙῸ ἴγθ- 
ΠΌΘΟΥ υϑοὰ 88 Ῥγίβοῦβ, ἀπ ροοη-ἤουθθ 
ΟΥ ἄνπησεον. (ὐσωρασο θη, ΧΙ, 1δ; Δ6:. 
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Βυβίθοση οὗ ῬΏΔΡΔΟΝ ὙΠῸ 88 οἡ 18 ὑθσοπο, ἰο ὑῃ6 ἢγβέ- 
ὈοΙῃ οὗ ὑμ6 οαρίϊνα Ἧ7ι τσαϑ ἴῃ 6 ἀπηρθοη ; Δπα 8]1 [ἢ 6 
Βγβίροσῃ οἵ οαὐ]6. 80. Απὰ ῬΏΔΓΔΟΝ τΌ86 ὑρ ἴῃ {86 ηἰρΐ, 
Βο, δῃηὰ 41 ἢ18 βουνδηΐβ, δηὰ 811} {Π6 Εσγρώδηβ, δῃὰ {ποτ 
788 ἃ στοαῦ ΟἿὟ ἰῇ Εργρῦ; [Ὁ ἐδ 676 τσα8 ποῖ ἃ Ὠο86 Ὑγ 6 16 
ἐ 678 τῦα8 τιοῦ ὁη6 ἀοδα. 81. Απὰ Β6 οδ]] θα ἔογ οβεβ δἂπα 
Αδτὸῃ ἐπ ἐδ6 πὶρηΐ, ἀπά Βαϊ, Αὐὶβθ, σοὸ οαὐ ἔγοτη διποην 
ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ, Ὀοΐῃ γοὰ δπὰ μ6 οὔ] άτθῃ οὗὁἨ 18γ86]; δῃὰ βρῸ, 
ΒΟοῖγα (86 [μοΓὰ, 88 γοὰ δᾶνὸ β8εϊ48. 82. ΑἾβο δκ γοῦγ 
βοοκβ δπὰ γοὰ ΒΕΓαΒ, 88 γοι ἢδνθ 8814, δῃᾷὰ ρῸ ; δῃὰ Ὁ]688 
Τὴ6 480. 393. Απᾶ {86 Εργρίίδηβ ὑοῦ υγροηῦ ΡΟῚ {ῃ6 
ῬΘΟΡΙΘ, ἰο βεῃα ἴδμϑῃ οαὖ οὗ {π6 Ἰαπᾶ ἱπ δαβίθ; ἴογ ὑμοῪ 

Χχχυῖὶ, 6; Ζοοδ. ἰχ, 11.--Απ αἱ] ἐἦε ἢ εῖ- 

δοτγη 7 οαἰξῖε ἀἰδά. ΤΟ δηΐπιδ]β τ τ 1η- 
οἰυδοὰ ἱπ [06 ζοΏΟΤΑΙ ἀοδιίστιοιοη οἱ 
δοῤουηΐ οὗ ἴΠ0 βδοσοάηθϑθ Ὑ1{π Ὑῖ ἢ 
ΠΟΥ ΟΙΘ τοσαγάθὰ ὉΓΥ [πὸ ἘδΥΡεΔΠΒ; 
τοῦ δυὰάθη δηηε Πδίίοη δά θὰ, ἐπ ογθ- 

ἔοτο, τοὶ σίου ρτίοῦ διὰ τηογεβοδίίοῃ ἴὸ 

186 ῬΟΙΒΟΙΑΙ δυο οδυδοὰ ὈΥ̓͂ (δ 
ἀϑϑί οὗ [16 πθδᾶσγϑδὶ τ δέῖνθθ (ΘΟσορδῸ 
Ὠοΐθ οἱ ΧΣὶ. 6). 

40. Σὸν ἰδεγε ισαϑ ποὲ α ἄοιδε τοΐεγα 
ἐλεγε ισαϑ ποὶ ὁπ ἀεαά, ΤἢΘ ΒΙδΙΟΙΥ οὗ 
ὁ ΤὈΔΥΪῺΪ Ῥυμ ϑητηοηΐθ ἰηθίοιοἁ πὑροπ 
ῬΒΑΣΔΟΝ δηὰ ἢἷβ δβυδ)θοῖθ ἰδ παζγαϊϑα 
ὙΠ δαοὰ ΟΡ δδὶβ δὰ οὐθμ ἰγαρίοδὶ 
Ῥϑίδοϑ, ἐμδὲ γ οδῃποῖ ὉΘ δυχργίδοὰ ἱξ 8 
Ῥοσϑέϊοδὶ Ὦγροσθο]ο 6 θοχμθίτηοδ Θαιρὶογοὰ 
ἴἰο ἱπάϊοαϊο ἐδ ἴογσοθ δηὰ δποῦρ τὴ 
ΜΓ ΙΟΣ 106 ἱπερίτοα ὙΣΟΣ [610 180 ΘΠΟΣ- 
ΤΩΪΥ͂ οὗὨ ἐΐοδθ ΘΑ δηλ εῖθ8 (ΘΟΤΏΡ. ἰσ. 18,24; 

ΣΧ. 14, οἷς.). ΐ, τπογοίογο, 1Π τὸ τγῶϑ ποῖ 

ἴῃ εὐεγῷῃ ΤἌΤΑΙΙΥ ἃ Ὥτδί ὈΟσ 80, 0 ὃθ 

Τηδᾶο ἃ υἱοῦ οἵ ἀοδιῆ, ἰξ 18 δι οϊοηὶ ἐπὶ 

[πὸ γδϑὲ τ δ ΟΣ Ὑ οὗ ἰπ6 Εσγρι ΐδη Ὠοτιθ68 
Ἄσοπίδίηθὰ δ δ σίυ], μου ἢ δ᾽ θη τίη θ88 
οὗ ἀἰϊνὶπο Ἰυάδρτηθης (800 Ὡοίθ ΟἹ ἰχ. 6). 
Βυὶ αᾳαοδιίίομδοῖο ἷἰ8 ἘΔΒΗ Β ταηδσκ 
(αἀδορίοα ὮὉΥ Οα]υοὶ, ΟἸασῖκο δηὰ Οὔ 678), 
“δὲ [ἢ6 τε» ὈΟΣ ὙΔ8 διαὶ τύθτι ἴῃ {086 
ζατο 98 πιοτὸ (610 ῬΔ8 ΟἿΘ; ὙἘ|δὲ ἰπ 

[6 ΟἸὮΟΥ Ποῦθοβ 186 οἰάοδί δηὰ τηοδὲὶ 
τοδροοϊοὰ ἱπάϊν ἀπ] νγγ88 ἀθδίγογοά." Α]- 
τπουρῆ βοσμηοεϊπλοδ 056 τηοσὲ ἱηβαηθηίίαὶ 
ἡπαϊνίυ8] ἰ8 ο4116 23 (68. ἰχχχῖχ, 97; 
ὈΟΙΡϑῸ Εὐχοὰ. ἷν. 22); [}6 τοροδίθα ΡὮΓΑδ6 

“180 ἤγαι-ὈΟΤΏ οὗ πδῃ δηᾷ [86 βχαῖ-Ὀοτε οὗ 
δεαοί,,᾽ ὁχοϊπάο8 ἃ βρυγαίϊνα δοοορέδιοη. 

81. Αμά ἦε οαἰϊεά, ἸδΙΛΟΙΥ ῬΒΔΙΔΟΝ, 
ἩΝΟΣ 1806 Βερίπαρίπε δάἀ48.---Ὁ 9 2 2 
ὈΠῚΔῚ ὝΝ ἱπ σοῦ. 82, 88 γοῦ ἄασσε 
βαϊὰ. 806 χ. 9,34, 95. 

8Φ. Τθο τοίγδοζογ 9868 οὗἩ ῬΈδγδοῖ τνδδ 
δὲ ἰΔϑὶ Ὀγσόκοῦ, δῃ ἃ ποῦ ΟἿἹΥ ἀϊὰ ἢ6 Δ|]ονν 
ἴδο ἀθρασίατο οὗ (86 [δγϑϑὶ δ8 τ τ Ἐποὲσ 
τυΐνοα, σὨἰϊ άγοη δηὰἃ οδίξϊο, Ὁ: Β6 δα ἀεὰ 

ἴδο Βυπ)) δὔηρ τϑαποδβὶ: ᾿ΠΔ Ὁ) ὈΠ5 Ὡ[, 
ἴμδὲ 15, “ῬΓΑΥ͂ [ὉΓ τὴθ αἶβο, Ὑῇθη γοῦ 

δϑοσῖθοο, ἴἢδὲ [6 1,ογὰ ΤΏΔΥ δυοσγὶ ΖΌγΠοΣ 

οΔἰδεηϊεῖοθ ἤοπὶ τὴ6 δηὰ ΙΕΔῪ ῬΘΟΡΪΟ;" 80 

ἴδδὲ 116 τγογὰβ οὗὐἨ Μοϑοϑδ (Χχ. 35): “ Τῆοιυ 
ΤΩΌΒι ΕἿΥΘ 8 αἶθὸ 880 ἔοοδβ, [δὲ ὙΓ6 ΤΩΔῪ 
ΒΟΥ 6 ἰοὸ ἴ6 Τογὰ οἵ αοἂ;," δῖὸ αἱ- 
τηοδί ΠΟΙ νοτῆεᾶ. Τμὸ ῥτουὰ Κίηρ 
Ϊ6. οι ρ ]]οὰ ἰο θῃίγοδὶ ἴος ἴ6 Ὀ]θβείηνσ 
οὔτδοδο το δὰ Ἀἰξμογίο Ῥθθη ἐο Ηἰπὶ 
ΟὈ͵)θοίδ οὗ οοπίοτηρὶ δπὰ δυδζείοῃ ; 80 ρεζ- 

ἴοοι ντδϑ [Π0 Υἱοίοῦυ οὗ [Π6 τὰ οτὐοσ τδο 
ΟὈΒΕΏΔΟΥ οὗὨ [86 ΤΠ ΔΙΟΣ, 

88. Ακὰ ἰδὲ Ἐσυγμίαης ᾿ρτο ὠγφεπὶ 
ρον ἴλε Ῥεορίε. ὈἿΤΙ ἰδ οοῃδίττιοα πιὰ 
Ὁ), πε! οἢ Ρσοροϑίοπ ἰ8 ἔγθαῦθῃ!  Υ υϑοὰ 

ἴο ἀθῃοῖο Ὡγέβδθμγε Οὐ ᾿εαυΐπέδδ; ΘΟΙΏΡΑΣΙΘ 
8 ϑδῖω. χν. 88 (ΝΣ Ὅν ΠΡ); χυὴϊ, 
11; ἘΒΟΓΤΟΙΌΓΟ ΗΥ̓͂Ρ, ἴ᾽΄ὸ Ὀ6 ΔΙΡῚΥ 
δραϊηϑὶ βου οάνγ .---ὨΌ (ἰδειίηϊ 6), ἰη- 
δβιοδὰ οὗ ὮΝ ΥΌΠ; ϑοριπαρίηϊς, κατεβιά- 
ζοντο οἱ Αἰγύπτιοι; Μυϊραῖο, Ὀγχοθδηι- 

486 ΖΡ ργριὶϊ.-- Σὸν ἐλεν εκραϊα, Ἧε αγε αἱϊ 
ἀεαά πεδη; Ταῦτ Φοηδίθδη δηὰ “ογα- 

8816 πὶ ἐγδηβ]δῖθ: “1 (80 1δγ8 0 1168 δίδῪ 

Ρ 

; 
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ἩΠΡΟΙΡᾺ ΣΥῸΣ ὈΡΓΕΝ Ὑ8Π) ΘῊΡ ἸΡΈΨΤΑΣ ὈΡΡ ΝΙΡῊ 84 
Ὁ γϑρ ὑμρὴ ΠΡΌ 5 ΡῈ ὈΡΊΡ 23) 86. τ ὈροΦ Ό 
ὍΉΒ. ὉΠ} Πττς ἨᾺ) τῆπὴ 86. : Γοσν ἈΠ} ὯΞΩ ἸΏ ῸΣ 

5 : ΒΡ ΣΤς ΤΩΝ ΟΝ  ὈΣΝΌ 
Ῥ}Ὲ ἢ2: ΤΉΝ Πρ δ ὈΡΙῪ ΕΞ Ύ ΚΟ). ἩΡὴ δ 
ΠΟΙΘ ΟἿΘ ΒΟΌΣ ΙΟΏΧΟΙ, ἯΘ6 8}4}} 811 ὉΘ 
ἀοδὰ," Τδέδοὸ πογὰβ σδπηοὶ ἰποϊπὰθ δὴ 
ΔΡΡΓΟΣΘηδίο ἡ ἴδ0 Ῥατὶ οὗ [80 Εφγρῃ- 
112 η5, ἴδς [18 οίασιθ ταῖσδ Ὀ6 δεηΐ ἴὸ 
ἀαΒίΓΟΥ 811 Ἐπγριΐδηβ, βδίηοθ Μοβοβ μιδὰ 

οἰοαυῖγ δἰαιθὰ ἰο Ῥδασδοῦ, ἐμαὶ ΟὨΪΥ 186 
Βγει-θοσ πουἹὰ Ὀ6 βίσυαοκ ὈΥ ἴπ6 μοϑιὶ- 
Ἰοποο (χὶ. ὅ). ΝΟΥ οδὴ {πὶ8 βαδδαχὸ ὃὉ6 
Ῥγουρμὲ ἱπίο οοπηροῦῶοῃ ὙΠῸ ν. 8: 
“ 1οδὲ Ηο [411] προῦ υδ πτῖϊἢ Ῥοδι θη ο6,᾿᾽ ἴῃ 
ΨΏΙΟΝ ποεάθ, Ἐδπὴ Ἐδξγα Ὀδϊίοτθα, [80 

ἘΡΥΡΌΔΙΩΝ ΔΣῸ δ|50 ἰῃοϊπἀοᾷ, δο ἰδὲ [89 
Ἰδίῦοσ ΠΟῪ ἴδϑασ ἴ8ὸ σϑδιιξαιΐοῃ οὗ δμΐ8 

ἄἀορατί, Ὀδοδιδο ΠΟΥ ἔδαγο δηοίδιοσ δὲ}}} 

ΤΏΟΤΟ ἴδασίυ ρἷαρυθ, ἩδιοΝ ταϊρης ΚΙ] 
ἐμοῦ 411, δοουδίοτηθὰ 88 ἰΠ607 τοῦθ ἴὸ 8 
δίοδαγ κταάδιίίοη ἐπ 1:6 αἱδροηδδίζοιϑ οὗ 
ἀὐνὶπο ͵υϑεῖοθ. 

84. δῶ (ὅθ ΟΥ3, ἴ΄ο β.τ0}} πρ), 
ἀουφῖ, “6ὸ οδιιϑὰ ἔτοπὶ 118 σιγο]ηρ 0, 
ΔΙιδουρσὶ ὑδεὰ οὗ 216 στρ δἷδο, Ὀϑέογο ἱξ 
δ ἰΙοανοηϑὰ " (Οεφϑεπέμδ), δὰ τθογοίοσο [ἢ 
Ψυϊγαῖο τοηάοσβ: “ σοῦϑρεῦϑδ ΖΑ Σ]ηΔ."-- 

γΌΠΡ Ὁ, δείογε ἐξ (80 ἀουχὮ) ὡὧαϑ 

ἱεαϑεποά. Ὁ ἸΏ, υδυδῖὶγ δὴ δάυοσ, ἰδ ΒΟΣΘ 

ΔΡρρ θὰ δὲ ἃ οοηξυμοιϊίοη, ἐκὸ Ὁ Ἴ2, δ 

ἱπ Φοβδ. ἢ, 1; [66, Ἶχν, 34, Μδῦγσοσ, 
ὙΠῸ ἰδ κοα Ὁ ἽἿὮὩ ΒΕΙΘ αἷδὸ δὴ δὴ δαγοσχὺ, 

ἴ6 οὐξέγοὰ ἰο ἐσαδῃβίδίθ: “ το (ἀουσ ἢ) 

ὙΓΔΔ τοῖ γοίῖ ἰοδυσηοᾶ;" ὑδαΐ [26 ῥεοβοῦΒ 
τοϊδεϊνο 18 ΣΟΏΘΓΑΙΥ ΟἿἹΪΥ οταϊ δὰ ἴῃ 40 
αἀοομδαΐέυε 6826.--- ΠΥ ὈΠΌΨΌ, ἃ ὁ 
Νοταϊπδνιθ δοϑοϊαῖαδ: “ ἐδοὶς Κηοδάϊηρ- 

υουρθδ δεὶπα δοππά πρ." ὨΌΣΩ ὃν, ἰὰ 
ἴο 6 εοπηδοϊδαᾶ σιὼ ΝΠ δ). Αϑοαὶ 
46 τιοραίην δηὰ ἀοχίτοιίίου οὗ ΠΕ Ό, 
Κηοδάϊηρ- πουρῖ, 600 Βοῖθ ΟΣ; Υἱΐ. 98. 
αὶ (μἷα νοτὰ 86, ἔῃ οὖζ ταζϑο, σοοοϊνοὰ 

ἀϊοεοης οὐδεν ἱπύογρεοίδεοδθ: 166. ΤῊΘ 

ὦὠρωρῖ, δὺ νοιάοσε (6 βορέυδρίπι, τὰ 

φυράματα αὐτῶν; διὰ ἘϊτΟΝἑ ἜΧρΙαίηΒ, 
“1.6 ἀοαρῇ 1186}, ἀοείνίης 1ὲ οτα ΕΟ), 
[οοὰ, Ἑχοὰ, χχὶ, 10; 1αιπαγ, “ σὰ ἰῃγοῦ 
ϑρεὶδε." 2πὰ, 7ῆε τεπιαΐπε; ἴῃπ Τατράῃι 
ϑοπδίδδη (“ ἐμδὲ τ Π]Οἢ τγδ8 16 το Πότ 
ἔγοτα ἴΠ| πη]οδυθηϑὰ δγοδὰ δῃὰ (80 δἰείοῦ 
ΠοΥθ6, 800 Υϑῦ. 8); Ταῦζ. Φοσαβαθηι 
δηὰ δδῆ, ἩΗονονΟΣ, ἰδ6 ἔτο οἵδοῦ 
Ῥδδββαροῦ ὙΠΟ ἔδδί ποῦ οσουζ (Εχοὰ. 
ΥἹἱ. 28, διὰ Τϑτιῖ, χχυϊῖῖ, 6) οχοϊὶπἂθ ΘηΥ 
οἴδασ ἱπιοσργοίδείου ας ὑπαὶ οὗ Κηοδάϊηρ- 
ἰτοῦἮ.---αα [86 1β6γ86]1166 Ῥοπηᾶ (δεὶν 
Κησδάϊηρ- σου ἴῃ ἐμοῖσ οἱοίδοδ, δηὰ 
ἸΟΟΙ ἰδθπλ ρου ἰδιοὶγ δμουϊᾶοσα, τὸ τπηυβὲ 
πηἀοχίδηδ [1686 ἸΣουρἢδ ἴο ᾶνὸ Ὀθϑθῆ 
ΤΑΙΒΟΓ δ1η8}} δηὰ Ἰρδξ, μοσβδρο βίσοΐϊασ ἰὸ 
[86 πἰθη 8115 ὙΠΟ ἢ 166 ΑΥ̓ΔΌΣΔΏΒ 81}}} 1169 
ἴον Κηοδλάϊης (06 ἀουχὴ οὗ δος πη- 
ἰοαυθωθὰ Ἷοαβκοβ, διὰ ᾿ς δγὸ Σ ΤΟΙ 

814}} ποοάοῃ ὈοΟΝΪ2, ἐπ τοὶ [ἢ6 ςαΐκοα 
ΔΙῸ ΔΙ5ὸ ῥσγοβοευθὰ. ὙΤδὸ Ηθῦτον πογὰ 
ΣΝ (θαγβ Ἡδστολσ, 13. Ῥ. 453) ΣΊΔΥ, 
Ῥασθδρδ6, δ ΚΠ Ὗ ἃ κίπὰ οὗὨ Ἰοδίθαγ πἰοῃεὶ!, 
ἩΠΟΣ [0 ΑΥΔῸΘ 8.}}} δρρὶγ, δρχϑδάϊΐης ἰϊ, 

δἱ ὔσηϑϑ, 88 8 16 16- οἱοιδι, Ὀὰξ οοσδδίομδ! 
ἐγίης ἰδ Ρ ἰπΐο ἃ θαζ, δὲιὰ τιβίης ἰδ ἴον 
ΟΑστγΐης ἰμοὶς υἱοίπα!θ, οδρϑοΐδ!]γ ἐδοὶσς 
ἀουρδ (. Κ εἰῦο, Βδοκαο ιῦβ8661}).---Ἰαγρθ 
Κηοράϊηρ-ἰτοῦσὴδ ὅσο, ἱπὰθθὰ, ᾿Πηθο68- 
ΒΑΙῪ ἴῃ [160 Εὐδδέ, 88 ΟΥΟΣῪ ζΆΣΩΪὙ δι γ 
ὈΑΚΟΘ (00 ὨΘΟΘΒΒΑΣΎῪ αὐληῶίγ. Το ἐπίῃ 
ὑνοδὰ οδκοὺὸ πουἹὰ ϑορσοθῖ Υ Ῥγθβοσυθ 
ἐποιλθολνοθ ἴοῦ ἃ ἸΟΠΡῸΣ ἄπη6; ΣΠΘΥῪ δοοῦ 
ῬΘΟΟΙΩΘ ῬΟΙΘΟΙΪ ἀὐγγ, δη ἃ δζθ, ἐποσζοίογο, 
ΤΑΟΘΒΙ͂Υ οδίθῃ ἔγοδῃ, ὙΤθδ δβδρθ δηὰ 180 
οὗ [80 ζαστωθηῖδ 'ἰῃ πο (16 ΗΘΌΓΟΝΒ 
ΟΔΥγοὰ μοῦ σοσῦρὴδ προὴ ᾿μοὶσ 8}|0}]}- 
ἄογα, ΔΥ ὍΘ ΘΑΒΙΪΥ ἱπρδχίηοα Δϑοσ [80 
8ΠΔΙΟΩΥ οὗ 0 ἄγοϑο δὲ ὑχοθθηΐξ σΟσΏτηΟΣ 
διδοὺς ἴΠ6 Βοϑουπϊηδ οὗ Δεὶδ δηὰ αὐτίςα, 
δηοὰ χπόονγα σηᾶον (06 πδῖοθ οὗ Παϊδλ, ἹΧὲ 
ΣΟδΟΙΔἾ68 Π0 ἔρσα οὗ ἴ80 Εοιγδηδ, δηῃὰ 
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βαϊὰ, 6 αγὸ 811} ἀεαὰ πιθη. 84. Απὰ {π6 ρῬϑορὶ ἰοοκ 
86] ἀουρῇ Ὀεΐοτα Ὁ τγὰ8 Ἰδανθηθα, ὑπεῖ} Κηθδαϊηρ- 6 586185 
Ὀεΐηρ θουπά ὉΡ ἴῃ ὑπερ οἱούμθβ, Ὁροὰ {π6}} ΒΒου]άθγβ. 
85. Απά {88 ΟΠ] άτθη οὗ ἰβγδϑὶ αἸἃ δοοογάϊηρ ἰο ὑμ8 νψοσά 
οὗ Μοβεβ; δῃὰ {πον ἰδαβϑκοὰ οὗ {86 Εργρύίδῃβ ᾿αγίϊοϊο8 οὗ 
ΒΟ, δηα ἀΥο] 68. οὗ ρΌ]4, δπα ταϊτηθηΐ. 86. Αμὰ {δα 

Ιμοτὰ ρανα [88 Ρ6ορ]6 ἔδνουν ἰῃ {86 εγεβ οὗ ὑπ Εργρίϊδηβ; 
δηα ὅπου ραν ὑδοῖι ρΊαΪν. Απὰ {860 ΡΙυπάοτθα Ἐσγρὶ. 

87. Απά {86 ΘΕΙΠ]άγοη οὗἨ ἴβγ86] Ἰου ον θα ἔχοι Εδπλθβο8 
ἰο δυοσοοίῃ, δρουῦ 51Χ δυπατθα ὑδβουβαηα τθθη οὐ ἔοοί, 
1 Ῥποῖ, Ῥετγε.----Βοττονοᾶ. 8 ἠήλιᾳ 

ἐδ »ερίμπε οὔ ἴΠ0 Οτοοῖβ. [6 νὶάο [0148 
δῦονρ πὸ διου ον στλαῖκο ἴὲ ἃ 0.86} ἀπὰ 

ΔΡΡγορτίαϊο σϑοορίϑοϊθ Ὁ. 4}1 κίπᾶϑ οἵ 

Ῥογίδοϊο (δίηρβ. Α ἀθδοσριίοη οἵ ἴΠῸ 
ἩΗαὶϊϊκ νὴ! ὍὈῸ ἐουπὰ ἰῃ [6 Ὠοΐθ οὐ 
Χχίϊ, 26. 8600 «γυέεδως, 1. 69, 1. 227; 
7Ζαυεγηίεγ, ἰἰ. 3805} αγιαν, ἱ, 298; Ζ2ο0- 

δεππευ εν, Οτίοηξ, ἱ. 803. ΑΡουῦὲ ουὐϑῃδ, 

δειὰ ἐδ Ῥτορασαϊζοῃ οἵ πηϊοανθηθὰ Ὀσϑδὰ, 

ΘΟΙΕΡΔΙΘ ποῖδ8 ΟἹ Υἱὶϊ. 27, δπὰ χίὶϊ. ὃ, 39. 

8δ, 86. Ἧγὸ τοῖος ἴῸὸ ΟἿΣ οἱθ οἱ 

ἐδ ϊ, 32, ΟἿΪΥ τοιηδυκίηρ, πὶ} τορασγὰ ἴο 
ἐδ ΗΙΡΒΪ ἔοστα Ὠ ΛΕ). ρϑουλίας ἐο οἂγ 
ἐοχέ, ἐμαὶ δ ) 1) ἰ6, το κοῖς, Ὁ ἘΕΙΣΤΊ τοθδτι 
ἴο οδιδο ΟΣ ἱπάτποθ ἴο δδῖις, τπδὲ ἴα, ἴο κῖνϑ 
ἩΠΠΙΙΩσὶγ δὰ ρἰδάϊγ. Τμὰ8 βαγ8 ΗΠ δ 
(1 β6πι. ἱ. αἱ 28): “ον [5 ὍΟΥ͂ Βανϑῖ 
Ῥγαγεὰ (ΟἿ ὈΒΠΠ), δηὰ [60 Τογὰ 888 
Εἶνθα πιὸ ΠΩ ἀρεῖγο (ΤΠ οὐδ) ὙΒΙΟΒΟ] 
μανο ἀραίγοὰ ΟΡ εἰ), οὗ Ἡΐπι. Απὰ βὸ 
Μ{Π1Π1 κἷνο δἰα ΟΠ ΠΝ 29) ἰο ἰδ6 Ιοτὰ 
411 (0 ἀ8γ8 οὗ μί8 116." ὙΌ8, ἔσο. 
αχρίδίυθ Ἐδδηὶ: “ ΤΏΟΥ ζαγο ἸΠοσὰ ὁ 
Ἧδδὲ (πο ἀἰὰ ποῖ δδὶς, ΠΟῪ βαϊἃ : “Υόοῦ 
δ ὁὯ9 ἰπΐης,, ἴΑκὸ ἔνγο δηὰ ρο!᾽" ὙΤΒο 
1518] ἰπίοτργοίδέοη, ἐμογοίοτο, οὗ ἰεπαάϊηο, 

ΜΌΘΟΝ τ[6 δορίαλρίης δπὰ ὙηΪζαίο (καὶ 
ἔχρησαν αὐτοῖς; τ οοτητηοάδγοης 685) 
δυο χϑβὶ ἰῃϊγοἀποοά, 18 ῬΟΓΙΘΟΙΥ 88 οὔ- 
ἠοοιουδὈϊο 68 ἐδθ σεπάοσίηρ οἵ δὲ), πὰ 
ἐϊϊ. 235, ὉΥ δογτοιοΐπςσ. ἯγὙοὸο δὰἀὰ ἴδο ἔοϊ- 
Ἰονίμρς διηδίοζομθ ρβδδδαρὸ ἴγοῦχ Τδοΐνιδ 
(στη, χχὶ): “Ομ ἴδ ἀορασίυτο οὗ ἃ 
Κυοοί, ἰδ ἱβδ 80 οπδίομι (0 Ῥγοδοης ἮΪΠὶ 
ΤᾺ πυθδίονοσ ἮθΘ ΤΩΔῪ δδὶς ἔογ; δηὰ ἢ 

ὅδ δέσῃηϑ ὥθούοξῃ ἃ ὈΟΟΩ ἰδ ἀορείγοὰ ἰω 

3 ΤΏΘΥ Ἰοῃῤ πηΐο ἴπεπὶ μοὶ ἐλίποε αὐ 

τοί. ΤΉΘΥ δῖῸ ρῥ]οδδοὰ πὶ! Ῥσθβϑοηΐδ, 
δα (λὲπὰ κο οδἰϊ ραδοη ἱπουγτοα εἰλεν τοῖν 
ἐλεν σίυα ον γεοεῖσα." 
8. Απὰ ἰδὰ ολιάγεη ο΄ Ζεγαεῖ ἡουσπενεὰ 

, οι απιδεοι ἰο ϑιοοοίλ. ΤΏδὶ Βδιθοδοδ 
ὈΘΟΙΣ ἰδ ὑγουΐποε, βαοδὶ βσοῦδο ἰάθῃ- 
[ο4] 11 ἀὐββοη, ἢ8δ6 θθθι στοσηδι θᾶ οὐ 

1.11, τὸ τοῦ τὸ σοῖσ. ὙΤθὸ τοπάασῖτια 
οὗ Ταχύ Φορδίδδη, ““ἔγοτα Ῥοϊυδίαπι," 
δ, ᾿μογϑίοσο, ἱποοσσοοῖ. [ὲ ἰδ, βουνουθῦ, 

8.11} τλογθ Ῥγοθδῦϊο 0 ΘΌΡΡΟΘΘ οὔθ ἴονη 

ἴδασι ἃ ἮΐΟ]6 Ῥσουίΐῃοθ ἴὸ πἰᾶνὸ ὕθοη [86 
Ῥίδοο οὗ ζϑῆογαὶ ταϑοιΐηρ; ΤῸ δυοῖι ἃ ναβὲ 
ὩύΡοΣῦ οὗ οτοίστδηῖβ χοφυϊτοὰ 8 οοηίσγο; 
δοιὰ [80 ἨΠΟ0]6 ΗΪδὴ ἯῺΒ πὸ ἀοδε δδσο- 
ζυΣγ Ργοοοῃοοσίοά, ἰῃ 41} ἰ6 ἀσίαὶ!α, σης 

(0 Ὑ1010 ΗοΡεονν Ροραυϊδέίοη. Ἧ796 Ἀο- 
᾿ἰίονο, δογοίοσο, δαὶ διιδουρ ἢ Ἐδσθοϑθ 
ἷδ [00 1019 Ῥγουίμοο οὗὐἠ ἀοβῶδῃ, ἐμπὸγ 

(ΟΟΚ τοῖς ἀοραζίυγο ἔγοα ἃ ρσίποεὶραὶ 
τον οὗ δὶς ἀἰειτὶςῖ, Ῥοσῆαρθ ΒδδσηθθΆ, 
ἭΠΟΥΟ (ΠΟΥ Δβδο Ὀ]θὰ ἀυτίηρ ἐδ ζοραγαὶ 
οοπδιδίοι δῃὰ οΟηΒιοΙ δίδου οὗ 80 Εσγρ- 
6 Π8 οδαϑοᾶ Ὁγ ἐδ ἀοδιδ-δρτοδάϊης Ρμοε::- 

Ιοϑπςθ.--- 6 Ῥ͵]δοα, υβῖοδ ἐοετηϑὰ ἐδ ὥσγοι 

δίδου οὗ 1ὸ Ιβγαοὶίοα δου ἐμοῦ ἀθ- 
ῬΔΙΓΌΓΣΟ, 18 ΠΟΙῸ οδοὰ ΠῚ Ὁ, ἱ, 6., ὑδηΐ8 
οσ δοοίδα, Νοιηδὰβ σὶνο ἐπὶβ βδῖνο ἴτο- 
ΠΌΘΠΗΥ ἴο ἐπ0 ῥΐδοθθ οὗἩ ἐμοὲσ ἐθιρογασγ 
ΘὨΟΔΣ σα θη δ (88, ἴοΓ ἱμβοίδποο, “δοοὺ ἀϊὰ 

πῃ ὅδφη. χχχὶϊ!, 17, οἱς,); δδὰ ἱξ δρρϑᾶσθ 
ἔτοια [Π6 οοπίαχε, δαὶ ἐμαὶ πἰδίέοη ταδ 
δἰγοδὰγ οὐ]οὰ δὸ ρῥγονίΐουιδ ο [6 Εχοὰῃδ 
οὗ 1820 Ιεγδοὶϊἱίοα, δηὰ ἐδαὶ ἐξ ταυδὲ μδνο 
δοθὰ Κποῦπ 88 ΔῺ δρργορείαιο ᾿ἰσοδὶγ 
ἴοι Ρἱδοϊνης (9 ἰδηὶδ οὗ ἃ ξγοδὶ ἤμσοθοῦ 

ῬΔ 
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3) μὲ} Ὀρὰὲ ΤῊΣ ΧῸ ΣΌΣ) 88. 1 Ὁ Ἴ2} Ὀυϑὴπ 
οὔ ᾿ἴγδυύθ]]ογ8. --- Τσδαϊοη μ8δ8 χοὰ {80 
ἀϊδίδηοθ Ὀοϑίνγθοη Ἠδπηθδοθ δὰ ϑθσοοῖι 

δὶ 40 ῬΑΓΒΒΔΠΡΒ ΟΥ 130 Γ}]68; οΥὙἹ ΠΥ 

Δ οχδργογαίοια βιβιοηθηῖ, ἰἢ τὸ ΘΟΠΒΙ ΟΣ 

[δὶ 1 ῬἯΔδ 116 ἸΟΌΓΤΩΘΥ οὗ οὔθ Ὠἰσἢϊ.--- 

τ ἷβ ᾿πηροββὶῦ]θ ΠΟῪ ἴο ἀοίοσταΐπθ [ἢ6 

Ἔχϑοὶ βἰϊυδιΐοη οὔ τδἷ58 βυσοοίι; (δ6 11δὲ 

ἴῃ Νπ. Χχχῖ, δ, 6, δἴοταβ πο εἶπα; δὰ 

Φβορἢ 8 ἀοε5 ποῖ ὀνϑῇ στη θη ο [86 ΒΆ1η6 

ΟΥ̓ 8 δἰ τα ΔΓ Πδτη6, τὶ ηρ, 118 ΟἹ 186 ἀ6- 
Ῥϑσίαγο οὗ τὴ [6γϑ6}1168 (πᾳ. {10 χν- 1): 
“50 (δ0 ΗδΘΌΓοΟνΒ οηΐ ουὖἱ οὗ ἘρΥΡίΊ.... 
ΝΟΥ (86γ Ἰοοῖκ ἐδμοὶγ ἸΟΌΣΠΘΥ ὮΥ 1. ΟΡ0]18, 
8 οἷαοο δὲ ἰῃδὶ ἰἰπιὸ ἀσϑοσίθά, ὈὰΣ ὙΔΟΓΘ 
ΒΔΌΥΪΟΙ ῬἨΔΒ Ὀ5Ὶ} δἤοσνδσάβ, Ἡ μοη Οδπι- 
Ὀγδοδ ἰαϊὰ Εσγρὲ νϑδδῖθ," τ] οἢ 18 ἱτὰ- 
Ῥτοῦδ 16, 88 ΒΑΟΥΪΟΏ γγ88 δἰλαδιίθα ἴῃ [80 
Βουἢ οἵ ΟἹ Καἶτο.--- ῬΆΠΡΡθοη, οοἰης!ά- 
ἴῃς τι 186 Ῥιεξοτία! ΒΙΌΪΘ, ργοόροθοθ (86 
ο]] οντΐηρ σοπἸδοΐασο: “ ΕΥΟΠπι Χίγν. 2, ἰδ 18 
ανϊάδης (ἢδὲ 116 1βγβϑ ἴθ ἀϊά ποὶ δὲ ἢγεὶ 
Ῥιοοοοὰ ἴο ἴ)0 ΗΠοὰ ὅδ, δ8 [ΠΕΥ δῆοσ- 
νυαγάθ ἐμγποὰ τουπάὰ (Δ 5.})) τὸ διτὶνϑ 
ἔῆοτα. Αοοογάϊης ἴο ἴπ6 ροπίοη οὗἉ [Π0 
Ῥίδοθβ [ἰὮΟΥ οου]ά, ἱποζοίογο, ἤσγδὶ ΟὨ]Υ ρῸ 

ὯΡ ἴο ἴδ6 ἰδέμηνυβ οὗ ὅ.:62 (8ὲ {Π6 ὈοΤάρσΒ 
οἵ 186 ἀοδοσῖ, χὶϊὶ, 30), σΟὨΘΟαΌΘΏΪΥ ἴο 

ΤΟΙ .οαδέ, Τ0Θ6 σΟΙΓΘΘ ὙὯ28 ὈΓΟΌΔΌΪ 

ΠΘΑΙΪΥ ἰπαὶ πδίςἢ ἰδ ποῦν ἰδκθη ὈΥ [80 
Ῥλρτίπι σΑγαυ ἢ 8 ἔγοπὶ Καίσο ἰοὸ Μϑοσδ, 
ὙΒΙ ΟΝ ἰθ9. ποῖ ἀἰγθουγ οδεενασγά, αὶ Βγδὶ 
ΌΥ πογί-οδδὶ, δηὰ [πὲ ὈῪ θδβὲ, ἰπ ογὰθν 

ἴο τοαπὰ δα “Αταδίδη τηουπίδὶ μ᾽ οἵ 
Ἡοτοάοίιβ, Ἡδοἢ, ἴῃ [6 οδϑὲ, δι ἰῃ 

Π|ὸ ν δῖον οὗἨἩ ἴ186 ΝΘ. Οπ 1}|8 τοπίθ, δὲ 
δ ἀἰδίδποο οἵ ἀὔουξ 12 τι ΐϊο8 Ν.Ν.Ε. ἔγοτα 
41:6 Ῥγοϑθῃς Καΐγο, ᾿ἰθ8 ἃ υἶδοο, νοὶ 8 
ὙΟΙῪ Τσοηγνθηΐθης [Ὁ ΔῈ Θποδιηρτηθηῖ, δηὰ 
ὙὮΟγΟ ἴΠ6 στοδὶ ὈΣΙ στα σδγαυδὴ ἔγοπὶ 
Ἑαῖτο ἴο Μδϑοοδ δνγϑῖ δ [1:0 δτίνδὶ οὐ [ἢ 0 
τοϑίοσῃ Ηἱϊστίθ Ῥγουϊοῦβ ἰὸ 118 Ηπαὶ 
ἀορατίασο. ΤῊΪ8 18, 10} τι ἢ ῬΤΟΡΔΌΙΠΥ, 
ἐπουρὴξ ἴο Ὀ6 [86 ϑαςοοίι οὗὨ [6 ἰοχί. 
Αἱ εἐ͵ὲ8 Ρ]δοο ἔΠΟΓΟ 18 8 ΓΑΊΒΟΓ ᾿ΑΥρὸ [Δ ΚΚ0, 
οδ]]οὰ Βιίτκοι-61-Ηδα) (ΡΙρτίπιθ ῬοΟ]), 
Ὑοἢ τοοοΐτοβ 1.15 τδίοσθ ἤγοπι ἴπ6 ΝΊ]Ο, 

δηἃ ποῦ ὙΠ ΟὮ [ΠΟΓΘ ΔΙῸ ΒΟΥΘΓΑΪ 5Β1}8}} 
ΥἹΠαροα, ὙΠ ΘΟΌΠΕΓΥ δοῦδο68 δηὰ ἀδι6-» 
Ῥὶπιδείουβ Ὀοϊοηρσίης ἰὸ [6 Ῥγίῃοίραὶ 

ἐππαθὶδη08 οἵ Καϊτο."--Βαϊ 1. 1ἰ ἰ6 ἀ18}- 

ἙΪὲ ἴο τϑοοης]6 τΠΐ8 Βαρροείἐΐοη τῖϊὰ [Π6 
Βίδίθιωθῃηξ οὗ Φοδορῆυθ, δῦονθ αυοίθα; 
ἔος ΒδΌΎ]οα, ποῖ, πὰ [86 τἴπιο οὗ 
Οδπιῦγεοδ, 88 ἰουμἀθὰ δὲ δ ρἷδοο οἵ 
1ϑορο δ, 8 εἰϊπδίοά το {Π0 δομίδ, διὰ 

Ὡοῖ ἴο ἴδ6 πογίλ οὐὗὁἩἨ Οὐοδῆοθη; 3. ΤῊΘ 

]δτδ ] 1166 ἀϊὰ, ἱπ ἔδεξ, ποΐ ἔἴγανοὶ πογίλ- 

Θδδίνασάβ, Ὀυὲ δοκίλ.οθδδενδγαάβ; ἰῃ ογᾶοῦ 

ἴο ΣΟΔΟῺ {πΠ6 Ηρα 868 ἔγοτμλ (ἀοβμου---ηὰ 
ἴῃ 1818 ἀϊτοσίίου 1168 Θαςσοοία; Ὀαΐ 88 ΓΠΟΥ͂ 

Ἰδὰ ροῦθ ἐοὸ 70, βου ναγβ, [ΠΟΥ γέ- 
ἐμγποι (Χὶν. 2) ἴἰο ἴπὸ ποῖ, πη} [ΠῸΣ 
ΑΙτγ ἃ ὨΘΒΓΟΣ ἴο [06 ΠΟΙΓΒΟΙῚ ΟΧΊΓΟΙΩΣΥ 
οὗ ἴ6 χυ} οἵἨ ὅυοζ, πθογο [116 Ῥϑββαρθ 
ἯΔ8 ὈΓΘΔΟΙΪΟΔΌΪΟ (800 ὨοΐΘ ΟἹ χίγ. 9). 
Κιεῖο ΕἰτηΒ ἢ, ἴῃ ἢΐ8 ΗἰϑΊΟΥΥ οὗ Ῥαϊθδβι ἢ 
(1. ν. 176), δραπάοῃβδ ἔπιες βυρροδβίοῃ, 

ὈοΙ οτος τμδὲ, “ Θσοοιῇ τηπϑὺ Ὀ6 Βουρδξ 

ΒΟΙΩΘΎΟΙΟ δὐοῦξ ἃ ἀδ γ᾿ ᾿ΟΌΓΠΘΥ ἴῃ [80 
ἀϊγοοιίοη ἰογαγὰβ 8065." Οοτηρδατο Ῥὸ- 
οοοῖε, Οτοηξ, Ὁ. 3838; ὅλαιο, Τταν. Ρ.367; 

Νιοδιλτ, Ὠεβοσῖρε. οὐ Ασδῦ. Ρ. 407. ὙΠῸ 
οοπήθοίαγο οὔ Οδβθασ, ἡῖο ἰάἀΘηΠ 08 
ϑαςσοοῖι τ ἢ ΣΧ οἷα ἱπ 106 οοδίγο οὗὨ [Π6 
ΤΠ οἷιδ, 18 88 ὈΠΙΘΠΔ0]6 88 "8 διρροδι ἴοῃ 
οοποοτηΐηρ [86 εἰ δοη οὗὁἨ Βδιηθ808 (860 
οΐδΘ ΟἹ Υ΄Ὄ }).--- Τῆεν τϑεπὲ ουμΐ αδομί δὲΣ 
λυπαάγεά ἰλοωμθαπὰ πιέπ ὁπ [οἱ (555 
ὈΣΔΠ), ἱ. 6.0. 6 ΘΒΡΘΌΪΟ οὗἨ Ὀοδτὶηρ, 

ἈΣΤΩΒ, ΟΥἩΔΒ ἨΑΔΗΪ ΟΌΒΟΥν 68, ΡΟΥΘ ΤΟΙ 

ΥΟΔΙΒ οὗὅὨἨ δζὲ (σοραγο Νιπι. ;, 8); δεδίδα 
ἐδε οὐιϊάγεη, “ ὈΠΔΟΥ ΓΤΘΠΑ γοασβῦ (Εὖν 

ἘΣΖγαλ),.--- 6Θ00,000 πηθῃ δου ΕἸ ΘΏΓΥ͂ Υ̓ΘΆΓΒ 

(δεςοτγάϊηρ ἰο ΝΌτΩ. ἱ. 46, ΠΟγΘ δΟσΌΓΣΔΙΟΙΥ 

608,560, δῃὰ 22,000 1μοΥἶτ68) μι τ 
ἴῃ βυρροδίηρ ἴπ9 Ὑτο16 Ρορυϊδίίου οἵ [86 
1βτϑοὶ ϊο8, ἱποϊπἀἰηρς πόσαθῃ, Ομ] άτθη, δὰ 

Βουνδηΐβ, ἴο ᾶνο οοῃαϊβιοὰ οὗὁὨ δὲ ]16δδὲ 

ἔπο δῃηὰ α ἢδ}} το] Ἕ[οη οὗὁὨ Βου]8; ἴογ (Π6 

ΤΩΔΙοδ δῦουθ ΕἸΤΘΏΪΥ ὙΟΔΙΒ οὗ 06 810 
δῦουξ οη6 84} οὗὨ ἴΠπ6 τοῖα] τὴ8]6 Ῥορυ]ὰ- 

ἴοπ; δηὰ [86 ἔδσλδὶοδ σοϊσῶςξ 6 ρυΐ ἄονη 
ἴο 6 8816 ΠΌΡΕ. Α 5} }1δ΄ ῬΣΟΡΟΥ - 
ἐἰοι 8 δἰδιοὰ ὮὉῚΥ Ομδαῦ (Β6]]. 6Δ]}. 1, 29) 

σοποογηΐης [80 Ηοϊνοι!, γ8οὸ πυτηροτοᾶ 

92,000 τιθῇ Οαρδθἷο οὗἨ Ὀοδυΐηρ ΑΥΤΩΞ, 

ΜἘ1δὲ (οἷν γ᾿ ἢ016 Ρορυϊδιίου, “ ἱποϊπάϊηρ; 

οὐ] άτοη, οἱ τηθη, δῃ ἃ πόση θῃ," διηλοτπηϊοὰ 

(ο 868,000 Βο0}8, ΟΓΥ ΟΧΔΟΙΥ (ΟἿΤ {{π|68 

πο ΤΌΠΟΣ ΠΌΣΩΡΟΙ.--- Βας τ μ88 οἶδ 
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Ῥοβϑιἄοβ {86 οἢ]Γοη. 

ΕΧΟΡΌΣΡ ΣΙ]. 

88. Απᾶ αὶ τηϊχοᾶ τυ υἊα ττοπὶ 

ὉΡ αἷβο νι (ποτὰ, δῃα ἤροϊκϑθ, δπα ἤθράβ, γΥῪ Ἰηυο ἢ 

Ῥοθῶ ουῃ ἃ “πο 8. 00 8016, 1 τοί ἸΣΩΡΟΒΒΙΌΪ6, 
ἔδδὲ [06 ΒΟΥΘΗΓΥ͂ ΒΟΌ}8, ὙΠῸ ἱπιτηϊσταῖοά 
ἰηῖο Εχγρὲὶ ἰῃ 186 ἰἶπιο οὗ Φδοοῦ, βῃου]ά, 

ἀυτίηρ ὑποὶγ ΒΟ] οση {ΠΟΓΘ, αν ἱπογοδδοά 
ἴο δας ἢ ἃ ργοδὲ Ὡδίίΐοῃ, ΤῸ ὀχρίδίη τι15 
ΔΡΡασγοηῦ αἰ Π ΠΥ, τὸ τοπλϊη ἃ ἴ(Π6 ΤΟΔΟΣ 
οὗ (6 [Ο]]οτίηρ ἔδοίδ δῃἃ δυρυπιθηῖδ: 
1, Αιοοης ἴδ. Ηοῦγονγβ, ἰκὸ (86 ΟἿΟΣ 
Ἐδβίοστι πδίϊομβ, ΡΟ ΣΔΙΩΥ τὰ8 [86 συ]6; 
4. ΤΏΟΥ Τηδυγίϑα ΘδΥΪγ, 88 τ ἰ8 δ8ι1}} οὔβ- 
ΦΟΙΏΔΙΎ ἴῃ ἴ[Π6 Εδαδί ἴο δηΐοῦ ἰδ6 σοηΐαραὶ 
1 ἱπ (Π6 (ἰγίθοητἢ οΥἩ ἐουγίθοηϊ ἢ γϑδγ; 
8. ΤΏΟΥ ᾿ἰνοὰ Ἰοηροσ, δηὰ αδἰϊδϊποα 80 
ἀουδὺ ἰῃ ἴΠ6 δύόσαρο ἴο δὴ δῦ δΌΟΥΘ 
ὨΪΏΘΥ͂ γϑαγθ; 4. “ΒΥ ἃ βἰ ραν ῬΓΟΥ͂Ϊ- 

ἄθῃοο οὗ αοἂ {Π6Υ στ γθ ποὶ νοακοηδὰ ὈΥ͂ 
Ῥοδιϊθθοθ οὐ ἔδηχὶπο" (Ποεενριῶϊεν); 
δ. Τῆθ ῥγοάϊίουαβ ἔπι] ποθ8 οὗ (80 
ἩΦΌτονΒ ἰπ ἘρΥΡί 18 ΟΘΧΡΓΟΒΒΙΥ τηοηϊϊοποὰ 
ἴῃ ἴ, 7 (ὙΠογΘ Ἧθ δαγνο αποϊοα δἰ τ] 8 τ 
διδίεπηθη8 ΓΤΟΏΣ ΟΠΟΥ δηοίθης ὙΧΙΟΣΒ); 

6. ΤῊο ροτίοα νης ο]αρβοὰ Ὀοίποομ (ἢ 6 
Ἰτητηϊρταϊίοη οἵ Φδοοῦ δηὰ [πὸ Εἰχοάτο 
ΔιηΟΌΠ(Β ἴο 480 γοδγδ (866 [ηἰτοἀποιίοῃ, 
8.2). Νον, ἰἢ τὸ ἴδκὸ ἃ βοπογδίίοη ἴὸ 
οχίοηα δϑουΐϊ {ΒΙ ΤΑ γοᾶσθ, δηἃ βΌΡΡΟΒΘ 

1Παὺ ἴῃ [06 ΔΥΕΓΑρΡΟ ΟΥ̓́ΟΤῪ Ιηδὴ δαὰ 0 
ΤΏΟΓΟ (δ δη (ὮΓΘΘ ΒΟΠΒ, [86 δἰχὲγ- πη Βου 8 
(ἀχοϊαάίην 4500), ἐγο ]θὰ ἴῃ (Ὠἱ ΤΕΥ γοδγΒ; 
Ἐιῖ8 ΠΌΣΙΟΣ Ῥ48 δρδίη ἱπογοαϑοᾶ ἴο [ἢθ 
ἔγοθ-ἔο] ἃ διιοαης ἴῃ οἴἶοΣ ΠΪΤΙΥ γὙθαῖδ; 
δηὰ ἴπ ἰουγίοοι ρΟΠΘγαζίοπ8 ΠΟΥ που]ὰ, 
ΔΕΟΙ [18 οΔ οὐ] δίΐου, διβοῦηξ ἰο δρουὶ 
ΚΓ -ἴγοθ σΣ]Π]Π]ἸΟη8; δηᾶ, Ἰῃογοΐοσγο, η0 

ΤΟΒΒΟΏΔΌ]6 οὐ Ὑ111] πὰ 6 πυτηῦος οὗ 
ἴνο δηὰ δ ΝΑ] ΓΡ στρ ἡ] οη}8 ἱτωροβδὶ Ὁ]6 ΟΥ 
οχαρρογαίθα; δυθῃ ἱσγοδροοῖνο οὗ [9 
ορίἰπίοη οὔ ῬΒΙϊο (11. Ρ. 210), ἰδδὲ τὴθ 
αἰγοπτηοϊβίοη ΘΠΠΔΠΟ68 {86 ἔχηι] 688 
(τὰ τεμνόμενα τῶν ἐθνῶν πολυγονώτατα 
καὶ πολυανθρωπότατα εἶναι). ΤΉυΒ [ἢ 6 
ουτίουδ δ ρροδιείοη οὗ Βδυοὺ (Ηὗτν. Ηἰδβι. 

1.268), “Ἰδὲ ΟἿ οὐ 1μοὶγ ἸΟΌΓΏΘΥ δὲ 
ὅη6 ΟἾδΒΟΥ βἰάθ οὗ ἴ6 Ἐοὰ 868, δ Ἰαγρο 
ὩΌΤΩΌΟΣΙ ΟΥ̓ 1πγ861168 1ἰνηρ 'π Αγδθίβ, 
ὁοϊποᾶ [πὸ βίοςκ δηὰ βϑῃθσδὶ ση888 οὗ (ἢ6 
ῬΘΟρΙο [ποῦ ἰ8β ἀραίηδὶ ΟἿΌΣ ἰαχὶ] δηὰ 
Ἰοδὰθ ὋΡ ἴμαὲὶ πυπδοῦ""; ἔαγδοΣ, 180 

ορίῃΐου οὗ γδῖοσ, “ἴμδὲ η6 2 3) ὙὩοὴ 

δοοοιηρδηϊθὰ (Π6 Ῥϑορὶο (νοσ. 838) ἱ 
ἱποϊυδοᾷ ἴῃ τὃδὲ Ὠυστηῦοῦ," δηὰ δουοσαῖ 

ΟἿΟΣ ΘΟὨθοἴΌΣΟΒ ΓΟΑΌΪΘ Ὠ0 ΤΟΣΙΒΟΣ οοτα- 
τη Θηΐ. --- ΤΠΘ δἰηρτ δ ἱπόσγοϑδὸ οὐ ἐδ 

Ἡοῦγον τῦυδὲ δϑιοη 8} π|8 [ἢ6 1688, ἢ τὰ 

οομβίδον ἴδδὲ [π6 Ἰαπὰ οὗἨ Οδῆδδη, πεῖς ῖ 

ἯΔ5 Ὀπὶ ὙΘΤῪ {ΠΊΉΪΥ Ροραυϊδιοὰ δἱ τῆς εἶτηθ 
οὗ [00 οτηϊρτγβοη οὐ Φδοο᾿β ἴδια ϊγ, Ὀὸ- 

σδ:6, ἀυσίηρν (Ποῖ Σ δοΐουση ἴῃ Εαγρὲ, ὁ 

τηοδὲ ῬΡΟΡΌΪΟΙΒ ΟΟΠΠΕΥ, δηὰ “οδ8ὲ Ουθεσυθα 
ΘΟΙΤΘΟΙΥ: “180 'ΠΟΤοδ86 οὗἉ ἴ[ἢ0 ΒΥ το 9 
βίποθ ἴζ6γ Ἰο΄ Οδηδδϑη, δἰδπὰβ ἱπ Ῥσοροτσ- 

ου τ ἢ [16 ᾿πογοδδο οὗἩ ποθ, τῆ οοσυ- 

Ῥἱοὰ ἴξ ἀπτίηρ [μας ἐἰπηο."-- ὁ τοίοσ 186 
ΤΟΔΟΥ ἔα ΠΟΥ 0 1.6 δυιῃοηϊὶς διὰ ἴη- 

[ΟΓΟΒΕ Ωρ δοοοιιηΐ ΘΟΠσΟΓΏΪ σ᾽ [Π6 ἘΠ] 15}- 
ΤΏΔῃ ΒΙη6, ὙὯῸ ὙΑ8δ, ἰῃ [06 γοδγ 1689, ὈΥ͂ 

8 ΒὨΪΡΎτοοΚ, ἐΠγοῦσῃ, ἢ (ΟΌΣ ἔοτῃδ]ος, 

ὌΡΟΣ 8 ἀοδβογίϑα ἰβαηᾶ βουϊῃ-ϑαϑὶ οὗἩ ἐῃ6 

Οδρο οὗ ἀοοὰ Ηορο, δῃὰ Ὑδοδβα ἀδβοθηᾶ- 
δΔηΐδ δὰ, δή βουθηγ-οἰ δ γΟΔῚΒ (ἰῃ 
1667) ἱποιοδβοά ἴο τοῦτο ἴμ8η 11,000 

δοιιἾ8.---Αουϊ [Π6 πεδίου, μοῦ [ἷ8 γτῶδὲ 
ὨΠΙΏΌΟΓ οουἹᾶ, ἀυγίπρ (ὈΓῚ γοδγα, πὰ 

ἰοοὰ ἴον ποϊηϑοῖνοθ δηᾶ ποῖ οδέῖθ ἴῃ 

100 ὈΔΙΤΘΉ Δηὰ ΟἀΥΘΑΥῪ Ὑ]] ΘΥΏ685, Ἡϊςἢ 
δὰ δὲ [86 βΒδῖῃηθ ἔπη 0 βαρῬΟΓΐ ΤΩΔΩΥ 

οἴδοῦ Αὐδὸ ἰτὶῦο8, Ἧὸ ΤΟΙΣ ἴ0 ΟἿΣ ποῖο 

ΟἿ ΧΥ͂Ϊ, 2. 

8.5. Απά α »ιϊχεά πιυϊέμάε τοεπῖ Ὁ 
αἶθο τοϊιὦ ἐἰλέηι. Δ (ἔτοα 2. Ὃ),, ἴο πιΐχ), 

ἃ Ιϊχίογο, 8 ἰδσρθ ἸΤΌΟΡ, ΟΥἩ τυϊεϊάο, 
ὙΠΟ ἰδ, ἴπ ΝΟΣ. χὶ. 4, δ] οὰ ΒΊΌΒΌΝ 

(ἔοι ἢδϑΣ, ὑὸ καίδοῦ, 901166 1), 8 πιϊχοὰ 
ἐγονὰ, 1 ΘΟ ΘΟΙΏΡΑΥΘ ΟἿΣ Ῥδββαρο πὶτἢ 
Νοδοτ. χἰϊὶ, 8, ἰὲ ἰ8 οἷθδὺ ἴδὲ 2᾽ἿΦ ἰ8 

[16 τη888 οὗ ΒΙΥΏροΓΒ, ΝΟΙ-Ικσδο ἰτ68, τ ἢῸ 

δοϊηοὰ τ6πὶ οὐ ἰοανίηρ Εσγρὶ, δηὰ σῆο 
ὝΘΓΟ ΟΥ̓ ΠῸ ΤΏΘΔΏΒ ἃ (ΟΒΙΓΔΘΪΟ ΟἾ8488 οὗἁ 

Δδβοοίδιθϑ, 88 ΔΡΌΘΔ.Β ἔγοση ΝΟ. χὶ. 4,5. 

ΑΒ ἴΠ09 πο ΟΥμδϑίυ, σἰοῖ ἱηπνυδαδὰ 

Τόονοσ ἘρΥρὶ, πὰ βυσάποα ἰξ (8600 ποῖθ 

ΟἹ ἱ. 8), πο ἀουδὲ ἱποϊπἀοὰ [ἢ παῖϊτο 

Ἐρυρυΐδηβ πῃ [ἢ0 ἰὙγδπηΐοαὶ ορργοβείοῃ 

ἰηβίοιοα Ὁροὰ ἴθ Ιβγϑοϊϊτοβ, δἰποθ ἐδ} 
ΒΆΤΏΘ ΓΟΔΘΟΏΒ Οἵ ῬΟΪΙΟΥ͂ οχἰβϑιθὰ [ὉΓ Ῥᾶγα- 
Ἰγαίηρσ [Π6 ΘΏΘΓΩΥ οὗὨ ὈΟΙῊ ΤΟΘ8 (866 ποίθ 
ΟἹ ἱ. 10), ΠΔΗΥ ΕΥρίΐδηδ, ταοεὶ ἸΠκοὶγ, 
ΘΕΟΣ δεϊζοὰ (ἢ ΟΡΡοΣί ΙΕ οὗὁὨ ἐγοαίῃρ 
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: τα ἼὭ ΤΩΡ 
πόπογη 05) δδ) ΒΡ ΥΡΟ ἈΦ 9 ὙΠ) δὲ 5 ΓΙΣΌ ΤῸΝ 
ἡ) ὮΝ ὑ» Δ8. ἈθΙδΝ 40. 1 δῇ} γρητεν ῥοὺς 
Οὐ ΤΡ ΤΠ 41 ΠΡ ΓΙΝὉ Ὑ5Ἴ] πὸ Ὀρο Ὀδεν 
Τήν ϑν Ὁ πῃ ΠῚ ὈΡπὶ Ἐγὴπ ΥῚ Τὴν ΓΝ γ νὴ μὐβ, 
τ ΠΡ τὐτο ἐθτὶ Ὀσγοφ ΟἿ 48. Ὁ ὈΣΥὉ ὙΝ Ὁ ΠΡΡ 
ΟῚ ἀν ῸΣΡ Ὀνο Γῆ ἩΥῚ ΓΙ ΟΠ ἘΣ Ὁ γῶ 

Ὁ 

Τποτηθοῖγοθ ἤγοῃ (0 Κρ Β ΕΥ̓ΥΔΠΗΥ͂, 
ὙΙΟΝ [ΠΟῪ δὰ ΟΥΘΣῪ ΤΟΘΘΟῺ [0 [08 Σ 
“του, δῆον ἴπ6 ἀοραγίυγο οὗ δ) 0 14Γ86]}- 

2:68, 811}} ΤηΟΓΘ δΟΥΘΓΟΙΥ ζ811 ὍΡΟΙ {Π0Π}- 
Βοῖνοϑ. ΤΤη0 Σίβοιυ το [06 πδὲῖνθ 
ἘΦΥΡΟΔΩΒ δμδαγοὰ τὴ [6 ἩΘΌΓΟΥΒ, 6ἢ- 

δεπάοτοὰ πῶς ΒΥ ΡΘΙὮΥ οὗ [δὸ [ΌΣΤΩΟΣ 
τοναγὰθ ἐδο Ἰδίοτ, θονυόσγαὶ ἱῃδίδησεβ οὗ 

ὙΠΟ τὸ δατθ δΓΟΘαΥ δδά οσορβίοῃ ἴο 
Ῥοϊηΐ οὔβ (666 ὨοΐΘ ΟἹ ἰἰ,. 32). Τμαὶ [818 
“τηχοὰ τυ] θ᾽" ἀϊὰ οὶ ΔΟΟΟΙΡΘΗΥ͂ 
τε Ηοῦτονθ, Ὀδοϑυ90 [ΠΟΥ ἡγαῦο σον ησοὰ 
οὗ 10 ἰγὰδ οὗ (06 πον τοὶ σίουβ ῥὑτίῃ- 
οἷρῖθβ, το Μίώοϑοθ φγοοϊδϊλϑοὰ δηὰ 
Ῥτεδοποὰ (88 διυαϊά, ἩΪϊεΐοτγ οἵὨ [8Ὁ. 1, 64, 
ὈΟΙΙΘν68), ἰβ οὈνίουβ ἤτοι ἰδοῦ ΥΟΙ 
ὭδΙηδ, ἩΠΟΣ ἀϊδίληρτιδ᾽ηθ8 (Πθπὶ ΟἸΘΕΣΙΥ 
ἤἴτοτα [Π0 [βγδϑὶ 98, ὈοΐΣ πδιϊ Δ} δηᾶ 
το χἰοῦθῖγ, δηὰ ἴζοπιλι [86 τηϑῆηοῦ ἷἴπ 
ὙὮΙΟΒ ἘΠΟΥ τὸ πιοποηθὰ ἱπ ἐπ Ῥθηΐϊδ» 
τοῦσἢ (ΝΌΣΩΡ, χὶ. 4, δ). Τθο οἷά ἰγδῃϑ- 
Ἰδίΐομβ δζὸ αἰτηοδὶ Ὡπδηϊπηοῦ8 ᾽ ΣΟ ἀοΣηρ, 
ἴδ0 τπιδδηΐηρ οὗ 2: Ὁ; Ταζρυμι ΟὨΪΟ6]09 
διὰ “ΟΠ ΔΙΠΔΏ, “ ΠΙΒΏΥ 8 γϑηρογ," δορί, 
ἐπίμικτος πολύς; αυϊμαῖο, “Ὑ υχῦα ὑσο- 

. ΣΑϊδοιαῦτη ἱπηθπτο δῦ 6; ΒΔδ᾽κὶ ΟΧΡ αἰ η8: 
“48. τηἰχίῃτο οὗ βίσϑηρο πδίοπβ;" ΕΡῃ 

Ἐζτα: “ Εχγρέϊδηβ, 10 δϑϑοοϊδιϑα ἔμθι- 
δβοῖνϑϑ πὶ τπ θη). ΑἸπὰ δἰ τη ΠΑ ΣῚΥ͂ δἰτηοεῖ 
411 τηοάσετι σΟἸητη θη δίογα. 

8420. ὨἸΥΌ ΠΡ»... ΟΥ̓́ΣΜ ΠΣ 215), 
ῬτοροΥΪγ: απα ἐδεν δαλεά ἰλε ἀοισῆ... Ἰπῖο 
μπίεαυεποα σαλεν. ΤΙΣ ἴδ, 828 ΖΦ ΘΏΘΓΑΙΪΥ 
Ὧδιο γοσὺβ οὗ πηδκίησ, ὑτορασίης δηὰ Ὁ} 4- 
πα, Βεῖθ οοπδίσιθὰ ἢ 6 ἀοῦῦ]ο δοοι- 

βοῖνο, οπ6 οὗ πο ϑβυῤδίαποο, δῃὰ 6 

: ΡΡῊΡ 
ΟἾΩΡ οὗ ἔΠ6 οὐ)οςξὶ ὑσοραγοὰ ουἱ οἵ ἐδιδὲ 
διιυδίδξοο, ᾿ἴκὸ 1 Κίηρο χυῖ!, 82, 22} 
ΠΩ ὈΩΝ ΠΝ, “Ἠ 011} δὴ δἱἐδν 
οἱ οὗ [190 δίοτι68.᾽" 10 216 τιδλοσῖδὶ ο]]οὐγϑ 
ἱπητηοάϊαιοῖγ δἴθος ἴδ τοῦ, δ ἴῃ ἐδο8θ 
(8468, ἰξ ̓ 89 (06 ἀοῆηϊϊο ἀγιῖς]6; ας {ἢ 6 

ΟὔὈὐθος ῥγοοράοδ [09 τηρλογίδὶ, πθ ἰδεῖθε 
διδῃὰβ ψὶτποῦς ἔθ ἀγίὶο]θ, ἴοὸσ ἰπδίδῃοα, 
χχχνΐ!, 25: Ὁ) ΠΩΙΌΠ Πὲς 0»), “89 
τοϑθ [Π0 ΔΙΩΣ οΥΓ ποοὰ;" σοϊηρᾶσο θη. 

Υἱ, 14.-- Τήοεν τοῦτο ἀγίυεπ οκί ' Ἐσψρί. 
Τρῖϑ βίδίειθηϊ οἰ ΘΩΣῚΥ Ροίηΐ8 Βαοῖ τὸ [86 
Ῥτοτίουβδ ρῥγοάϊοιξίοι ἱῃ χὶ. 1; διὰ 1Π0 
ἰδίζοσ ἕοστηδβ, ἱμογοΐοσο, δὴ ἐπίδει ρατὶ οἵ 

ἴΠ6 παιταῖλνο (800 ποίδ ΟὨ χὶ. 1) “-π, 
α οαλε Ὀακοὰ υπάογ ποῖ οὐπάοσβ, βιοῖ 88 

40) ΟΥ̓ΔΏ(Α18 ΔΙῸ 511}} δοουιδεοτηθὰ ἴ0 τη Κο, 

Θδρθο 4}}}7 ὙΠ ΘΏ ΟἿ ἃ ἸΟΌΓΣΏΟΘΥ, ΟΥἩἉ ἱπ ᾿ιΔδί6. 
“86 ἐσῖθθ8 τῆ δῸ Αἰ ΔΥΒ του ΐῃ ς ἴγοῖῃ 
Ῥίδοθ ἴο μἶδοο, Ῥακο ἐμοὶ Ὀγοδὰ οὔ 8 
81 ΕἸ ΘΟΏΤΟΧ ἰἸΣῸΠ ῥΐαῖθ, οδ οὰ 6 δαῴ), 
ΤΟΟΟΓΆΙΟΙΥ Βορίοὰ οὐὸγ 8 ἴον το οἵ 
Ὀσυδηνοοί ΟΥἩἨ οΔι)68᾽ ἀσηχ, ΤΠ υτῸΡ6 
οὗ ἀουσὴ δῖο το Ἱοά, ου 8 οοάϑθῃ ὑ]δίζου, 
ἰπΐο ἐμΐῃ οδῖκοα, ἃ ἴοοϊ ΟΥ ΤΟ ἰῃ ἀἱδ- 

τοοῖοῦ, δῃὰ [αἱὰ, ΌΥῚ τηϑθϑῃϑ οὗ [86 ΤΌΪ]ΟΣ, 
ὭΡΟΏ [86 ἴτοῆ. ἸὙΏΟΥ δσὸ βακοὰ ἰῃ 8 
ΨΟΙΥ δδοῦί [10 (Ζαψαγά, ΤἩλδοογοτῖοα ἐπ 
Νίρονοῦ δὰ ΒδΡυ]οη, Ὁ. 388; ὙΠΟΙΟ τ 

Τοδα 8180 ἃ ἀϑδογίρβοῃ οὗ {6 ργοραζγδείοῃ 
οὗ πηϊοανθρθὰ ὑσοδὰ ὉΥ πὸ Βοάουυΐηε, 

ὙἘ118ὲ τ ἀϊησ ΟἹ Πογθθι δος, ἰη {ἐπι66 οὗ 

᾿ιδοίο οὐὁ ἀδηχζοῦ). ἄνθη ἰῃ Βοῖπο ἐδοτο 
ΘΙ ΠΟ ὈΔΙΚΟΥΘ {1}} δὐἴοσ 116 Υδὰσ ὅ80 

ἔγοσα ἴἰδ0 Ὀυϊάδΐης οὗ ἴ[ῃ0 ΟἿ; “ δηὰ 
Ὀϊν,᾽ β6γ86 Ρ]ΐηγ (χυ 1. 11), “ τὰδϑ δειοης 
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οαἰἐ]6. 89. Απᾶ {πον Ὀακοα {δ6 ἀουρἢ π 1 ἢ ὑπο γ Ὀγουρύ 
ἴγοα Εργρὺ ἰπίο υὑῃ]θανομθα οβῖκοϑ, Ὸ ἰῦ ψὰϑ ποῖ ψεέ 
Ἰρανθηθᾶ; Ὀθοδῦβϑα ΓΠΟΥ ΤΟ ἀγίνθη ουαοὐ οὗ Εργρί, δῃηα 
σου ποῦ (ΓΤ; ΠΟΡ δα ὑπ 6 ῥγδραιθα [Ὁ {δμϑιηβεῖναβ 
ΒΔΏΥ͂ Ρτουἰβίοη. 40. Νον {6 ΒβΒο]ουγηῃίηρ οὗ 86 Ομ] άγοη 
οὗἩἨ βϑγϑϑὶ, ἀυστίηρ νΒΙοΒ {Π6Υ ἄνοὶῦ ἴῃ Ἐργρῦ, ισα8 ἴΟῸΓ 
Βυπάγοά δπα (Ὠϊτγῦν γοασβ. 41. Απα 10 οδηθ ο ρ888 δύ 
{η6 οπᾶ οὗ ἴουγ δυπαγοα δῃηα ὑπ ΓΕ γοᾶγβ, οα {16 86 1}- 
Β8ΙῺΘ ΟΥ̓ ἰΐ οδὴθ ἰο ρᾶ88, ὑπαὖὺ 411 {86 Ποβὶβ οὗ δε 1οχὰ 
ὙΘηΐ ουὐ ἔγοτῃ [μ6 Ἰδπᾶ οὗ Ερσγρύ. 42. 1 ἐδ ἃ πρδὺ οὗ 
οοἸΘὈταύϊοη ἐο {μ6 Ιοτά ἴον Ὀγϊπρίηρ ἰμϑῖὰ ουοὐ ἔγοια [86 
Ἰαηὰ οὗ Ἐρυρ {: (818 ἢ8 ὑμαῦ πὶρμὺ οὗ οοἰοσγαύϊΐοη ἴο {86 
Τιοτὰ [ῸΓ 81} ἐ8α σὨ]άγθη οὗὨ [5786] 1η {Π6 1} σΘ ΠΘΓΑΓΟΏΒ. 

ἐἶτι6 ΟΟσΌΡΔΕΟΩΒ οὗὨἨ ὙΤΟΙΊΘΤ, 88 ἴδ 5.}}} ἰδ ἴῃ 
ΣΩΔΏΥ οοπηίτίοδ."--ΠΠΌ, οὐ ΠΌΠΌΟ, ἱῃ 

ἩΝρΡδοὶ, το ἀοῖΐαγ, ἴο ἰϑῖτγ, 866 θη. 

Χίχ, 16; χὶ δ, 10.--ΠῚ Υ, ῥγουίδίον, ἴον 

06 ἰούγηου ΟἼ72), δ Βαβι βαρρ]οδ; 

δηὰ [80 δορίασσίηϊ ἰγϑη5]δθ8 ἐπισιτισμόν 
.««εἰς τὴν ὁδόν. ΤῈ ἷ8 οΟἴσασ, ἴοσῃ [ἢ0 

ἴΘΠΟΣ οὗ οὖν γογβϑο, [δὲ 116 15Γ46}1168 δίθ 

πηἸοδυθηθὰ Ὀσοδὰ δῖοσ [6 δχοάπϑ, ποῖ 
ὉΥ ἃ οοἸητηδηᾷ οἵ Μοβαβ, Ὀσὲ ΟἿΪΥ ἴῃ ΘοΏ- 

δΟΠΏΘΠΟΘ οὗὁὨ [δ6 ΟΧ ΓΟ ΠΔΙῪ οἰσοῖπ- 
ΒίΔΏΟΟΒ οὗ [πὰ Εἶτ6 (866 δερΓα, Ὀ. 188). 
“ΦὙὍΤΗῸ αν οὗ αοά, δηὰ πὸ Ὠίδίουυ οὗ 
Ἰδτδοὶ, τοθοοϊ ὁδοὶ οἴ Γ; 8 ἸΏ6ΤῸ ΤΟΒΕΪ οὔ 

Οἴδηοο ἄοθϑ ποῖ οχίβὲ ἰῃ {π8 ΒΡἤοΓΟ" 

“απλο, ὉὈπίιογβαςοῖ. ἰϊ. Ρ. 80, 81; Βαυογ- 

πἰοῖ, Ἐη]. 1. (. Ρ. 425). Φοβορῆυδ (Απεΐϊᾳ. 
ΠΙ. χνυ. 1) δββοσίβ, ἰδὲ [ἢΠ6 Τεγδοὶ ἰδθ8 δὲθ 
πη]δαγοπθᾶ Ὀγοδὰ ἀστγίης ΟὨἸΤΕΥ ἄδγ8 δἴδογ 
1Πποῖς ἀορασίῦγο. Ἐγουοσ, δ ἰδογ 

τοδοποὰ [Π6 ΘΑϑίου ΒΏΟΓΟ οὔ 186 Οὐ, 

ἘθογΟ οχίδίο ἃ Ὧ0 ΟὈΥΪΟΙΒ ΓΘΆ80Ὼ ΜΕΥ ἘΠΟΥ 
ΒῃΟΙΪὰ Ὡοΐ ὈΓΌΡΑΓΟ ΠΟ Ὀγοδὰ ἰῃ (ἢθ 
Β[ΔΙ ΤΏΔΉΠΟΥ, ἱ ΤΠΘΥ ΤΟΓΟ 801}} Ῥχουϊἀϑά 
πῖτἢ θου---Ὑ ἘΠ] 0ἢ τοῖσιν μδτο Ὀδθη [ἢ 6 
6886, 88 ΟἿΪΥ͂ ΡΟΣ ἐὴ0 ἴδρβο οὔ {ητὶγ 
ἄδγβ 1ῃ6 18γ80 1168 Θοτηρ]δίποᾶ οὗ γγδηὶ οὗ 
ἴοοὰ (χγί. 1---8). 

40. δου (δε εοὐοιγηΐπς ὁ ἰλε ολήϊάγεπ 
977 Τιεναεῖ, ἀμγίπσ ιολϊος δεν ἀιοεῖξ ἱὰ 
Ἐσυρέ, ιοαϑ 70 λαπαγεά απὰ ἰλίγίν γεαγε. 
Τμδὶ ἴῃ ερὶϊο οἵ ἀἰ ογίηρ νοσείοῃβ, [μ19 δ 
ὁ οοττοοῖ τοδάδϊηρ, δηὰ μδὲ, πον ἢ- 

Ββιδηΐπρ [Π0 Δρραγοῦς αἰ σα 168, ἐξ ἰδ ἴ0 

6 υπηδογδοοὰ ἴῃ ἰἰΣ ᾿ἰδδσαὶ θθ 86, (δ ὕθεπ 
ἀοιηοπδίταιθα ἰὼ 6 Ζησοσκοίίονκ, ὶ 3, ἴο 

ἩὨΟἢ ΜἨ͵Λῃ τοῖον. 
41. Οὐ ἰδέ εοἰϊεδαπιε ὅαν, ἰἰαὶ ἴδ, οὔ 

μαὲ Τουσίθο ἢ ἀδγ οὐὁἨ Αἱ, δἰγοδὰγ 
τοθηἰἰοηθὰ (τοῦ, 6; ΟΟΙΏΡΑΙΟ ΥὙα. δῖ; 

χὶϊ!, 4λ--411 ἰλο Ἀρείε 9 ἰδὲ Ζογά, ἴπαϊ 
ἷδ, 1Π6 ΙΒΥ86}1068, ψΏΟ δ΄ὸ 109 ῬθΟρὶθ οὕ 
ΔΙΊΩΥ οὗἨ [020 Τογὰ, ποῦ Ὑΐοθο ἱτωπιθ- 

ἀϊδίο Ἰοδουβἣ ἸΘῪ ᾿σοηΐ οαδ ἤτοι [ἢ9 
Ἰλδηά οἵὕ Ἐσγρὲ. δὶ στοϑίδρθοῦ τοπεὶ, 
Βούγεοσ, Ὡοῦ ὍΘ ἰδκθῃ ἴοο δβιυ  Εγ, 88 ἰΐ 
6 ΗΘΌΓΤΟΥΒ ΜΌΤΟ ἴἰ86 δοίάέεγα οἵ αοά, 

ἯὮΟ μεαὰ ἴο οονοπεν [86 ᾿οτϊὰ, δῃὰ τὸ 
Ῥἱγοῦ ΘΥΟΣΥΝΒΟΙΟ τδ6 δβιδηδαγὰβ οἵ Ηἱ 

ἐγ ἢ; (8 υπιἀογειοοά, [δδὲ ἔσο Ὡδοθδ- 

ΒΑΓΪΥ ἰοδὰβ ἴο δαχδγάοιβ οὐ δι βοὶαὶ 

Θοποϊυδίομβ, Ττδαϊοη ἰδκοβ Ὁ," ὈΥ9)5 
ΠΤ, “ βοσυγδιίου ἃπὰ Ῥγθοΐβοὶυ δῇδοσ [89 
͵αρ86 οἵὗἩ 430 γϑασβ," 

48. α ὦ αἂ κπίρλε (0 οεἰεδταίϊοκ 
(Ὁ ΟΦ) ἐο ἐὴε Ζονά (5).. «λὲς ἐς ἰλαὶ 
πίσλι 9. οεἰεδγαξίοπ ἰο δὲ Σογὰ 707 αἰΐ 
Ο59) λᾶς ολίάγεν 9} Τεγαεῖ, Ἰὰ ῬΆγαθοδ 
᾿κὸ τπό86, ἴ[Π0 ῬΓδροβι θη εἰρη οι 

οἰἶποσ (ἢ6 ἀοὶγ, ἰο ψΏοῖα ἃ ἔθδε ναὶ 8 
ςοῃδοογοιθὰ (88 ιν) ΛΌΒ, 506 υοσ, 11), οὕ 

[ὴ6 Ῥοβοῦβ, ὧν ὙΒοσῖὶ ἰὲ ἰ8 ἰο Ὁδ ὁο6]6- 

Ὀγαιθᾶ. ΤῊ (ἢ)0 ΤΌΓΙΟΘΣ 8680 2 ἰ8 υδοὰ ἱπ 
τ6 τβὲ ρασὶ οὐ [86 βοῃηίθῃοο, ὙἈ118ὲ ἐξ 888 
1.6 Ἰδίϊοῦ οἰκο βοδίου ἴῃ [16 ϑοοοῃᾶ; δαὶ 
κὰν ο, ἢδ5, ἴῃ ὈΟΓῈ ῬΔΙΙΒ [86 ΒΩΣΩΘ ΤηέδΔη- 
ἷῃμ: οδρογνυδίίοῃ ΟΥἹὁἩἁΘ οοϊδυγαείου (ἔτοια 
Ὅν, πιο ἰα ἐγοαυθη!ογ πϑοὰ ἴῃ ἰμΐθ 
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ὝΣΙΣ99. ΠΕΡῚ ΓΝ ΠΝῚ ΠΝ) ΓΙ δος ΠΡ ΡΝ 48 
τς ὑὸς ΠΡΟΣ ἸΟΘῸΡ» ΘΝ ἜΣ. 44. Ὀρέσο 
ὙΠ ΓᾺΣΒ 46. : 15 ΝΣ ὙΩΦῚ ΦῚΡ 46 : 13 Ν᾽ 

86η86, 1 Είηρδβ χὶ, 10; 168. Ἰνὶ, 2, 6, οἴ), 

ὈΣΥ ΠΟ ἴο τῃ6 ξοτυηά, ἀπὰ 1188 Ποζὸ, 88 
οἴθῃ, 8. οδ88] Β6η86: ἐμαὶ πίρῃιις 18 ϑδοσοὰ 

ἴο Οοἀ οἱ δεοουῃὶ οὗ Ηἰδβ μανίηρς 1οἃ [26 
ἩἨδῦτονδ οὶ Ἐρσγρι. Ασουβ ἀγὸ ἴδ 
᾿Π ΟΥΡΓΟΙΔΙΟΏΒ Ῥγοροθοὰ οὐ τῃϊ8δ ὙΈΓΒΟ; 

δβεΐ οὔθογνοβδ: “ ΙῈ ἴ8 οα!]οὰ ὩΣ ΟΦ Ὁ, 
Ὀεοδαβο αοἂ οὐϑογτοὰ δηὰ ἰοοκρὰ ουὲ ἴο 
ἤ]ΗΕ] Ηΐβ8 Ῥγοσαΐβο ἰοὸ Ἰοδὰ ἔδοῖὰ οὔΐ οὗ 
Ἐργρι," δπᾷ δηάβ ἴῃ (0 τψογὰβ ὨΠἼΌΙ 
Ὀικ δὴ 95 59, δὴ διϊπδίου ἐοὸ {πὸ ὅλο, 
δὲ 18:6 15γ86}1168 τόσο βοϊδοὰ (ΠῚ ΨὉ) 
ἴῃ {πδὲ πἰρῇξ δραῖπδὶ 0ὴ6 ἀογνδδίδιϊοηθ οὗ 
Ἐδ6 ῬΘϑΌ θη 6 (ΥοΣ. 338). Βαΐ ἴΠ0 ΟΧΡτο8- 

δίοῃ ὉΠ 252. ΔΡΡΘΔΑΓΒ ἴοο ἀἰδιϊηοὶ δὰ 
οδασγδοιοσίκιῖς ἰὸ δάσηϊξ, ἰῃ [6 Β8:ὴ6 δ6ῃ- 

ἴθποο, οὗ ἴνγόο 80 ἀἰβοτοπί τηθϑηΐηρβ, 
ὨΘΙΠΟΣ οὗὨ ποῖ, τλογθούοῦ, [88 το ἢ 

ῬΓΟΡΔΌΪΠΥ ἴῃ 901, ΒίταΣ αν, δηὰ ἔδοτο- 
ἔοτο 116 Ὁ]6 ἴο τ.9 δβθ Οὐ] ΘΟ ΙΟΏ8, 8 [06 

ἀχροβιείου οἵ Ερη στα, τ βοῦι ῬὮΠρ0- 
ΒΟ {Ό]]ΟὟΒ: “Ὀοοδῦβο Οὐ βιιοϊ δὰ 
Ἔθοτα, δηὰ αἀϊὰ ποῖ δυο. ἀσοίγηοίίοι ἴο 

ΘΡΡΤΟΔΟΝ ἰμοὶγς δοῦδοβ, Ηδ ογάογοὰ, ἰδδὲ 
Ἐηδὺ πἰσῃς βδουὰ ὈῸ οὐδοσνθὰ ὉΥ͂ δἱὶ 
]βΥδ 685 ὉΥ͂ οδίησ ἴ0 Ρδ50}Δ]-δηιὺ, 
τιη]οαυθηρὰ Ὀγοδα, δηὰ Ὀἰτίοσ ΒΟΥ 8.) 

Οὐδοῦ ον ]δ ἰηιογρσγοίοσβ ππαογβίοοά 
ὉΠ ῸΦ δ 88 ἃ πἰρῆς οἵ πακίηρ οἵ υἱρί- 
ἴδηοθ (ἥοπὶ Ἴ, ἴὸ ναί, Ἰὥ, ἃ 

Ὑδὲ ἢ -ἸΏ8η), ἰῃ ὙΠ οὮ [86 ΙΒΥ8 6} 168 ΔΙῸ 

ἴο δυοϊὰ βίϑορ, δηὰ νος [ΠΟΥ ἀσὸ Ὀουσηᾶ 
ἴο0 0888 'π μίουβ δηὰ ἀονυοῖθα ῬγΑΥο 8 0}- 

πθοίοὰ Ἡὴϊὰ [86 τ ϊγβοι οι ἀ 6] νου 9 
ποτὶ Εργρι. 1ἴ ὈΣΟ ὕὉ ποτο, ἰπ ταὶβ 
δοοορίδιίοη, οοσγοδογαιθὰ ὈΥ̓͂ ΔΩΥ͂ ΟἿΟΣ 
ΡΒΓΏ1161] ῥαβϑβασο, ἴδαῦ ἱπίοσγργοίδειοι 
πουἹὰ ἀοβοῦνο δ σαΪΑΓ ΘΟ ΒΙ ἀΘΥΔΈΟΏ, 
Δ8 ἷξ 16 Ὅ6}} Κπονχῃ [88ὲ [Π6 δηοίθηΐβ δὺ- 

διαὶ ποὰ ἔτγοτι βίθορ ἴῃ βυςὶ ἢ ἢ 18, ΟΣ 

(ΠΟΥ οοπβίἀογοὰ ΡΑΣΕΘΌΪΑΥΣΙΥ ΠΟΙΥ. 800, 
ἴον ἱῃβίδῃοο, τῦδϑ 180 ΗἰρὮ Ῥυίοδβὶ οὈ] θὰ 

ἴο ὃ6 ΔΎΓΔΚΘ ἴῃ ἴθ πἰρῶς οὗ [86 ὨΔῪ οὗ 
Αἰοποιηθηῖ. Βαΐ ἴπὸ ἐγ ΟΠ ΔΙ Ῥγβοίΐοθ 
διοὴρ [6 9608 [88 Ὀπὲ ὙΘΙῪ ῬΑΓΙΔΙΪΥ͂ 

οὐϑθεσυοὰ ἐμαὶ Ὡἰσοῦ 85 οπθ οὗὨ υἱίϊδηςθ. 

ΤῺῸ ϑδεριυδρίης, τ ΒΙΟΝ ἔδῖκο8 ὑν ΜΟΙ 
ἱπῃ ρΓΟΡΟΥΪΥ ἴο ἐ6 Ῥγοοθάϊηρ γϑγβθ, ἰγ8ῃ8- 
Ιδίθϑ ἱπάϊβοποῦγ, προφυλακή ἔστι τῷ 
Κυρίῳ, “Ἷς ἰδθ ἃ ποιοῖ ἴο (0 1ροτά,᾽" δηὰ 
ἐκείνη ἡ νὺξ αὕτη προφυλακὴ Κυρίῳ. 
Βυϊ 119 Ψυϊραϊο τϑηθυβ ΒΟσΘ ΘΟΓΣΤΘΟΙΪΥ : 
ΦΊΟΧ ἰδ οδὲ οὔβοσυδ ! 8 οι ϊηὶ," δηὰ 

“δης οὔδοσναῖο ἀθῦθης οἵυμοβ ἢΪὶ 
16τ86].ἢ 

48. Ἰῆο [Ὁ] ηρ υοσβῈ8 (0 τόσ. 50) 
οοὨίδῖῃ ΒΌΡΡ]ΟΙΠΘΠΓΘΙΥ ὈΓΘΟΘΡΙδ Ἡ ἢ τὸ- 

δετγὰ ἴο ἴ86 ἱπαϊν 818 ἴο 6 Ροσιηϊτ6α το 

Ῥᾶσζίδκο οἵ 116 Ῥδϑδοῖ δ] -Ἰδῖὴ (600 ῥ. 180). 

Ἧγο παᾶῦο δἰγοδὰγ ορβογυοά, ἐδμαῖ, 88 (118 
ὙΟ]0 ΟΘΟΥΘΙΏΟΠΥ ὙΜΠπλΠ8 ἴδο δγτῃροὶ οὗἨ [ἢ 9 
Ῥο σα] οονθηδης θέτο αοα δηά 18- 

ΣΔΘΙ, 1 ἰδ ὨδίυγαΙ ἰμδὲ δυοῦ ῬΟΙΒΟῚΒ 
ΟἿΪΥ οουἹἱὰ Ὀὰ δαἀτηϊ θὰ ἴο ἱϊ, 48 μδά, ὉΥ͂ 
εἰγουτηοίβίοη, Ὀδθη ρεγδοπαϊψ τοοοϊνοά 
ἱπίο 180 οονοηβηὶ οὗ αοἂ: 8411 οΥΘΓ ἰῃ- 
ἀϊνίἀυ.819 ττογ ἴο ὃδ6 Ἔχοϊθ θὰ. ΑΒ 18 
᾿π)πποῖίοπ νγ88, πΠῸ ἀουδὶ, δἰγοδὰν ἴὸ Ὁθ 

οὐϑογυοά δὲ 1160 ὅσϑι οο]ογαϊϊοη οὐὗἁἨ Ῥβδ8- 
οτοῦ ἴῃ Εργρί---δοιρὴ ΕΒ Εγὰ αβδβοσίβ 

ἧς ττϊεδουΐ Τοαβοῦ, ἴο δύ γϑίθγθηοθ ΟὨΪΥ͂ 

το ΠΥ ΠΌΘΒ -:---ἶς 18. 8} } 7 Ὀοϊϊονοα ἐΠδ ἱξ 
ὙΆ8 ὉΤΟΙ ἰσαἰεὰ ῥγονίουβ ἴοὸ ἴΠ6 δχοῆυδβ 

(δοοογάϊην ἴο ἐγδαϊίοη οα ἰμ 6 ἰοπασίθοητ οὗ 
Νίδβη); δηὰ τῃδὲ 118 ΟΓΟ Δρργοργίδθ 
Ὀἶδοθο σψουὰ δανὸ Ὀόθ δὴάοσ. [86 281} 
γοῖϑο, Ὀὰὶ [ἴδδὲ 1 Πα8 ὈΘ6ΘῺ ἱπβεγίθα ΠμοῖῸ 
ἴο Ὀτίηχ ἰδ, 88 ἃ ζϑῆογαὶ Ῥζοοορί, ἰηῖο 

οἰοβοῦ οομηθοῦοη τ} [86 ΙΔῸΓ ΘΟΠΟΘΓΏΩ 
186 βαποιδοοίίου οὗ ἴδ6 ἤτδι- θοση,--- Τάεγα 
42λαἷ πο αἰΐει (22 13.) εαὲ ἱδεγεοί, τμὰὶ ἰδ, 

ἃ ΝΟ; ]εΥγδ 16, ἢο ᾿88 ποί, ὈΥ ὑ8ὸ δοῖ 
οὗ εἰγοππιοίδίου, οπιογοὰ ἐἢθ σογθηδηὶ οὗ 

ΑΡγδδδω, 22 13, ὙΒΊΟΝ 8. ΘΟΥΓΘΟΙΥ 
ἐγαηβαιθὰ ὮγῪ [86 ϑορίπδρίηΐ (ἀλλογενής), 

δηὰ ψυϊραῖα (Δ οηΐ 68), 15 τοηἀογοα ὉὈΥ͂ 
Ταγραπι ΟὨΪκοΪοϑ: “ 8ῃ [πγϑ6]}16 τῖῆο 8.88 
δ5οτυθὰ ἔγοσω [86 δίγίος οὔβογνδηςθ οὗ ἢἷ8 
τοὶ κίοη᾽ (Ῥ ΓΙΌΣ); βίοι ϑθη86 ἴδ 5.}}} 
ΙΏΟΤΘ ΟἸΘΑΣΥ ἀχργοδϑοὰ ὈΥ [86 δηοϊθης 
τοδλαϊης οὔ [0 βῆ) γούδίοῃ : “Ἢ 8 

δροδίαίο [Ιδγϑο το" (ΌΤΙ 1). ραβδὶ 
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48. Απά [Π6 Ιμοτὰ βαϊα ἰο Μοβϑβ δῃὰ Αδγοῃ, ΤῊ]8 8 (86 
ΟἹ ἀη8η66 οὗ {86 Ῥαβδοῦ : ΤΒοῖα 5881] ἢο 4116 οαΐ ἐῃογϑοῦ: 
44. Βυΐ ΘΥΟΤῪ ᾿πη816 βεύνϑδηΐ ὙΠῸ 8 Ὀουρῇΐ [ὉΓ ΙΏΟΏΘΥ, 
ψμοη που Ὠαβὺ οἰγουτηοῖβαα ἤΐτη, {Π6η ἸηδΥ 6 οαὺ ὑμογθοῖ. 
45. Αὄὔἔογοῖρηοῦ 8πα ἃ διγοα βογνϑηΐ 8}4]] ποί δαὺ ὑπουθοῖ. 
460. πῃ οὨβ Βοιβθ 888}} 10 Ὧ6 οδίβθη; ὕμου 8[δ]Ὁ οΔΥΎΎ ἰοσ ἢ 

: ἈἘπκοὶ, Ρέετγε.--- Μαλ. 

ἴο]Ἰονγϑ {π6 ΤΌΣΤΩΘΣ Το ΤῸ ΘΟΙΏΡΓΟΠΘΉ δ 
8686, ὈΥ ἀχρίαἰηἰης τ [86 ἘΔΌΡΙΏΒ: 
“ ἃ 8) ὙΠ060 ἀ6οα8 ἢδΥο δἰϊομδίθα Ὠΐπὶ 
ἔγοτη δἷβ ΕἈΙΠΟΥ ἴῃ ἤθανυθη,᾽ δηὰ ἃ Βοδίῃθη 

δηὰ δὴ πῃ 6] ουηῦ 1ΒΥβ 6} 16 δΓῸ, ἰῃ (Ὠ18 

τοδβροεῖ, ἰῃ [16 ΒΆΣΘ ἙΟΔΙΘΡΟΓΥ. ἸΤδυχυῖὰ 
Φοηδίθδη ῬΔΙΔΡΉΓΩΘΟΒ δ᾽ ΠῚ} ]ΑΥΪΥ : “΄ ΟΥΘΙΎ 
ἨΠοδί θη δηἃ ΟΥΟΥΥ͂ [δγϑο 6 80 ᾿88 Ὀ6- 
ΘΟΙΏ6 ἔδὶἘἢ]688 ἴο Ηΐ8 το σίου δηὰ ἢδ8 ποῖ 
τοροηοὰ."-22 12 ἰδ. ϑαπίναϊοη! ἴο 32, 

88 αὐἀ᾽οοξῖνοδ ΔΥῸ σοηγοσίοα ἱπίο διδδίδῃ- 
εἶνοδ ὉΥ ρἰδοῖπρ Ὀδίογο ἵποσὰ 13 (ον Ὁ ΠΌ, 
ὥς, Ὁ"). 8.66 οἱ ἐν. 10, Ρ. 69. 

δ4. ωί εὐεγν τπαΐϊὸ δεγυακί ιοἦο ἐε 
δουσῪί ζ0ν 'τιοπόν. ιν ἼὩΜ δ τϑδῃ δοῖ- 
νϑηὶ. ἔϑὴλὲ 18 Ποτὸ δά ἀϑὰ ἰο Ἴ2}), πλθσο 

88 Δ Δρροδιίίοῃ, 88 12 ϑλὲ, ὁ ῥχίοϑδί, 
Ὁ Ν»α ὁ ουπυοῖ, οἵο.: 88 ἰπ Οτϑοὶς 
ἀνήρ; ἴον ἰπβίδηοο, ἄνδρες στρατιῶται, 

ΒΟ  ἀΐοσβ, [δὲ 15, ΓΠΟΓΟΙΌΓΟ, τότ δάδρίοὰ 

ἴο ἐγδηβίδίο 3 ὲ ἽΔ9) 22. ευόγῳ πιαΐε δὲν- 
υαλί, ἰδ ἴο τοηάοσ, νὰ τ0 ἘΠρ 188} 

Μογβίομ, ἐυετῳ πιαπ᾿  δεγυαπί---Ῥ Ὁ ΤῸ 
δουρλί ΨΥ πιοπεέν, Ἰἰύογαγ, [ὴ6 Ῥυτγοθα80 
ΟΥ̓ ΤἸ]ΟΠΟΥ͂, (6 δὐείγδοὶ ἱπβιοδὰ οὐ 189 
Ἑοποζοίο; 88, Υἱοθ υϑσβδᾶ, 1 υϑῦ, 18, 116 

᾿φοπογοῖρ 18 πδοὰ ᾿πδίοδαὰ οὐἁἨ [ἢ δϑιγζαςί, 

ΣΦ 84). δορίπαγίης ἀργυρώνητον, 
Μη χαὶθ ““ βοῦνοδ οπηρε τ 8."--- λέν ἐδοι 
λαεὶ εὐ οιποϊεεα Ὺἀΐηι. Ὑ ὁ Ῥτοῖοσ ἴο [Δ ΚΟ ἰπ 
ΠῚ, 88 ἃ οοη)υποίίου οὗ οοπάϊοηυ ἐλ 
οἵ οὗἁ {ἰπ|6 τσλέν, Ἰῃβίοδὰ οὗἉ υπάἀογβίδπαϊηρς 
ἦς ἴο ἱπίγοάποο ἴΠ6 δροάοκίβ: “ἐἦέη ἴοι 
ΒΏΑΙΪξ εἰγουσπηοῖθο Ηἰτὰ "ἢ (48 Βοδοηση ]οσ, 

6 ὙΥοῖϊο, δηὰ οὐδοῦ ὑγβηβὶδίθ), νοι 

ψουἹὰ δἰπιοδὲ δχοϊμάθ ὑπ0 αἱϊογηδιῖϊνο, 

18δὲ [86 δογυδηξς ἀθοϊποὰ δηϊογίηρς ἰηῖο 
106 σΟΙΩΤΙΠΠΣΥ͂ οὗὨ Ιβγδοὶ; δηὰ ἱξ που]ὰ 

1Ππ8 ΔΡΡΟΑΓ, 1Πδὲ ΘΥΘΟΣΥ͂ βίαν οὗ [6 Ηο- 
Ὀγονβ ῬἯῶ8 οΟΙΏρΟΙ δ ἃ ἴο πηάδοῦρο ἰδδὶ 
ΘΘΥΘΙΊΟΩΥ; ἴδῃ ὙὨἰοἢ ποιίδίης οουὰ 6 
ἸΏΟΓΘ ἔοσχοῖ χα ἴο ἰδ8 χοπίῃ οὗ (86 Μοθϑαὶο 

Ἰορίβδείοη; δηὰ ΕἘῸπ Ἑσγα τοιηδεῖκα οα- 
ῬΓΟΒΒΙΥ: ““ ἢΘ 8 ἐο Ὀ6 εἰγουπηοίεοα, 1 (ΠΗ 15 
ἷ8 8 τνΐδιι, δηὰ 1 ἢ6 ἷβ οἵ ἃ τηδίυσο ἀρὸ, 

δηὰ 8016 ἰο υάρο ἰῃ τοϊίρίουβ τηδιίο γα. 
Φοπαδίδδη ἰγβηβίδίθβ: “θη ἴποὰ Παϑὶ εἶτ- 
οπτδοίδοὰ δηὰ Βαριϊεοὰ έτη" (Π 3 ΠῚ): 
[ον 686 ἔνγο Θογοιοηΐθδ (9 δηὰ 953) 

εἰγουτηοίδίου δηὰ Ὀδριΐδηι), οτο, δοοογά- 

ἱπρ' ἴο ΓΑ 64] του αἴ ΟΠ, ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ἴοσ 
ΘΥΘΟΓΥ ΡΓΟθϑοΪγίθ (θϑο0 Ταΐπι. Κ ον ἈΠΌ} ἰχ. α; 
Αδοὰά. ὅδσζ. ἵνἱ}. α; Μαϊνμοη. ἨΠΠἸοἢ. Ιβδυτ. 

ΒΔ} χὶϊὶ, 1; 866 αἷδὸ ποῖθ οἡ χχίϊ. 20, δε 

.Ἄπεα). Βονότοσ ἀϊογοηὶ τ 6 Ροδί 08 
ἜΟΓΟ ὙΔΙΟΝ [86 ΤΟΙ ΌΟΓΒ οὗ [86 ἨΘΌΓΟΥΥ 

ΘΟΙΩΠΙΌΠΝΥ οσουρίοἃ ἱπ δοείθιυ, {86 
Μοβαῖς ἰδαν δοκηον θᾶχοβ, ἴῃ δ σγοὶ ρὶοῦδ 
Τοδρϑοῖ, ΠΟ αἰδιϊποιϊίίοη οὐὁἨἁ οἷδ8βεβ οἵ δηΥ͂ 

κὶπᾶ; 811 δγὸ δαυ δ δά πεἰοὰ το 411} (δ 
ΒΟΌΓΟΘΒ 8ηἃ 688 Οὗ ζγδοθ δηὰ βαῖϊνδα- 

, ϑίοη; 6γ6 8 ΠῸ δυϊοΥ ν οὐ ῬΘσΒΟῚ 
ϑοίοτο το Ιοτὰᾶ; 8 ἰδδίυγο ἰὼ ἴ6 Μοκβδὶς 

ἀϊοροηβαίίοη, [Π 6 ΤλοΓο ἴο 6 δρργοοϊεαιοὰ ἰΐ 
οοτἴηρατοὰ τὙΐῈ ἰἢ6 ἰηνἀϊουβ δχοϊπεῖνθ- 

Π698 οὗ {Π6 ῥυϊποῖραὶ Ῥαρϑὴ τοὶ χίομβ οὗ 

16 Εδδί. 
4δ. Α “υχεῖίσηεν (Δ) σπὰ α ἐὶγεά 

δεγυαπὶ (29) ελαϊϊ! ποί εαἰ ἰλογερῦ: Ὁ6- 
σϑῦ86 ΠΟΙῸΣ οὗἨὨ ᾿Ώ ΘΠ, 88 μδδί 6 η8, δίδπάδ 

ἷπ ἃ ὨΘΑΓῸΣ ΡῬΟΣΤΏΔΠΟπΈ σοππροοίίου ὙΠ 

[86 1ϑτδο] 108; ἴον [86 ἔοττησσ 18. ΟΠ] ἰ0]6- 
ταϊοὰ ἴῃ [80 Ἰδηὰ, νι ΐο ἢ ἢ6 ΤΏΔῪ θαυ δὲ 
Ηΐἷ8 οριΐοη, Ὀοΐῃς Ὀουπὰ ὈΥ͂ ἢ0 τοὶ] χίουβ 
ἀυῦ οὐ ΟὈϊραιίοι; δηὰ τὸ Ἰδιίοσ, ἰἴ ἃ 
ΒΟΔΙΏΘΠ, ΤΩΔΥ͂ δὲ ὩΗΥ͂ ὑἰπη|θ Ὀ6 ἀϊδπηιίκεοά, 
Ὑ Ώ6η ἢ18 ΒΟΥΎΪΟΘΒ ΔΥῸ Ὧ0 ἸΟΠΡῸΓ τοαυϊτοά: 
Μὲ (Π6 ῬυΣοαδοὰ βογναπὶ (νοῦθα 44) 

Ἶ8. ἘΠ6 ῬΟΙΙΩΔΉΘΩΣ ῬΓΟΡΘΟΣΙΥ οὗἩἨ δἷ8 ΗἨΘΌΓΟῪ 
τηδδῖοσν, δη, {Ππογοίοσο, ὑπάϑγ οοη αἰ οηδ, 

δι πιϊεϑὶ Ὁ] 6 ἴο 786 Ῥδδοῖδὶ σχίϊθϑβ. Ἐδη 
τα ΟΧρ]δίηθι “ἃ ΗΘΌΓΟΥ δβίγβη χοῦ δηὰ 
8 ἰγοὰ ϑογυϑηῖ 8}8]} ποὶ οδἱ οὗ [Π6 ραδοῦδὶ- 
ἰδ, ἰἢ ἴδον ανθ ποῦ Ὀθθη ἀυ]Υ οουπιοὰ 



δ 5 δ᾽ δ᾽ ΠῚΌΣ 218 

ΕἸΣ ΥΩΦῈ εἷ Ὀγ}) ΠΡ ἼἜΨΤῚΘ ΓΙΒΙΤῚΊ ΚΓΓΝ οϑν 
ΓΊΡῸ) Ὃ Ἵπιε Ὅν 9) 48. ἐ Ἰτὸς ἸῺ ὈΝῚ) ΠΣ Ὁ 4Ἱ 
ΠΝ} ΠῚ ΠΡ ἈΠῸ» ᾿ῃ ὌΓΟΡ ἵν τῆφσι Τήσ Πρδ 
περ πλν, Πὴὰ ΓᾺΡ 49. 1 ἦβ Ὀϑέγ πὍΡ) γΚΣ 
τὴν τὴν ἼΦΕΣ Ὁ ὩΒῸΡ ἸΦΌΝ δο. 1 ὈΡΘΙΠ9 ἼΣι Ὑ 
Ν δὶ Ρ εΥδῊ 15 ΠΠΙΣΤΑῦ πρδ τις 
τη γῊΡ ὈῚΣΣ ἩΓΤὰ: τῆν ο σι ΠῚ ΟὐΜῚ ὌγνΣ 

ΝΣ Β 

ἔογ [80 Δ} (5660 γϑγ88 4), ΟὈΥΪϊΟΌΒΙΥ 
διαοϊηδὶ ἴΠ6 οοηϊοχί, ὨΟἢ δρο8Κ8 οὗ κπ- 
εἰσοωποϊθοα ἰοτοϊ σΉΘΓα, 

4Φ. ΤῊθ Ρδδοῦ δ! - ἰδ" 881} Ὀ6 οδίθη 

ἐκ ὁπ ἦἄοιδα (ἼΓΙΣ Π33)), τἢδὲ ἰδ, δὲ 

ΟὨΚοΪοδ τοπάοεβ: ἐξ ἼΠ| 22 ἴπ οη6 

ΘΟΙΏΡΘΩΥ; ΘΥΟΙΎ [δγδο το 8}}4}} βηϊκἢ ἢΐδ 
ῬΆΔΟΪΔΙ ΤΠ68] δὐ ἐ86 δϑῖωθ 8016 τιῦ ἢ (ἢ 

ΒδῖὴΘ ο0- το ρἱοη δι, ΤΠ8, Δ8 ψ6]} δὲ [86 

Ῥτεοορὶ ποὺ ἴο Ὀγθαῖ [6 Ὀοποδ οὗ {86 
Ῥ456141-1Δπ|ῦ, ΔΓῸ ΘΙΩΌΪΟ.18 οὗὨ {Π6 ἘΠῚ οἵ 

Ἰετδοῖ, Δ8 ἯὙ6 αν ΔΙΓΟΔΑΥ οὐδογυρὰ ἴῃ [ἢ 6 
ἐπιτοά πο ΙΟΥΎ ΒΌΓΥΟΥ οὗ ἴΠ6 Ῥαβϑονοῦ χίϊθδ, 
Ῥ. 179. Αδουϊ (ῃ6 ταδϑοῦ ἩΔῪ ποίην 

οὔ [ἢ Β6βὴ 8}}8}} δ “ οδστὶϑα ἑοσίὶ οἂϊ οἵ 
6 Ποῦδο,᾽ 666 ποὶθ ΟἹ γαγϑ 10, 

4. Τμδὶ αἴ 16 οοπρστορχδίου οὗἉ [δσϑο] 
88}8}} ὁαὲ 6 Ἀ680841- ΔΤ. Ὁ, 18 δια ἢ 6160 4}} 
τοροδίοα, ἱπ ογάοσ [0 ἱτργοδδ προῦ [Π6 

ΤΟΔΟΟΣ ὉΠΙΔΙΒΙΑΚΑΌΪ (Π6 ῥσγίῃςῖραὶ δηὰ 

Ἰοδλάϊηρ ἰάοα οὗ τ6 ᾿ ἢ ο]9 ἔθϑεγα].-- - ΤῊ9 
οΟἸ]οοῦνο ἤθους ΤΠ) ἰ6 οοπδίσιοα τε [80 
Ῥίαγαὶ ᾿ 7, δὲ 0 θοὶθ οὐ ἱ. 20. 

486. Απὰ τοδέκ α δἰγαηφεῦ τοὶ δολοιγα 
τοϊὰ (ὧδε, αμα ιοἱἱ φαογίποε ἐλε Ῥεεαεὴ ἰο 
ἔλε Ζοτά, ἴθδὲ ἴδ, δῃὰ τῖβῃθα ἰο Ῥοσίοστω 

: ὈΠΝΣΙ ΟΣ 
δὲ βϑοῦϑὰ ΘΘΓΘΙΏΟΥ; ἔοσ ΠΡ 9) ἰδ Βοσθ 
οαυϊνδιοης τὸ 3) 2). Το νοῦῦ Π 
8 ὮΘΙΘ υϑοὰ ἰπ (δ9 Βδ1ηὴ6 96Ώ86 οὗἁ κδουῖ- 
δοίηρ 85 ἴῃ ἴ[Π0 ῥσχοοϑάϊηρ υϑγβα, δηὰ ἰῃ 
χ, 35. Τθο δϑερίυδρίης δηὰ Ψυϊχεῖθ 

ἘΓΔΏΒΙδίθ ἸΏΟΓΟ ἔγθοὶυ, δ Βουρσῇ [ΠΟΥ σοῦ- 
ἄοσ [ἢ9 86ῆ86 ΔΡΙ}Υ (Ἐὰν δέ τις προςίλ- 

θυ πρὸς ὑμᾶς προςήλυτος ποιῆσαι τὸ 
πάσχα Κυρίῳ; “Θυοὰΐ εἰ αυἷδ ρεγορτὶ- 
ὩΟΓΏπι ἱπ Ὑοϑίσαπὶ υοϊυοσὶξ ΓΘ εῖγο οΟ]0- 
Ὠΐδπὶ οἱ ἔδοοτο ῬΊ8586 Του; ΔΙ Βοῦρα 
6 ποτὰ ἽΠΙΣΣ λ} "21 σδῃποὲ Ὑ6}1 Ὀ6 
Ὡπάογβίοοά: 1 δ δἰ γαηροτ τοίἱ οοῖπδ ἱπίο 
γόοῦὺν ἰδηὰλ Βοίογο ἃ βγη ροΣ δὴ ὃὉθ 
Ῥοιτηϊ δα το ΚΙ] [π16 Ῥδθ. ἢ} 8}-ἸὩ, ποὶ 

ΟἿΪΥ 6 δ᾽ πη86}7 Ὀπὲ 21} [Π6 Τη 816 ΤΌΘ ΓΘ 

οὗ δι μοῦδο τηῦδὶ Ὁπάδρρο ἴΠ6 το οὗ 
αἰγουσοοϊβίοη; ὉΣ ἢ6 τοῦδε οδὲ ἰδ ἢ ἷ8 

δι γ (ΥΟ80 8); δηὰ Ἀ18 δάμογοποθ ἴὸ 

Μοϑαίβση οουἹὰ ποῖ Ὀ6 ἀθοιηθὰ ὅστὰ δῃὰ 
ἘΠΒΉΔΙΚΘΉ, ὉΠ]688 Δ᾽] 86 ΤΩΙ οΓ οὗ ἢΐδ 

ΆΣΟΣΙΥ δᾷ στϑῃουποθὰ δυο ἰἀοΟΪΔΟπ5 
πουε ίρ.--δἸῸΠ ἷ8 ἢοτῸ ποῖ [6 ᾿πΠΡΟΣ᾿- 

εἶνο, δίποθ ἰξ 8 ἀουδιεί}] ἩΒΘΊΠΟΣ ἰΠ6ΓῸ 

ΕΧΙδΙ8 ἰη ἩΘΌΤΟΥ δ ἐλέγα Ῥοσϑοη οὗ ἐμαὶ 
τηοοᾶ; Ὀπὺ [Π6 ἱπδηϊεῆνγο 18 ἀρρ]οὰ ἰη [86 

ἫΡ όπο9 “ΣῚΡ 5. : ἀν Πρ Τα τὴπ ΤΙ 1 
ΟΗΠΑΡΤΈΕΒ ΧΙΠ. 

Βυμμλενυ.--- Βοιίάθθ ἔπ6 τορϑδιθα ἱπαπηοϊοη οἵ ἴπὸ ἰδδίϊναὶ οἱὐἵὁἩἠ πη]οαυοπθὰ Ὀγοδὰ 
(το. 8, 6, 7), ἔτγο οἴδιοσ, βροοϊ βοι!γ Μοβαὶο, ἴδτβ τεγο οπΐογοθὰ ἰῃ σοΟπηθο 00 
ψ ἢ [86 ἀ Θ᾽ νοσϑῆσα ἔγοτα Ἐργρῖ: 1. Ανουϊ ἔδιο βϑϑ πος Ποδίίοη οὗὨ 41} τ) 4]6 γβιθοσῃ 
οὗ τοδὴ δῃὰ δοδδὲ (νοσβ. 3, 19, 18; 806 ΟἿ γ6 7.2); δῃὰ 3. Αδοῦὶ ἴπ6 ῬΔΥΪδοίοσίοβ 
οὗἨ 116 μοδὰ δηὰ 1π6 Ἠδῃά, 88 ἃ Γοσωθι  σβηοο οὗ [86 ὀχοάυ ἴγοιῃ Ἐσγρῦ, δὰ 89 
ἀϊνέπα οοτητηδηὰϑ (866 Οἡ γογ. 9). ΑἹ {Π6 Β8π|6 [ἴπηθ 11 ἰδ τορϑαϊδά]γ δῃ)οϊποὰ, [μδὲ 
[86 ὨἰϑίοΥγ οὗ 186 τιϊγδουϊουβ σοΐθαθο οὗὔἨ [βγ86], δῃὰ 186 τιοδηΐηρ οὗ 8]} [86 1Δνγβ 
Ὀαδοὰ ἀροῖ ἱξ, δῃου]ὰ 6 (Αἰ ἘΠ }}Υ δηθὰ ἄονγῃ ἴο [6 οοτηΐπρ σοπογϑιίίουδβ δηὰ 
Ῥτεϑοσυφὰ ἱπ δἴϑυῃδὶ δηὰ ψταιαία! σϑυλἱηἰδοθῆοθ (ΥΟΣΒ, 8, 14, 1ὅ).--- 0 ὨΔΙΤΔΙΟΙΥΘ 
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ποίβίηρ οὗἨ {86 ἢδβἢ δρσγοδα ουὖ οὗ ῃ6 δοῦυδα; ΠΟΡ 5884]] 
γοὰ Ὀγοδκ ἃ Ὀοπα ἰποροοῦ. 47. ΑἹ] 086 οοπρτοραίίοι οὗ 
βγδθὶ 8881} βδουϊῆσα 10. 48. Απάὰ σῇ Θ ἃ ΒΓ ηρΡῸ ψ}}]} 
Βο] σα ὙΠ (866, Δηα {11 βδουϊῆοα {86 Ῥϑβδοῖῦ ἴο {δ6 
Τιογά, ἰοὺ 411 ἢ18 τη8168 Ὀδ οἱἰγουγηοβοα, δῃαὰ ὑθθη Ἰοὺ Ἠϊπὶ 
ΟΟΙῺΘ Π681} 8ηἀ ΒΔοΙ1ῆοο ᾿ξ, Δηα δ6 584]] ἐδόη, Ὀ6 88 ἃ παίϊγο 

οὔ6 Ἰδπηὰ : 'ναΐ Ὧο Ἀποὶ ΓΟ ΤΉ Οἰ86α ΡὈΘΥΒΟῚ 88}8]] οαὺ ὑμογθοῖ. 
49. Οπδ δῦ 8881] Ὀ6 ον (88 παίϊνο δῃα ἴον (16 5 γδηΡῸ 
Μ}0 Βο]ουγηϑί ἴῃ {86 ταϊαϑί οὗ γου. ὅ0. ΤὨυβ ἀϊά 4]1] ὑπ8 
σμ]άτσοη οὗ ἴβγδ6] : 35 {86 [ογὰ σοϊητηδηἀοα Μοβοθ δῃὰ 
ΑΔΙΌΙ, 80 {μ6γΥ αἀἰά. 51]. Απά [ἴΐ οϑῖὴθ ἴο ρα88 οἱ {Π6 56] Ὲ- 
8816 ἄαν, ἐδαίτμα Ποτὰ Ὀγουρῦ ὑμ6 οὨΙ]άσθη οἵ ἴβτ86] ουδ 
οὗ {86 Ἰαπά οὗ Ἐργρί ὈΥ͂ ὑμποῖν Ὠοϑίϑ. 

᾿ Σησὶ. Ῥέενε.----οτ. 

8686 οὗἩ 6 ἱπηροχαῖῖνο, ἃ αβαρὸ ἔγοαυθηξ 

Ῥοΐδ ἰη Ηοῦτονν δηὰ ἰπ (6 ΘΑΥ] ΕΓ ΟΥθοκ 
Ἰπογαζασο. ΤῊΘ (ΌΥΤΩ δ) Π δ, ἰῃ 1.6 ΒΆΠ|Θ 

ΤΩΔΏΠΟΣ, δορὰ αἷβδοὸ ἰῃ ἀθη. χΥνὶϊ, 10. Οοτι- 

Ῥδῖὸ Εχούμπβ χχ. 8, 97; Ὠδαΐ. ν. 12, 
“ἸΌΝ; Ῥεδ. χχὶὶ 9; Κίηρβ 11]. 16, οἵς.--- 

Βμέπο υὠποϊγοιπιοίεά ρογδον 2λα οαἰ ἰδετε- 
οἵ. ΤῊ δοηῦθῃοο 88 ΠΡ, 88 ἰΐ ΤΟΤΕ, 811 (80 
Ῥτγοοοάϊηρ, ὈῬγϑοθρίβ οοποοσχηΐηρ [066 ὙΠῸ 

ΔΙῸ ἴο Ὀ6 Δ]ονγοὰ (ο ὁδὲ {1:6 ῬΑΒΟὮ 841-81 
«πους ΔἸ πδίου ἴο ΔΏΥ ἱπάϊν! 4] ς1688 οὗ 

ῬΟΙΒΟΏΔ, 88 Βδβηΐ, Εθη ΕΣγα, δὰ οἴ ο 8 

ΘηΔΘΑΥΟΌΣ ἴἰ0 δΡΟΟΙΥ. 
4090. 3386 οῃ Υογδθ 19. 
ὅθ, δ. “Απὰ {Π6 [1δγ8611168 ἀϊᾶ 86- 

σοτάϊΐηρ ἴο (δ0 σομηηδπὰ οἵ Μοβεα δηὰ 

«Αδγοη," νοῦ ογάβ ατὸ σοροδῖοα ἔγοσῃ 
τοῦ. 98, Ὀθεδῦδθ ΠΟῪ Ῥγοοθρίβ σορασγάϊηρ 

τὴ6 ῬΆΒΒΟΥΟΣ δᾶγὸ Ὀθθὴ δἀδοὰ; δηὰ ἰῃ0 

ΒΘΏ86 δ, (δαὶ ἴπ6 Ηοῦγονβ οχϑουϊθα 8]] 

ὯΠ686 σοτητηδηάδ, τ᾿ ΒΙΟἢ [ΠΟΥ Πα δὴ ορ- 

ΡΟΥΓΌΠΠΥ οὗὁἁ Ῥογίοστηϊης, δπὰ ἰπδὲ πὸ Ὺ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙῚῪ δάση τοὰ (οὼ ἐπ 6 Ῥδϑομ δ]. τ Ὁ 
1Π|080 αἰ ὙΠ ΟΥΒ ΟἾΪΥ, γ8ο μδὰ Ὀδδϑὴ εἰσ- 
συπηοίδοά, ΤὺΏΘΟΟΒΒΑΓΣΥ, ΓΠογοίοσα, ἰ8 ΕΡΏ 
ἘΠ Ζτα᾿Β ορί᾽ῃίοῃ, [πὲ [ἢ 8 γοῦϑο συϑίδγβ ὑγο- 
ἸορΡ  ΘΙΥ ἴο ΝΌΠι. ἰχ. ὅ, ἤοσο [86 Βϑιὴθ 

ΟΣ 8. ΟΟΟΌΤ, δίποο ἐβ6Ὴ ΟὨΪΥ ἐδ6 ἴβγβϑὶ 68 

Βδὰ οοοββίου ἰο ΘΑΥΤΥ οἂδ 411 ἰδοβο ἰῃ- 
ἡυποϊίοηβ. ΤῊΘ δδῖηδ σοτωσηθηῖδίου ορί 68, 
παι [Π60 δΙ6ὲ γοΥθ6 ἷἱβ (0 Ὀ6 σοπῃῃροϊοὰ 
αἰ 100 Ὀοσὶπηΐπηρ οὗ ἴδ ς ΤΟ] οτίηρ οδαρ- 
ἴοΓ, 80 ἰδὲ [6 5686 8: “δὲ 156 {ἰπ6 οὗ 

[π0 ὀὁχοᾶάμ8, αοἃ χζαγθ [86 σοτηχηδῃ ἃ σ0Ὴ- 
οοτηΐηςς [86 Βδηςι βοδίίου οὗ [86 Βτειθογη.ἢ 
Βαυΐ 186 τοϊγοθροοιξνο τοσγᾶδ: “ ΤΒῸ8 [6 

Τοτὰ Ῥγουρῆὶ [26 οΟὨ] γε οὗὨ Ἰδβγδοὶ ουἵ 
οὗὐἠ ἘσΥρὺ οοπομιᾶθ ἀρργορυίδιου ἴ86 
οδαρίοσ, ἴῃ δ οἢ [ἢ6 ὨἰΒύΟΥ οὐ [86 
Θχοᾶνβ δὲ8 Ὀθθηῃ ποιταίοα ἰῃ ἀοίδϊ!, 

Βεδί68, ΕἘΌΠ ἘΖτα ΒΒ οοπείγυοιϊοη ποῦ]ὰ 

ΤΟαῦο ΟἽ ΠΔ ᾿πδιοδὰ οὗἉ ἐδ. 

Ομαρ. Χ1ΠΠ. 1. Απᾶ {μ6 μογτὰ βροῖθ ἴο Μοβεβ, βαυΐηρ, 
2. ϑαῃποι ιν ἰο τὴθ 4}1 {π6 γβύθοση, τ βδίϑοονου ὀρθηθίῃ 

ἐῃοἢ ΤΟδΌΙ68 (86 τλδτοὶ οὗἉ {π6 Ιεταθ 68, ἀη ἃ Ροΐηίδ οὖς ταὶ (Π6 ΖόΠΟΓΑΙ ἀϊγθοϊΐοη 
ΟΥ̓ 1Ποἷγ ΟΌΓΣΠΟΥ ἴο [86 βοπίϊ, ἱονναγὰβ ἴΠ6 ἀοϑοτί, ἢοὶ που ιν τάδ ἴο ἘΠ Ἰδηὰ οἱ 
ἴο ῬὨ}δι1πη68, ΔΙ ΠουρΡὮ [818 ᾿Ἰαῖνοσ πγουἹὰ ἤατθ Ὀθθη ἐπ6 ἀΐγοοῖ δῃὰ Ββοσίασ τοῦίθ 
(866 οἢ ἐνυδν 17); 18 {ΠῸΥ Ῥτοοοοάοὰ ἔγοῃι δυοςοίῃ ἰο Ειπαπι, δὲ τὴ Βουδοσὰ 

οὗ τῆς συ! οὗ ἁτὰ ζω οἡ Υαῦ. 20). --Ἴὸ σμδρίον οοποϊυ 68 1 ἵπὸ 
ΟἴμοΣ ἰδέοσίοδὶ τοπιδῦίκα: 1. πὰ μα τόννς οὗ 8 Ῥχζοσηΐδ6 τωδὰθ ἴο “οϑορὴ, [19 
Ιδγϑο ἰτ98. ὑοοῖς μἷ8. ὈΟΠ68 ὙγΠἢ ΤΠοτὰ ἕγτοπι Εργρὶ (νογ. 19); δῃὰ 2. Θοὰ Ἰεϑάϑ [δ 

ῬΪδ τιγβου οι δῖ οἡ ἰμοΐγ ᾿ΟΌΓΠΟΥ ὉΥ͂ 8 ἈἱΠΔΣ οὗ οἷοι ἘΥ ἀδυ, δῃὰ ἃ ρὲ ]ϊασ οὗ 
ἔτο ὉΥ͂ ηἰχὰϊ (566 ποῖϑ οα γοσϑ, 21,323). 
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ὌΝ 8 τῶ Ὁ ΓΊΡΣΙΒΩΝ ΟΝ ΝΡ ὍπῈ ἐπ 55 
8. Ὑλο σηϊγβουϊοῦβ ουθηΐθ Ἴοηποοίοα 

νὰ 116 ἀχοάυ γῖνο σὶβδο 0 δποίθο Ὁ 
Σηοβὶ βἰρπ ἤοδης ογάϊηαηοθ, Μ᾿ ΒΟ ἢ δίδρ8 
16 νῃοἷϊο Μοεδῖς Ἰορ βου ῬΟΣΠΔΡ8 
ΤΏΟΓΘ ΟἸΔΓΒΟΙΘΙΙ ΒΌΟΔΙΥ [Π8ὴ ΔΩΥ οὗἁὨ [8 

ὙΔΙΙΟΏΒ σΟΙΏΤ,Δ 48 Δηἃ Βίδιπία8.--- ϑαποίν 
ο πιὸ αἷΐ ἰδε ἢγείδογη, ιολαίδοευεν ορεπείλ 
ἐλε οοπι απιοπρ ἰδὲ οὐιϊάγεπ ,Γ 7εταεῖ, 
δοίὶλ 9.7 'απ ακά δεαεί. ΤὮΘ ῥγογοζδῦνοβ 
ἩΙΟΣ [ἢ 6 ΠΥΞΙΒΟΓΏ ΘὨ͵οΥΘα ἰἱπ ῥϑέγίδυο δὶ 
ἀπδεξαομθ, δηὰ τοῦ δΓῈ ΟΟΠΒΙΔΗΙΥ 
Κορὲ ἴῃ νἱοῦνν ᾿πσουσδους ἴΠ6 Ῥοπίδιθυος, 
ἀἰὰ ποῖ ΟἿ]Υ οὨδίδὶ 1 8ὴ ὀχίοστδῖ Ὁσο- 
ἔογθηοο τὶ τορᾶγὰ 0 ῬΧΟΡΟΣΙΥ, αὶ ἰη 

1Π|Ὸ ΒΡ σῖοΥ δΌ ΒΟΥ Υ, τ ἢ 6 ἀχοσχοϊθοα 
ἷπ Ὠ18 ΓΆΤΩΙΥ, 68 σἤοδο Ἰερί σηδίθ σορτο- 
δοηϊλεῖνο δηἃ μγοϊθοῖζοσῦ ἢ6 τῦδ8. δοκῆον.- 

Ἰοάχοὰ «ηὰ τεβροοιοα (5666 Ὠοΐ6 οἱ χίὶ. 5). 
Το 5γδοὶ 68 με, ονθὴ ἴῃ (ποὶν ΕγΥριίδη 

Ὀοηῃάαρο, ρτόβοσυοα [Π686 ΒΠΟΘΒΙΤΆ] ΠΟΙΙΟΠΒ. 

Ιι πτδϑδ, ἱμοσζοίοσζο, 186 σῖβοὸ δηὰ ντοίουπὰ 

ἑηϊοηξίοη οὗ ἐδο Μοξβὶς αν, ἴο οοσαὶηθ 

811 τ1π680 Ὠοηουτοὰ δηὰ ᾿πθυδηιίαὶ μοδὰσ 
ΟΥ̓ ἔλτα 05 ἰηἴο ἃ ῬΟΤ ΕΣ ῬὨδΙδὴχ [ῸΣ 
[6 ἀοίδῃςθ ΟΥ̓ ἐΠ6ἷΓ ὨΔΙΙΟΔΙ δ ἢ, ΌΥ͂ ἃ Ρ- 

Ῥοϊηθησ ἴδοι ἴο [86 Ῥογροῖθδὶ το] σίου 
ΒΟΥΥΪΟΘ, 88, ἰπάοοᾶ, ἴῃ [506 Ῥδίτ το Δ] 

αρεδ, τ Βοι86- (ΔΓ 67, ΟΥ 186 οἰἀοδὶ πλθι- 

Ῥ6Σ οὔ τἰ9 ΖΆΤΪΥ, Ῥοσγίοσιαθα [8.6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ῬΓ ΒΟ ἑπηοϊίομδ. ἯὯ7[οὸΎύ τηπϑὲ δἀπιῖτο (86 
Ῥτοΐα ΠΥ δη ἃ ΘΟ ΡΓΘΒΘΏΒΙ ΘΠ 688 οὗἁ {118 
ἰάφδ, 80 Θλ ΠΟΠΕΥ οδ᾽ουϊαιοθα 0 ογοδῖθ ἃ 

1ποτουῊγ το σίου ἡδίϊοη, δηἃ [0 δϑοῦσθ 
8η πηδίιογεὰ δάμογοησο ἴο [6 ΠοΟΙγ ἀο6- 
ἰτῖπηο8., Ἡοννουοσ, [86 Ἰος β᾽αίοῦ ὨΪπηβ6 Ὁ 
[6] Ἰαΐου [π6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ δϑαπάοηπίηρ ἱξ, 
Δηὰ οὗἩ δ δι πρὶ ΤῸΓ ἰὲ 84 Βοθσσῃθ 688 

ἀστῆς ἱπιογίοσιηρ τὴ [6 πβοοΐδὶ 
διὰ ἀοχηοβιὶς τοϊδιϊοιβ οὗ [᾽6 ῬΘΟΡΪ6. 
ΤΏο εἶδα οὗἩ Ιονὶ, ἔγοτα ποῖ Μοβοβ 
δοὰ Αδοῃ δὰ βργαηρ, δὰ οὐ ἀἰβογθης 
οὐσϑδίομβ ὀχ ἰἱθὰ ἃ ἀϊβεϊηρτιϊδῃο ἃ :08] 

ον 1η6 ἀοίεποσθ οὗ ἰδ 1Αν: [ΠΟΥ͂ “ Β6Υ͂ ἴο 
1δὸ ἴΔΙΌΟΣ δπὰ ἰὸ [ἢ6 τροίδοῦ, 1 ἢδγνθ ποὶ 

Β6Θἢ ἰδοῦ; δηὰ (πεῖν ὈΤΟΙΠΟΥΒ (ΠΟΥ͂ 86- 
Κπον]οᾶρο ποῖ, δῃὰ ἐμοῖς οὨἰἄγοπ ΠΟΥ͂ 

ΚΗΟῊῪ ποῖ; ἴοσ (Ὀ6Υ συδγὰ (6 ποτὰ οἵ 

αοά δηὰ φζοϑοῖνθ Ηἰἴ8 οουθηδην" (ΒΒ οαϊ. 
χχχῖϊ!. 9); δηᾶ, ἐδποσοίοσο, ἰδΐοῦ [86 Γ6]1- 

εἰουβ ῥυϊηοχοηϊζασο οὗἨ (6 ῬθΌρὶθ νῶϑ 

οοηΐοχτοα οὐ [ἢϊ8 ἰἐγῖίδο; 92,000 Ταωνυΐξοα 
ἴοοκ ἴπ6 ροἷδοθ οὗ 88 ἴδῃ ἢγβίθογη 
Ἰργδ 1168; δη ἃ ΘΥΟΙΎ ΟἿ οὗὨ πο 373 ἢτεϊ- 
ΒΟΓΏ, ὙΠῸ ὝΘΓΘ 5}}}} διῃοηρ [86 Ῥϑορὶθ 
Ὀοδβίἀ 68 [δὲ Ὡυσπῦοσ, τυ Ὀοσπα ἰοὸ χγθάθοτῃ 
8617 τι ἔνθ βῆθκοὶδ: δηὰ πΐμ τγδ8 
ἰηβιτυίοἃ 85. [Π6 συιδίοτα [ῸΓ ΘΥΘΙῪ ἔπίητθ 
Πγβίθοσῃ βοὴ ἴῃ [σγα6], ἀχοθρὲ [ῃ086, νἢο86 
ΤΔΙΏΟΥΒ ΟΥ̓ ἸΩΟΙΒΟΙΒ ΟτΘ ΟὗἩ [86 ἐτίθο οὗ 
Ιανὶ (806 νοῦ. 18; Νιχῃ, ἐϊΐ, 11, δέ δε6ῃ.: 
40, εἰ 4ε4.). ΤδαΒ (Π6 ἹΒΟΟΟΣΘΟΥ, τὶεδοαυς 
Βοὶπρ οοηγογίοα ἱπὶο ἃ ὈΪΘΥΔΙΟΙΥ, τγᾶ8 86- 
ουγοᾶ ἀπά δίτεηριίποποαὰ ὉΥ χοοοὶνίηρ ραῖ- 
ΤηβΏΘηΐὗ ΓΘΡΓΘΒΟΏ ΘΟΥΘΒ οὗἉ ἀϊνίηθ δας Βου γ 
(866 ποῖθ οἡ χίὶἷχ. θ6).--- ΤῊ βδῖηθ δπδίοσω 
ῬΓΟΥ͂ΔΙΙΒ 51}}} διηοηρ [86 768, δηὰ (ἢ 
ΘΟΓΒΠΙΟΠΥ͂ οὗὨ “ τοἀθοιηίηρ ἴΠ6 50" (15 
13.) ἰδ. βοϊδπληϑθά οἱ 186 ἐσ ἀδῪ 
δον (ἢ6 Ὀίσἢ οΥὗὁἩ τ186 οἸ]ὰ (ΒΘ οαϊ. χυεϊὶ, 
16. ϑὅεο δηαᾶαϊποπίάεε, ἩϊοΝ. ΒΙΚκ, χὶ, 
βηὰ χὶϊ.).---Βυὶ [86 ΕΣΒΙΌΟΤΏ δηΐπ 418 8150 

Ὀοϊοηροὰ ἴο αοά, ἴο Ὑῇοτι 6 ΜΟΓΟ ἴο 
6 οἴἶδογτοά 88 ΒΔΟΙΙΠ668; δηὰ ἰξ τνᾶϑ {Π6Γο- 

ἴογο ογάἀδϊποὰ, πὲ 4}} οἱθδὴ ἢγβίθογῃ 
Τηδῖθ Ὀεδδίβ (γὰ πρωτότοκα ἀῤῥενικά, 
Ῥλιΐο) Ὅ6 οὔετεά ἔγοπι ἴῃ οἰρθι ἀδΥ 
οὗ πεῖν ὈἰΠΒ πὶ π (Βοῖγ ἢγθι γοδζ.---- 
Νον,, τἴ6 868} γγαὰδ, δοοοσάϊηρ ἰο Ὠσαί. 

Χιὶ, 17,18, ἀπὰ χυ. 19,20, ἰο Ὀ6 σοηδυαπηοαᾶ 

ἧπ ἴὸ ΒΟΥ οἾδοθδ ὈῪ (πε οἴἶεγίηρ; [δγδο} 1068; 
ὙΟΓΟΔΒ, ἴῃ ΝΌΣΩΙ. χΧΥΙΐ. 18, 11 ΒοΟ 8 τὸ Ὀ6 

δϑεϊχηθὰ ἰὸ [ἢ6 ῥγίθβδίϑ: “ δηὰ τῃοὶγ ἤ658} 
[18δὲ οὗὨ ἰὴ0 βγβίθογη δῃΐπι8]8} 8.41} Ὀ6- 
Ἰοὴς ἴο (860 [16 ῬχΊ6817; κὸ 10 γχᾶνθ 
Ὀτγοδδὲ δηὰ [1Κὸ 186 τἱρῶϊ 8ϑδοῦ]άος ἰΐ 8111] 
ἈῸ {πἰπ6.} ΤὨΐδ δρραγϑηΐ οσοπιίσζαἀϊοϊίοη 
[48 ΔΙΛΟΔὰγ Βδθα [611 ὉΥ Απραβιίη (Οὐδοβί. 
ΧΥΪ, ἴῃ Θθαϊ.), πῖθο, πονγουοσ, δἰξοτιριοά 

ὯΟ ΤΟΟΟΏΟΙ ἰδοα. Εδπ Εστα δηὰ Ψδγομῃὶ 

δοϊΐονο, δὲ [ἢ6 σομηδηᾶδ ἰῃ Ὠοαϊ. χὶΐ, 

17, 18, δηὰ χυ. 19, 20, δῖ δ ἀγοββοὰ ἴὸ 

180 Ὀγίοϑίβ, Οὐ Ρ] ΘΙ Υ ἀραίϊηβὲ [86 οσοηίοχὲ 
δηὰ 100 πογάβ8β. Νοϊ Βδρρίου ἄγὸ ἴπ6 
ον πίοῃϑβ οὗὁἨ ΘΟ ογπασγὰ (οη Ὥσδαϊ. χὶϊ. Ρ. 769), 
1Π|δὲ [ΠΟῪ τοῖοῦ ἴο ζεπιαῖε ἄτβίθοση δηΐση 818; 
ΟΥΓ οἵ 2. Ὁ. ΜΙοδδε} 15 (Μοδ. ΒΕ, ὃ 198), 

τόσα 8Πη (ΑΥΟΏ. 1], Ρ. 415), δηὰ Βδῦοῦ 
(αοιιεβὰ. Ὑοχῆ, ἱ. Ρ. 289) Ὁ] Ἰονν, τὰ δὲ ἐδ 
ἥγεὶ υβιθοσῃ δηΐπμδὶ Ὀοοηροὰ ἴο {6 
Ῥτίοδίβ, (16 δεοοπμὰ βσβίθοσῃ ([) ἴο [ἢδ6 



22] ΕΧΟΘΌΣΡ ΧΗ]. 

1Π6 στο διβοηρ ὑμ6 Ομ] ἄτθῃ οὗ ϑγδαὶ, δοίλ οὗ τηϑῃ δηά 
ΟΥ Ὀοαβύ: 1ὦ 8 ΤΩ 6. 

1βγβο θα; οὐ οὗ ἘϊΟΒΒοση (ΕἸ Π]οἱ , 11]. 
Ῥ. 335), ὙΠΟ ΒΙΠΡΙΥ δι ΡΡΟΒ68---ἃ τηϊδίδκο. 
Βαὲΐὶ ἐΠο δἀάϊείοη πὶ Νπι. χυἱὶ!. 18: “11Κ 
ἴθο σατο Ὀγοαϑί δὰ {πὸ πο τσ! ΒΟ] ΟΣ 
ἦν 888}} ϑ τ πο, ὉΠ ἀθοϊἄθ8 . φυοϑιίϊοῃ. 
ἼΤΩ ὀίοοά ἀπά ἴμ86 “αἰ Ὀοϊοπχοῦ ἴο αοὰ 
(νας. 17); δῃὰ ἐξ νο σοϊρδγο Βοσθυσ 

1ωον. υἱΐ. 28, εἰ δεᾳ., να δπὰ (μα. (6 ὄγδαδὲ 
δηὰ (πο γίσλέ δλουϊεν ΘΤΘ ἴ06 ῬΟΓΠΟΠΒ 
οὗ ἔδο γ»χίοβὶ; αἱΐ ἐδὲ οὐδὲν μαγίδ τσεγὰ 

γείαιπθά απ οοπομπεά ὃν ἰδά 7ογαείϊϊεε. 
Απὰ ἐδὺ8 οχίβίδ ἴ[ῃ6 ρτοδῖθδί ΔΥΤΩΟΗΥ͂ 
δοίνοοη ἴδιο ἀἰδογοης ργϑοορὶβ σοποοσ πα 

τ βτϑίθοτῃ οὗἉἨ διηΐπλ818. ((οϊηρασο Εχοά. 

χχῖχ. 27, 28; ἴων. χ. 14, 15).--Ἴ (ΒΟΥ 

δὰ δ Ὀ]Θπ βἢ,, ΤΟΥ͂ ΓΟ ἴο Ὀ6 ΚΙο δπὰ 
οδίοῃ δὲ δοῖο (οι. χν. 21, 22); ΟἿἾΠΟΥΒ 
ΒΏΌΡΡΟΒΘ, 1688 ῬΓΟΌΔΟΪ, (πὶ [ΠῸΥ ΜΟΙΘ 
εἴνοῃ ἴο [86 Ῥυίοβδίβ 88 1ΠΟΙΓ ὈΓΟΡΟΥΙΥ͂ 
(ὲ Ῥείίε, Αὐτό]. ὃ 306, ποίθ 9). Βαυὶΐ 
ἴ)6 Πγϑίθοσῃ οὗ τὑπο]θδὴ δηϊπ) 818, 85 

ΒΟΣΒ6β, 68}16]8, ΟΥὨ 88865 (Ν π. χνν, 15), 

88 ΟἸἾΠΟΥ ἴο ὈῸ τοἀθοπιθὰ ὮΥ δ οἰθδῃ 
Δηΐπ)81, πῖϊ (ἢ δάἀάϊοη οἵ [86 ΔΝ} 
Ῥατζί οὗ 118 ναῖϊυθ, οὐ ἰδ γδ8 ἴο δ6 Κἰ]Ποὰ - 
(ἴρϑυ. χχυὶϊ, 36, 27). 1 νὸ δάὰ δοσζοίο, 

(δὲ (86 βγβι πη ρβ οὗ 411} ἀρτίὶ συ] ΓΑ] Ρτὸ- 
ἄποοθ τ ΓΘ αἷδὸ ΠΟΙΥῪ ἰο 186 γᾶ, ννὸ δύθ 
ἃ. σΟΙρΡΓΟ οηβῖνο δηᾶὰ οοῃδίδιθης ἔγϑῃλο- 
ποτκ οὗ ἃ ΠθοΟγ Ι Α] Ἰορ 8᾽ Δ ΕΟ Π, ΓΘ ϑΟ ἢ δ᾽ 
δηὰ σοιηθηϊίηρ δὴ ἱπηπηθάϊαίθ οΘοπηθοίίοη 

δοΐνγοοθη Οοά 86 ἐδ ἸοπμδΥοῖ, δηὰ [5.860] 

88 Ηἰθ8 ϑυδ᾽οοιοᾷ ῬΘΟΡΪῈ (σοΙρατο δοῖθ 

οἵ χχὶΐ, 28, 29). --- ΤῊΘ ἰδν οὗ ἴδ δδηςίϊ- 
βοδίοη οὐ ἴΠ6 ΒΥ ΌΟΣΤ 18 ἴῃ ΟἿΓ ἰοχὲ 
(σον. 15) Ὀαϑοὰ ΠΡΟΩ [6 οἰγοππιδίδηοθ, 
εἶιαὶ 1[Π6 γβίθοση οἵ [δτδ6] σοιηδϊποὰ ὑη- 
ἑη)υγοά δὲ [πὸ ζΘΠΟΓΑΙ ἀσδιταοζίοη οὗὨ [86 
ΥΒΙΌΟΓΤΙ δ0η8 οὗ [0 ἘφγΥριίίδηβ, Ὑ8Ὸ 
ὝΟΓΟ [Ὦπ8 5τηξξίθη ὈΘΟΔΌδ6 ΠΟΥ πὰ ορ- 
Ῥτοδδοᾶ ἴασϑεὶ, [6 “γϑίδογη δοη ῦΓ Οοά 
(ἰν. 22,28). ΤῊ τὰϑ ἴπο ἰάθ8, ΝΟΣ 

180 Ιδγϑ 68 δὲ 411] τ 68, βίῃοθ [Π6 ἀδΥ8 
οἵὗὁἩ Μοβϑβ, οοτηδίποὰ πιὰ ταὶ ἰατν, [86 

σὨαγδοίοῦ οὗ νι ΐς ἢ 18 ἱῃ Ὧο ἯΑΥ ἰηδαυσηοοὰ 

Ὀγ (8ὸ ἴδοις, (αὶ, ἱπάἀοοά, ἴῃ 411 σίγα εἶνο 

ΟΥ πδίαγαὶ σοὶ χίοηβ, [16 δ γθίθοση οὗὨ τθῃ 
δΔηὰ ΔΗΪΤΩ418 ὙΘΙῸ δδοσγϑὰ ἰὸ ἔΠπ|ὸ γοϑρϑοίϊνο 
ἀοϊείοδ; ΟΥ ΕΥ̓͂ (16 Ἄοοπορβδίοῃ, δαὶ [ἢ 6 

ὃ. Αμὰᾶ Μοβαββ βαϊά ἴο {16 ρθορίο, 

[δι86}1{68 ΤΟΓΟ, ΡΟΓΌΔΡΒ, θουϑὴ Ὀοΐοσο Μοϑοϑ 
ἴδιαν 8 ἴμαὺ ἰάθα. ἯὙὯ3ἴοὁ οὔβοσνα 
Δ6ΓΘ [Π|0 βαῖὴθ βΚὶ1[] οοτητηυϊβέίου οὗ δὲ 
ἸΔο]αἴγουβ τὶϊο ἰηἴο ἃ ρυΓ6 τοϊϊρίουβ ποξίου, 
πιο ἢ τὸ παν δΙτοϑάγ δὰ οοοδδίου ἴὸ 
Ὠοΐΐοθ ἰἱῃ ἃ βιγι κὶπρ' ἰηβίδηοο (866 ὑ. 184, 

185).---Τ7 ογοδά ἴῃ Ὑ 1Ἰϑοη 8 Οὐταπιθπίδγῃ : 
“Ατίβίοι δ νγ88 οὗὨ ορ᾽πίοῃ (δὲ 41] βδεγίὶ- 

βοο5 ἴο 110 Ποἱἐγ οὐχὶ παεὰ ἰῃ {πὸ ἰάθδ, 
[πδὶ Β6 ψουἹὰ Ὀ6 σταιδοα ὈΥ 190 τοΐαστι 
οὗ μ΄δ8 οἐμοίοοδὶ σίῆβ. Ηρθῃοο ΑΡΥϑἢ δι᾽ 8 
τοδαΐπθοθ 0 Ρῃΐϊ ἰο ἀοδίδι ᾿ὶ8 ΟΠ]Υ βοῇ 
δὲ ἃ Βυρροδοὰ ἀοπιδηᾶ ἔτοπηῃ δῦουϑ. 
ΑΡΓΘΟΔΟΙΥ ἴο ἐπὶβ Ῥγεοοθάθηξ, σου κβ 

Μτ. Μδοκδγυ, (ἶἴθ οἰδὶπὶ ἴο ἴ8}6 βγείθογῃ 
ἴοστωβ ἴθ σγοδὶ ῥγοζογζβδέῖνο οὔ ἀοὰ 
ΒΌΡΓΟΙΔΟΥ." Βυΐ [86 Μοεδίς ᾿ὰνν σοῦ- 
ΟΡ ἴΠ6 ΗΓΒΙΘΟΤΏ δΟΠ8 Πῶ8 ὩὨ0 60Π- 

Ὠθοιϊίοη δου οσΣ ὙΠ ϑασγύβοδε, τι Οἢ 1658 

τὶ ΔΑΝ Βϑοσίβοοδ; δηὰ 80 οἴδεγίηῃρ 
οὗ Ιδβαδὸ Ἧδ8 ποὺ ἴδ ομδέοιπ, ὑὉαϊ 88 

ὉΠυ8804] ὀχοορίίου, δηἃ δὴ Οχ ΟΣ ἸΠΑΤΥ 

{Γ14].--- νΘΏ ἰἱπ Οὐ ἰἰπι6 [6 γδιῦοσῃ 
Ἰβτβϑὶίοθ Κορ (π6 ἴουγίθομεϊ ἀδγ οὗ 
Νίβδπ δ8 ἃ ἴδϑϊ, ἰη σγδιοθίϊ οοζησηθπιο- 
τδῖίοη οὗ ἴ86 πχίγδοῖὶθ Ὑτόυρῆϊ ἴον (πος 
ΒΠΟΟϑΟΒ (800 ΟΥδοῖ ΟΊ, ΗΠΟΝ, 
Ῥοβ.470).--- ϑαποεὶγῳ (30) ἐο νιδ, ἐδας 18, 
ἀθοϊασθ ΒΟΙ͂Υ; ἔογ τὴ9 Ῥὶ6] μῶ5 οἴδῃ τμ}8 
δἰ οἰ βοαίίοη, 88 12} Σὲ ἐξ 9], “ δηὰ 
1Π0 Ῥτίϑδι δβἢ}8}} ἀδοίατε Ἰεῖτη ᾿αρΌτο᾽ (5860 
1,ον. χὶϊὶ. 2δ, 80, 84).---Α δε γείδογη, 

ὙΒ]οἢ (Ὧ6 ϑορίπαρίηϊ τοηάογθ πᾶν πρω- 
τότοκον τρωτογενές, ΠΕ {ύ0|ὺ ΒΥΠΟΏΥΤΩ8. 
-- Ῥγλαίφοευεν ορεκείλ (ὧδ τοοπιδ, (δὲ ἰδ, 

106 Εγβίθοση οὗ [ὴ6 :ποίλεγ, ποῖ οὗ [86 

[αΐμον. 80 Τασς. Οπκεῖοβ, δε 1) 55 ΠΠΒ; 
βοριπλρίηι, διανοῖγον πᾶσαν μήτραν; 
Ψυϊχαίο, αὐοὰ δρογῖς σναΐϊνγο; Εδδῆὶϊ, 

ὉΠῚΠ ΠΝ ΠΡ; Το Ὑοῖία, “ 4118 ἵνα 
ἀϊ6 Μυίίον Ὀτγίομι; ἴσου ἽΩΌ ἴο ορϑης; 
ΘΟΙΏΡΔΙΘ ῬΊΟΥ͂. χΥυϊὶ. 14; Ῥα. χχὶϊ, 8; ΟΥὨ, 

δοοογάϊηρ ἴο Βοομασί, ἔγοτῃι 1ὸ Ασαρθίς, 

9 ᾿ορορία; μοποο δα λ}} ει δορί πίη; 
δηὰ ἴῃ ϑδηθοσί: ρμέγα εἰσι 08 δο".--- ΠῚ, 
ἰηειοεδὰ οὐ ὨΓΠῚ, )5 [16 ἕοστη οὐχμῆς ἰο ἈῈ 
ου δοοουῃῖ οὗ [Π0 καυίυταὶ [.--- 7 ἐσ πείπε, 
ἴος αοἂ δὰ σχοδουθὰ [86 ἢγειροσῃ οὗ 
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ΠῚ Ὀν:Ὁ ὈΠΝῚ ἼΦῈ ἐπι σσττας ΔΙ Ὀτ ον πο 
ἘΡ ὍΡν δ) ΠΡ ὌΡΠὰς Τὴν ΦΎΣΙ ὐ ΡΙΠΣ. 53 ὈνἴὩν 
τῆπν ΠΡ ΠῚ δ᾽ Ὁ ΜΝ ΘΊΠ9 ΘῈ ὈΠῸΣ ΟΠΡῚ 4 
νϑ) ΟΣ ΟΣ ὙΠ δατ) Ἐπ) ἼΩΝ γγγὺς 
ΓΤΛΡΥΣΤΤᾺΣ ΓΡΊΒΡῚ ἘΒ ΞῸΠ ΤΩΙ ΓᾺΣ Ἢ περ σρδνὸ 
ὙΡαθτΙ ὃν3) ΓΝΘ ΡΝ ὉῸΣ ΤΌΣ 6. 1 ΠῚ ΘῚΠ5 ΓΗΠΣῚ 
Ἵ» ΓΓΡῚ ὈΡῸ ΓΡῚὉ τοὶ ὅδ. ἐκ τον προ Π 
ἘΡ3 3» ΒῚΣ) 8.1 Ὥρπ 95 "ἀφ 7 πιργτεθη γὸπ 
ΠΝ 9. 1 ὈΡγρρο ΤΣ Ὁ ἤν ΠΡ ΠῚ ΣΡ. ΟΝ ΝΠ 
Ἰδύῶρὶ, δὰ πιίρῃῤ ἐπ οοῃείος ἱβοῖὰ 
85 Ηἱΐδ ὀαρθοῖ6] ργοροσίγ. 

3. 2]. Σεμει δετ, [Δ Ἰηδηϊενο, ἱπ- 
εἰοδὰ οὗ 80 ἱτηρογαῖυςο, Ι᾿κΚ6 ἢ, ἴῃ χὶἰΐ, 

48; ϑβορίπαρίπε, Μνημονεύετε; Ψυϊξαῖο, 
“ Μοπιοηίϊοίο."-- γον (ῪδΖλ ἄομθα 97 εἰαύεε, 
[διδς ἰδ, ἔγοῦλ [6 ΘΟΌΠΙΓΥ, ἡ ΒΘΓῸ [ΠΟΥ͂ ΤΟΓῸ 

ΒΟΥΟΓΟΙΥ ἰτοδίοὰ ᾿1κὸ ἀοδβρίδοὰ Ὀοῃδῃθῃ; 
δὰ βοδβοθ Ἐργρὶ 18 ΓΘ]ΠΘΒΗ͂Υ ἀοηοίσα 
πῶ γον ἥιγηάοε οἵ (δ0 [δγϑοὶϊίοδ (9 
ΤἼ21), ϑόουῖ, ἱν. 20; 1 Κίωρβ Υἱϊ!. δ1; 

δον. χὶ, 4; ϑ00 ποίθ οἱ ἱ. 14.---" ΟῚ ΠΩ, ὧν 
δίγεπσίλ ῳφ' λαπά, ἰηδίοαὰ οὗ ΠΡ 2, 
ὙΠῸ δ δίσουρ δηά, [λ6 συυαίδηζίνο ἱῃ (ἢ 6 

δἰδὲ. οοβιὲσ, Ὀοίῃρ υϑοἃ ἱηδίοδὰ οὗ δὴ δὰ- 

θοεῖνα.---ϑϑεὴ Κ0). ὙΤ86 οοποιγαοείοι ἰδ: 
ἘΘαΙΘμΙ ΟΣ ἰΠὲδ ἀαγ... ποῖ ἴ0 ὁαὲ δηγιμίησ 
Ἰθαγαποᾶ. 

4. Ανουὶ 2". } ΣἽΠ, 900 Ὡοΐίο8 οὨ 

ἿΧ, 81, δηὰ χὶϊ, 3. 

ὅ. Ἠσθ θνο ἐτἴδοθ οἵ ἐδο Οδηδδηΐίοδ 
ΔΙῸ τοθηβοηθοί, ἩΔ1Ϊδὲ, ΠδξΌΓΑΙΪΥ, 411 186 

ΟἾΒΟΙΒ δ αἷἶδο ἱποϊυὰθὰ. [μ᾿ αθῃ. χυ. 19, 
ἰοη, ἰῃ Ὠσαξ, νἱΐ. 1, ϑούϑῃ, διὰ ἰῃ Ἐχοά. 
Δ}, 8, 17, οἷ'ἷχ Ὠδεῖοθϑ οὗ ἀμ δδη ἃζὸ θηϊ:- 

Σοοζαϊρα, πὶιμποὰϊ ΔΩ αἀἰδογοηοθ ἰῃ ἴδθ 
168] τηρδηΐηρσ; ἴδ ΤΏΟΣΘ ἱπηροσγίδης 18- 
ἘΙΟΏΒ ἐπ} 10 τεακοῦ ἐσῖθοθ αἷδϑο; διηὰ 
ἴῃ Φοδῖ. ἱ. 4, ὁνϑῃ [06 τ οἷο ἑάφαὶ ἸΔηὰ 
οὗ (ἢς βγβο θα, ἰοὸ 0 Γϑθδηου δηὰ (Π0 

ἘΔΡΉγαῦϊεβ, 18 Ἵδ]οὰ (6 ἰαπὰ οὗ ἱθ 
Ἡπύξου; οοτβρδτο ἤρίανα, Ῥαϊοεὶ. ὑρ. 99, 
100, ἴπ γοσ, 11, .2522 δίοπο 18 υϑοὰ ἔοσ 
811 6 ἱπμαδδηί οἵ Οδδδδῃ. ΤῈ δά- 
αἰμο;8 οὗ ἐλ0 ϑιαζηδυίδη διὰ ΑἹοχαπάσγιηθ 

Ὑαγβίοῃβ ἱπ οὖσ ἰοχέ, ἃγο, ἐποσοίοσα, πὸ- 
οΔ]]οὰ ἴοτ. --Αϑουϊ (π0 ρῆγαδο ΠὩῚ γ 
9.) 21,306 ποὶθ οὐ ἱἰὶ, 8.--- ΠΝ ΠῚ.) 
ΓΝ ΠἼ.Π, Μυϊχαῖο, δρεὶν: “ Οο16- 
Ὀγδιλθ ἤπης ΣοΓΌΊΩ βϑοσοσιτη," Ιἐ ἰδ οτὶ- 
ἀϑηῖ, μι [80 οοπίοχέ, ὑπδὲ ἴμ0 ΚΙΠ 
οὗἨ [860 Ρ480 181-18: 18 ἙΠϊΕΙΥ ἴο 6 πη- 
ἀοχείοοά ὈΥ “ {π18 βογυίΐοθ,᾽ δὲ ἰδὲ ντῶϑ 
ΟὨΪΥ, δοοοσαϊης ἰο Π).6αϊ. χγὶ. δ---Ἶ, ἴο ὃὉ6 
βϑου βοθὰ “1 (᾽9 ῥἷδοθ ΒΟ ἐδ Ιοτὰ 
οἰοδο ἕον Ηϊπδ6 1 ἰο ἀνγ0}} ἴῃ," δηβουρὰ 
Ἅ0 ζτηῦδὶ δβάπϊὶ ἰΠδὶ 1ὲ τδϑ οὔεσοὰ ἰπ 186 
ἀοβοτὶ οἵ β'᾽'μαὶ, ἴῃ (0 ἰΐηθ οἵ Μοβοϑ 
(ΝΣ. ἰχ. 1 --- ὅ), δηά, δοοοχάϊηρ ἰο 

Φοκὶν, τσ. 10, 11, ἴῃ ΟἹ], ὑηᾶοσ ἐπὸ 
Ἰοδδοσδῖρ οὗ Φοβῖυδ. Το ῥσϑοορὶ δδους 
0 ππϊοανοημοὰ Ὀγοδὰ, ΠΟΎΘΥΟΙ, τ88, 20 

ἀουδέ, οὐδοσνοὰ αἷδὸ ἀπγίηρ [06 βουθῃ 
ἄἀδγδ ἴσοι ὅο ἢ οοδ! ἢ ἴο ἐδθ ἔσθιε ὶγ-ἢγεῖ 
οὗ Αδἱδ (866 χὶϊ. 1δ, 16). 

Φ. ϑουεκ ἀαχψε ἐδαῖξ ἰλοι οαὲ πϊεαυσπεαῖ 
δνεαά. 'ΓῸΘ ϑατοαγίίδη δηὰ ϑοριπδρίης 
Ὑοιβίοηβ μανθ Π6Ὸ φὶξς ἀδγϑ, ἀρραγϑῃγ 

Ἰοδοΐηρ οὐ δα. χνί. 8, ὙΒΟΙΟ ΝΟ τοδᾶ: 
εἶχ ἀΔγθ δαὶ ἰδοὺ δὲ ιτη]οανοποὰ 
Ὀγοδά, δηἃ οἡ [80 βουϑῃΐῃ ἀδῪ ἰ6 [π6 8:8] 

ΒΛΘΟΙΩΡΙΥ ἴ0 ἴ.9 Ιοτὰ ᾿Δγ Οοὐ." Βαυὶ 9 
Β6289 ΟὗὨ ἰΠ]8 ὙΕΙ8Θ 18, ἴὩδὲ εἷχ ἀδῦϑ πι- 
Ἰοαυοῃϑὰ Ὀσοδὰ 8114}1] Ὀ6 οδίϑι, ὑὶ ἐμδὲ οἡ 

ἦη6 δονοηεδ, Ὀοαίὰθα ἰδ οΟὐδοζυϑῆοο, 8 

ΒΟΙΪΥ οοπγοοδείοῃι 8881} Ὀ6 μοϊὰ ; οσ ἐδπιδὶ 
ὉπΙοδτοηοὰ Ὀχοδα δαὶ ὈῸ ὀδίθβ ἀυτίηρ 
Εὶχ ἀδγ8 δεείάφε [80 βτϑβὶ, 16 οαἸΘὈγδεϊοι 
οὗ πρίοῖ δὰ Ὀόθη ἰχϑδῖθα τηοσο ἐγ ἰπ 
(00 Ὀτοοσάϊης νϑσθὸδ. «χὰ οκ ἐδὲ δεσοκέλ 



228 ΕΧΟΡΌΡ ΧΠΙ. 

ἘδΘΠΊ ΕΣ [818 ἀΔΥ, ὁ Το γοὺ σοηῦ ουὐὖ ἔγοῃ Εργρί, 
ουὖὺ οὗἩ {86 Βουβα οὗὨ 5βανθβ; [ῸΓ ὉὈΥ βίγθηρίῃ οὗ δαπα {Π6 
Τιογα Ὀγουρδύ γοὺ οαὖ ἔγομι [616 : ποίμίηρ' Ἰοανθηθα 88}}8]] 
θὲ εδίθῃ. 4. ΤῊΒ ἀΑΥ τὸ γοὰ ρΌπα οαΐ, 'ῃ 6 τηοηίἢ 
ΑΡΙ0. ὅ. Απά 10 588}} Ὀ6, θη (86 1,ογὰ ψ1}} Ὀγῖηρ (866 
ἰηΐο {π6 Ἰαπὰ οὗ (86 Οἀπμδδπῖίθβ, δηα ἐμ6 ΗΟ ἰο8, ἀηα {μ6 
Ατηοῦίθβ, δηᾷ {μ6 Ηἰν 68, δηὰ {86 “6 Ὀυδιία8, το Ηδ 
ΒΌΟΓΟ ἕο ΠΥ ἔΔΌΠ 68 ἰο ρσῖνα {Π66, ἃ ἰἸαπα Πονίπρ να ἢ τὰκ 
Θηα ΒΟΙΘΥ, μα ὑμουι 5410 ΚΘΘρ {818 Βασνιοθ ἰὴ {118 τηοηίῃ. 
6. βδυθη ἄδυβ 8η6]10 ἰβοὰ οδὺ ππ]θασθηθα Ὀγοδα, δηα οἢ 
086 Βονθ ἢ ἀν δλαϊ Ὀ6 ἃ ἴδθαϑδῦ ἰο {π6 1ιοσᾷ. 7. ὕη- 
Ιρανθῃθα Ὀγοδα 8}8}} ὈῈ θαίθῃ ὑμοβ βθύθῃ ἄβϑυβ; δῃὰ 
ὑοῦ 8}}8}} ποίμϊηρ Ἰοασοηθα Ὀ6 βοὴ 10 {μ66, πο Π6 
81.811 ὑῃ6σα Ὅ6 θάνῃ βθθὰ σὰ (866, ἴῃ 411 ὑἢγ Ῥουη- 
ἀδυῖθβ. 8. Απὰ ἴδοι β8}8]0ὺ 0611 {ΠΥ 8Βοῃ ἴῃ ἰμαῦ αδΥ, 
ΒΑΥΙηΡ, Τλ18 ἐβ ἄθηο Ὀδοδαβα οἵ (μαὺ τολ᾽οῦ {86 Τιοχα αἱά ἴο 
ΙΩῺ6 ὝΏΘη 1 Μεηῦ ουὐ οὗ Εργρί. 9. Απά 1ὑ 58.811 Ὧδθ Ὁ ἃ 

1: πρὶ. Ῥενε.---ΘΒονν. 

αν ελαῖ! δὲ α 7 αδέ ἴο ἰδὲ Ζονγά. 366 ποὶθ 
οη χίὶϊ. 16. 

τ. Ὁ5Ν) ΓΊΥΌ. ὕπϊεαυεκεὰ ὀνοαά 
4λαἷϊ δὲ εαίεπ. ΤὨΘ ῥΐαυταὶ ΠΥ ἰ5 οοη- 
ιτυοῦδα ἩΠῚῺ 1.6 δίῃ στιΐδν, τ δἰ ἢ 16 δοτῃθ- 
Εἶπ 68 106 οδϑὸ ὙἩΠ6Ὲ [86 νεγὺ ἰβ ἐπ [86 
Ῥδδεῖνο, δηὰ δὴ Ὁ6 πηδογβίοοαἂ ἱτῃ 6 Γ- 
ΒΟΠΑΙΥ : “ὉὍΠηΘ6 ΙΏΔΥ ὁδὶ πηϊοδυοηθᾶ 
Ὀγοδὰ;" Βορίπαρίπι, ἔδεσθε. 8500 ποῖδ οπ 
Χ. 8. 1.288 ΔΟΟΘΡΙΔΌΪΘ ϑΟΌ 8 (δ6 6Χρἷδ- 
πδἕοῃ οἵ Εν] ὰ (τ. 8.569, σδοτὰ Μϑδασος 
ἴο]]1οτγ5), ἴμδς ΠἸΨΌ ἰδ ἴο Ῥοὸ βκϑὴ 88 8 
οΟἸἸοοῖῖνο ποῦ, ορροβοὰ ἴἰο ΥΌΠ,; ἴοσ 
ΓΥΥΌ [ιδ5 ἀἰδιϊ πον δ οἱ γα] οἱ ρυϊβοιδείοι, 
Ανουῦὶῖ ΥΌΠ δηὰ Ὁ), δοὸ ποίο οὐ χίΐ, 
15.-- , ἴἢ ΟἿΚΣ γόῦβο, ἰ6 ἰἀδηϊοαὶ Ὑ ΠΝ 

ΕΝ τὰ χιϊ, 19, 

8. Απᾶ (Ποὺ 5841]: (611 (Π217}} (ὮΥ δοῃ 
οἡ ἴδαΐ ἀδγ βαγίπρ: 32) " ΠῚ ΠῚ Ἴ39)2 
“1; 1818. οἰ ΠΠραὶβ ἰα ὑπ τὸ ὃ6 δαρρ ἰοά: 
ἐλ [εδέϊυαϊ ἐε οεἰεδναίεα οὐἱ δοοουπὶ οὗ 
1πδὶ υλολ [Π6 Γοτγὰ μλ8 ἀοηθ ἴο τὴθ, ἢ 68 
1 νοπὶ ουί οὗ Εργρε. ΤΠῸ τοϊδεϊνο ὑσχοὸ- 

ποῦῃ ὙΘῈΣ ἴδ Πότο οὐ ἰδ ΔΆ ἴῃ ΠΕΠΙΘΣΟΌΒ 
ΟΙἾΒΟΣ Ῥδβδδασϑδ, ἔοσ ἱπδβίβηοθ, χυϊ. 20; 
Ῥεα, Ἴχυϊ. 34, οἷς. Οἱδοσ ἰηϊογργοίοσε 
εχρϊδΐη, (που ρἢ ποῖ παρτασυταλ 6 }}γ, δὲ 

Ἰοαδὶ 1688 δἰ ΡΥ: οἱ δοοοιηΐ, ΟΥἩ ΖῸΣ 186 
ῬΌΓΡοΟΟΟ οὗ {Πὶ8 οοτηπιδηδιδοηὶ, ἱ.6. ἴῃ 
ΟἴάοΣ ἴο ΒΟΠΟῸΣ τὴ τ ΠῚ ἰδ9 ῬΆΔΘΟΥΟΣ 
Ῥτϑοθρίβ, 89 {πὸ 1,ζοτὰ ἄοῃθ ἴο τηθ δὶ [686 
πΟπάοίβ, ἩΏΘη 1 τοὶ ουἱ οὗ Εφγρί. δο, 
ΔΙΏΟΏΣ Οἴμοι, Τασχυπι Φοπδίδδη, 56 Ὁ- 
᾿πδρίης, Ἐδδεὶ, Μαῦυτοῦ δὰ 6 Ἦ οἴδο, 

ὙΠῸ ΘΡΕΪΥ ᾳυοίεοαθ, 85 ἃ Ῥδγϑ}}οῖ, ασμθεὶρ 
ΧΥΐ, 5, ἩΏΟΣΟ οδιιθὸ διὰ οὔθοϊς 816 8δ|80 

οδδηροά. Τθο Ψυϊχαῦθ (τος εδὶ ᾳυοὰ 
ἴϑεϊξ σα ΐηὶ ᾿ϑομιϊηυ}8) οτο δ, ̓ ῃδοσγαθο)γ, 
[86 ῥτοροδβίτἰοη “2.2. 

9. Οκ Ρησσιοσκειμ (ΠῬ ἘΠ). 
τ παϑ ἴῃ τ͵δ6 ἑπίϑηθοη οὗ 11|ὸ ἰορίθ- 

Ἰαΐοτ, ὕ0 τοδῖκο [16 χγοδὶ δοῖ οὗ (8Ὸ Εργῃ- 

δε τοἀδοσωριοῃ 826 Ὀγοβίθθ ἔῸΣ Υυἱπδὺθ 

διῃιὰ ἸΩΟΓΑΙΜῪ δὲ (8 πδίατο ψουϊὰ δ᾽]οι,. 
Νοῖ δαδὶγ νῶϑ, ἰὼ (06 λιἰδίοιυ οὗ ἰδ6 
Ἡοῦτον πδίζοη, δὴ ουθηὶ ὁ ὃ6 ἐχροοίοα, 

6 σταθοῦν οὗ ἩΒΙΟΝ ττδ8 80 σηυοἢ ο4]- 

οαἰαϊοά ἴο τοῦϑο 41] τηΐϊπὰδ, βονγουοσ οὔ- 
ἴπιδο, διὰ Ἰαδιϊ ΡΥ ἴο ἐπηρτοδα ἔπόσῃ 1 
[80 οχπηίροίαποο δαὰ Ἰουίπᾳ Ῥγουϊάθηοθ 
οὔ ἴ0 αοὰ οὗὨ (ποῖ ἐδίδοτα. Ὑδογείοσγο, 
Ἠεσίάοα (6 ΟὈΒΟΓΥΘΔΠΟΟΒ δἰσοδὰγ εοδίδ- 

Β)5"οᾶ, Ὀοοϊάθα 16 Ῥδδδουοσ Ὑϊΐπὶ τ δ πα- 
ΤΩΟΣΟῸδ τἰὶί96--ἰ(δδ δρροϊηίτηοτς οὗ ἐδὸ 



ΝὩ Ὁ 

ἐν" 
ΠῚ 224 

τι ΓΥΡ ΠΤ δ Ὁ} 15. ΠΥ γὴν τ Ὁ 
τηοηίῆ οὗ ΑΌΪΌ 89 1Π6 ἢγεε οὗὨ 106 γοδῖ-- 
δηά [ἴῃς βαηοιϊβοδίίοη οὗ (6 ἤγβι- Ὀοση--- 

ἃ 50Γ168 ΟὗὨ ΟἾΠΟΙ ῬΓΘΟΘΡΙΒ 48 ἱπιγοἀάποοά 
ὙΓΒΙΟΒ ἱεπἀοα ἰο ΚαΔρ ἱῃ ρΡοιτηδηθηΐ δηὰ 
᾿ν ΟῚ σοχηπηοχηογϑίίοη Ὀοὰ [δὲ στοδὲ 
ονθηΐ δηὰ [Π6 μγοοορίβ οὗ ἴ86 [δ'»ν, ὙὨϊοἢ 

Ὑγ88 106 ὈΠΟΙΙΟΥ δη ἃ ΡγΌροΓ Θηα οἵὗὨ [8.86 8 

χοδεοιηρίοη (ἰΐ. 12); δηὰ ἐππ5 ἴο ὀχογοῖΐϑθο 

δ Ὀοποδοῖαὶ ᾿ηθυθηοο ἀροὴ [ἢ6 ΘΠ ΠΟὈ]6- 

τηθῃΐ οὗ [6 Ὠδαγὶ δὰ [ἢ ᾿ἱπιργουοσηθης οὗ 
σοηάποῖ, ΕῸΌΓΣ ἃ ΡΘΟρ]6 110116 ὑγδοιβδά ἰῃ 

δὈδίγδοὶ 688, δηἃ Βαϊ ἰη 5] υ δὴ τηθηϊδὶ 

[ΟΓΡΟΓ, [86 ὑγυάθηϊ Ἰορ βαῖοῦ ἐβοῦρῆὶ ἴὲ 
δα ν 188 016 ἴο {δε} 816 186 ππάογειδηάϊης 
οὗ [80 ἰανγβ ὉΥ υἱβί Ὁ]6, Ὄοχίθση δὶ ΘγτΩ 018 
δΔηὰ 56:8; δηὰ, ἴου [186 ΡΏΓΡΟΒΟ, Ὦ6 σὮοΒ6: 
Ἰ. Μομοσίδὶβ ἰο θ6 Ῥοσῇθ οὐ {86 διττὴ απὰ 

189 ἰοτεβοδὰ (ραγ]δούοτίοβ 1.95); 2. 
ΜΜΟΙΔΟΣΪ186 τὸ 6 ΓΙ Θη οἢ 1Π6 ἀοοΥ- 
Ῥοδβὶδ οὗ [πὸ Ὠουδ68 (ἸΌ οι, νἱ. 9; 
χὶ,, 20); δηὰ 8. ΕΥΠΩρΡῸΒ 8η4 τῆγοδάβ, ἴο 

86 ψΟΓΏ ΟἹ ἴδο Ὀογάογβ οὗ [Π6 σζδιτηθηῖ8 
(ΠΥ Υ Ναμπ)ῦ. χΥ. 837---41); ὙΠ τεβρϑοὶ 

10 ὙΒΊΟΝ ᾿ξ 18 ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ βαϊὰ (γογ. 39, 40): 

“δηὰ γοῦ 8}8}} 866 ἔποῖὰ δηὰ 8}4]] στὸ - 
ΤΩΘΏΘΟΙ 8411 106 οοπητηδηάπιθηβ οὗὨἨ 186 
Ιοτὰ δηὰ ἄο ποιὰ," Τθοδ0 ἰδγοθ ὑγα- 

σορίθ, δῃὰ πὸ ρῥγβοιϊοδὶ διρροῦί ΠΟΥ͂ 
αἰοσὰ, δ.ὸ σοιηργίϑοὰ ἱῃ ἔδο ΨΟ]Πονίηρ 

ταϊταυ ἀἴοα] ραβδαρο: “ Ηο γὙᾶῦο μ88 ΤΖ Λα 
ΟἹ Ϊ8 Ποδὰ δηὰ δ΄8 διτη---δηᾶ Ζέζείλ οἡ 
ἢἷ8 ζαττηοηῦ--ηὰ ἃ Μεδιεαῖ οὐ ἢΪ8 ἀ0Ὸγ 
-- δ 8. ΘΟΥΟΥΥ͂ ΡΟΒΒ1 016 συδγδηΐθο (δὶ δ6 
Ὑ}1} ποῖ δἷη " (Μϑηδοι, 88 Ὁ.) 

76. 588}} μοσθ βρϑδὶ ΟἿ]γ οὗ (π6 χει 
δγτηθοὶ, τ6 ΚΒ... Απᾶ Βοτγοίῃ, δ]ϑο, 
Μόοδοβ πάϊς οι] ἰοδποὰ οὐ 16 ουδίομι 
οὗ δαϑύοιτι πδίΐϊοηθ, ἴο ἩσΙδ ἱτηροσίδης 
ΒΟΏΘΠΟΘΒ οὗἉ τοϊσίοη οσ οὗ γοσάϊυ πϊβάομι 

ΟἹ ῬΔΡΘΟΙ͂, ΟΥ Ἰἴηθη δβίσρθ, δηὰ ἰο ψϑδσ 
ποῖ τουπὰ 16 παοῖκ οΥ οὐ ἴδ) ΤὈγομοδᾶ; 

οἵ ΘΥθἢ ἴο ὈυΣΏ ἱπίο ἴΠ6 παπᾶ 411} Κ᾽ 8 οὗ 
δβἰχηϊβοδης βίρ 5 ὙΠῈῺ [Π6 Δ6}:68 οὗ Πεππα, 
ὙΠΟ Ὦ Ῥγοάπο68 δὴ 1η6}10]6 οοἸουγ. ΝΟΥ͂, 
1 δοοογάϊηρ ἴο Βοδίμεῃ Ὡοϊοη8 βποἢ 

ΒΊΓΙΡΒ ὝΟΙΘ δΒΏΡΡρΟΒΟ(, 1Κ6 δῃιν]οίδ, ἴο Ὀ6 

ἃ ῬΤΟΞΟΤΎΔΙΟΤΟ δραίηδί ἀΔΏρΟΥΒ δηὰ τη ΐἷ8- 
ἰογίαηοθβ, Μοβοβ σοβηΐηρ ΟΥ̓ ΒΡ  Υἰ Α] σης 
τη ῖ8 Ρο] οΐ, οου]ὰ ᾿ 50} δβδοσί, (μδὲ Ἰηἀοοὰ 
Ὧμο Οὐὐϑοσυδηοθ οὗ ἴμο ἀἰγίῃο οοτηϊηδηᾶ- 

τρθῃΐβ, ΒΟ ψ6ΓῸ δυτοο  Σοὰ ὈΥ τπ6 
Το] η, νγὰ8 [86 τηοϑὶ εβ)οδοίουβ ρῥγοίεο- 
[ἴοὴ αραϊηβί δὶ} {π6 1.818 δηὰ υἱοϊβεϊ 68 
οἵ ἔδίβ'ι ΟἿἿΥὨ ρδβδᾶχο, Βούουεσ, δῇοτγαβ 
ὙΟΙΥ͂ {116 Ἰηοσχταδίίοῃ δοιαὶ [6 πδίῃσθ 
οὗὨ 8ῖ5 ΒΥΤΩΒΟΙ; ᾿ξ ΒΕΥ͂Β ΤΏΘΓΕΪΥ: “ Απὰ ᾿ξ 
88:4}} 06 [ὉΣ 8 βῖσιι ἴ0 ἴπ66 προῃ [ΠΥ͂ 
Βαηᾶ, αῃὰ [ῸΣ ἃ πλϑταοσίὶ (1 219) δοίνγθοῃ 
[ὮΥ εγ68. ΝΡ οδϑῇ ψγὸ ἀδχίνθ δῃγ ἀϊ8- 
εἶποὶ ἰηΐσθησοα ἔγοτα (Ὧ6 ΟΥΟΥ ῬΆΒΒΑΣΘΒ, 
ὙΠ ΙΘ. ἰγεαὶ ΟἹ {86 δ81η6 ΘΟΙ ΣΔηἀτηδης 
(νον. 16; οαϊΐ, νἱ. 8, ἀπὰ χίὶ. 18), ὙΒΘΓΘ 
ΟἾΪΥ ἰηδίοδά οὗὨ ἡ» (πιϑηηοσία]}), [ἢ 9 
Οὔβοῦγα οχργοϑοίου ΠῚ 18 πδοὰ (8668 
ἐ5,7,γα). ὙΒογοίοσο ἃ ποῖ ἱποοηβί θυ ]θ 
ὨΌΤΩΌΟΥ ΟΥ̓́ ἱπίουργοίοσβ ἴᾶνὸ οοηοοϊνοα 
[Π6 ΨΟΙ]Θ Ρἤγαδα ππορμουῖς}}γ, διμους 
ΟΙΠΟΥΒ ὴ)6 Κατναὶΐθα, Ψογοσηθ, Οτοίϊαε, 
Μ|οδ6611858, ϑϑομοοϊίσοη, Ἐοδθ:σλὮ ]]οσ, 
ἨδηρβίοηθαΥ, δπὰ ΠΟΥ; δὸ ἴπδὲ ἰ(8 
τοοδηΐῃρ ψουϊὰ 6: [6 χη ΟΏ]Οῦ5 Γὸ- 
ἀοτηρίίοι ἔγοπλ ἘρΥρί, ἃ} ρῬγϑοθρίβ Ἵοοη- 
ποοίρα ννΣ]ὴἢ ἱξ, δη, σΘΏΘΓΔΙΥ, ἴΔ6 ποθ 
ΙΔ, 88}8}} ὈΠΟΒΒΗΡΊΩΡΙΥ ᾿ἴτὸ ἴῃ γουγ 
Βοδσβ δηὰ πιϊηᾶβ, δη ἃ Ἴοοπδεϊϊξαϊα {86 ἰπ- 
ὙΔΥΪΔΌΪΘ ΤῸΪ6 [ῸΓ 4}1 γοῦγζ δοϊΐοῃβ. [Ιξὲ 
τημδὶ Ὀ6 δάἀῃἱεοα, ἐπι εἰτι ον ρτιγδίϊνο 
ῬὮΏΓΑΒΟΒ ἃτο ἑοππὰ ἴῃ οἵδ οΣ ΒΙὉ]104] ὈΟΟΚΒ 
δαῖ {μ15 '8 ΟὨΪΥ τὴ6 ΟΑ5Β6 ἴπ »οεέϊοαϊ Ῥογ- 
ἐἴοῃ8, 88 Ῥσου. 11. 8: “ Βιπὰ βοτὰ ([ἢ0 
ΘΟΙΩΙΔ ἀπιθη8) τουηὰ ΓὮΥ ΠΘΟΚ, Ἡσῖϊθ 

ἐολὰ ΟἹ ὑπὸ ἰΔὈ]οὲ οὐὗὁ (ΠΥ Βοατὶ;" υΥἱ. 21: 
“Ἐϊπὰ πο ([Π0 Ῥγοοθρίβ οὗἁ (Ὦγ ἤδη γ) 
ΔΙ ΔΥΒ ΟἹ [ὮΥ Ἠοδγί, βδίθη ἔοι οὐ ΓὮΥ 
ὩΘΟΚ;" γἱῖ. 8: “ Βἰπά (ποθι οἡ ΠΥ ὅηροΣ, 
ττῖο τἤσπλὶ ΟἹ ἰδ6 ἰ80]οὶ οὗὁἨ [ΠΥ Ὠθατι.ἢ 
ΟὐὈμερασο 4180 15αϊδὴ χ]χ, 18; Οδαϊ, υἱ]. 6; 
δεν. χχὶϊ, 34; Ηασμαὶ 1. 23, Βαϊ, ΔΙΙΠοῦνἢ 
ΟἿΣ ΥΟΣ86, ΟΟμΒΙ ἀαγοα ὉΥ͂ 186], ἀοο5 ποῖ 
ΟΧΘΟΙΎ ἀχοϊηθ 8 βἱ τοῦδ ἰηἰοτρτγοίδιίοη, 
γοῖ ῬΑΣΕΥ (06 οοπηθοίίΐοη ἴῃ πδὶοἢ (δαὶ 
ΡΙοοορὲ βίδηὰθ ἴῃ ΟΙΒΟΥ Ῥαβδαροδ, δῃὰ 
ῬΑΙΠΥ 186 ΒΗΔΙΟΩΣΥ ἩΪῸ δίσαὶ αν δγτῃροΪ5, 
(ογοϊὰβ βς οοποορίίουθ. ΕὉΥΣ, 1. 1 
Ὁ ϑαΐ. Υἱ. 9, δῃὰ χὶ. 20, ἔῆοβθ οσὰβ ἃσθ 

[0] ονθὰ Ὀγ ἰδ6 Ῥγϑοορὶ: “ δηά ἴμοὰ βῃδὶς 
πυτῖϊο ἴμοτι οὐ ἴ.6 ἀοοῦ-Ῥοδβὶβ οὗ [ΒΥ Ποῦ 86 
Δα ΟἹ [ΠΥ μαῖοβ, διὰ, δ8 1π|8 οοτητηδηᾶ 
δ τοὶ ἴο ὃὉ6 ἴδκοι συγοίγοϊγ, πὶ 1106- 
ΤΑΪΪΥ, 80 ΟἿΣ Ῥαδβᾶρο δἷδο; 2. ΤΠ οοϊῃ» 



22ὅ ΕΧΟΌΌΡΒ ΧΙΗ͂]. 

βῖσῃῃ ἴο᾽ {8686 ὍΡΟΙ ὑδγ Πδηά, δηα ῸΓ 8 τηϑιλοσῖδὶ Ὀδύνγθοῃ 
ΠΥ 6γο8, ὑπαὺ (86 Τᾶτν οὗ {716 Τιοτά χηδὺ 6 ἴῃ (ΠΥ τηουτῃ ; 
ἴο 1 ἃ βύγοηρ μδηα Βδίῃ ῃ6 Γογαὰ Ῥτουρθὲ ὑΠ66 οαὖ οὗἉ 

τοδηάιηθηϊ δρουῦϊὶ ἐδ ἔτίηροϑ (ΠΥ) 8] 1ονγ8 

ὉΠ δι ΚΑ ὈΪΥ [86 ΤΘηθηοΥ οὗ Π6 Μοεδὶς 
ἴατσ, ὈῚ δὶ κιηᾶὰδ οὗ δυηιδοῖε ἴ0 βγη ]αὶθ 
διὰ ἀχοῖτο [πο ταϊπὰ ἰο ἴδ ὀχοζοΐβα οὗ [86 
ἸΏΟΓΑΙ ρῥγοοορίδ; ἴο [δ8 ΘΟΙΏ68 8. ἃ8 ῬΗΪϊ- 

Ἰέρρϑου σα ΟΌΘΕΤΥΘΒ, {πὶ ἰῃ ΟἿΌΣ γα γ80 
ἢδο ἐμά οὗ [86 ἀχύρου δὶ δοιϊοη 15 ἱπλτηθ- 
ἀϊδίοὶγ ἱπιτοάποοὰ ΒΥ 99: “τδδὲ ἐπ 
Ταῦ οὗἩ 186 Ἰωοχὰ ΤΩΔῪ ὃ6 ἰπ (ὮΥ παοῦῖι,» 
ἩΏΘΓΟΑΒ [86 δἰπιρῖο οοπ)αποίίου ἢ που]ὰ 
δ τοαυϊτοά, 1 16 Ῥγοοθάϊηρ τοσάθ δὰ 
[86 88π|6 ἱπίοσηδι, ρυταῦνο τηοδηΐηρ. 

ΟΥ 411] 86 αὐζυιηθηῖὶβ Ὑϊοὰ Ηρ ρβίθη- 
Ῥογς (Ρϑηϊας, ἱ, Ρ. 458) πσζοδ ἴοσ 186 δοῃ- 
ἘΓΑΙῪ Ορὶπίοη, ποῖ ομὸ ἷβ ὑθῃϑοϊθ. Βαΐ, 
βίδιτίηρ όσα [86 Ὁ γ οὗ [π6 Ῥοηϊαίθαος, 

ἷξ ΔΡΡΟδσΒ ῬΟΓΙ͂ΘΟΙΪΥ ἱηπδάτἰα! 016, ἴο ἴδ 
Ὑ1} ΥΥ ποῦ (ΒΙΌ]. Ὀὲος, 1, 260) ΟἿΣ Ραββαῦθ 
Βραγαΐνοιυ, δηὰ ἴμδὲ ἴῃ Θϑα ΟΤΟΠΟΙΩΥ͂ 
ἸΙΌΟΓΑΙΥ, δὰ ἴο οοηδί ον [Π6 ἰδοῦ 88 ἃ 
Βογί οὗὨ τωδίοσὶ δ ἰσίηρ ΟΧΡΙ δηδίου Όμ ἃ 
δῖον ροσίοά, 
ΤΌ ΒίΠ1ς 41 ὑοχὲ βρϑδῖκβ ΟἹ]Ὺ ἴῃ ζοθγαὶ 

ἰοστῃδ οὗ {Π18 ῥσϑοορῖ; ἴδ ἀϑοϊδοβ ποι ΐπρ 
ΟἹ ἴδο ἔογῃῃ οἵ ἐδοϑὸ ἱπμοτηογίαϊβ, δὲ 

ἘΠΟΥ τουδὶ οοηίδίη δὰ ΠΟῪ διὰ πβοῦ 
ἘΠΟΥ ἃ:ὸ ἴο 06 οτι, Τὴ ΟΠΪΥ ὨΘΑΙῸΣ 
πα] δοδοῃ ἰ8 δυρροοίοἃ Ὀγ ἴΠ0 ΘΟἾΡΓΘΒ- 
βἷοῃ: “γοῦ 888}} δίπὰ (λοι (ὉΠ ΨῬὈ᾽); 
1068 δυρφοδεῖνο 15 (6 πογὰ ΠΏ, τ μῖοὰ 
διδῃὰβ ἴμαγὸ ἰηδίοδὰ οὗ 1 32]2. ὙΤδο 
οἰγταοϊοῦγ οὗἁἉ ἐδ18 νοτὰ (τοὶ Φ Δ Ὀ]ΟΠΒΚΥ 
71. 8347, οὐϑῇ Ὀαλονθδ ἴὸ Ὀ6 ἰα Εσγρεδη) 
ὧδ πποοτίδίῃ, Το ὙΔΙΙΟῸΒ δηοίθηϊξ, ΤΠΟΘΟΪΥ 
δὐοδιιγὰ ορ᾽πίομβ, αν ὈθθΏ ςΟἸ]οοϊρὰ δπὰ 

τουϊουσοὰ Ὁ Βυχίοτῦ᾽ (Ἰαχ, (δὶ, ὑ. 869), 
δὰ Μίομδο] 8 (βΌΡΡ]. Ῥ. 1009---1011). 

ΤΩο ἀοτίνδϊοη ἤγαὲ Ῥσγοροδθὰ Ὁγ ἘὉ]16Σ 
Οὔ θοε}], ὅδοσ. τ. 7), δὰ πη δἰπηοβέ αηΐ- 
ΥΟΥΒΆΪΥ δαἀορίοα 18 ἤοτῃ [6 ποὶ πιϑοὰἃ 
τοοῖ ἢῚ, εἰ χηϊγίηρ, ὧθ 'ἱπ Ατδθίς, ὦ 

διιγγομπά, ἰο ἐποίγοῖς, ποθ ΠΒΘΘ ἱδ 

ζοχτηϑὰ ὉΥ͂ 1116 τοἀρ]οδέίοι οὗ (πὸ ἔντο 
οἰἰεῖ τδάϊοαϊο ἱπβιοδὰ οὔ ΓΒ 88 
553 δίδῃ δ [Ὁ γ 593; 80 {δδὲ ἴπ0 δυὺ- 
διδηἷνο ΠΩ που]Ἱὰ δἰ ΧΠΙ 6 οἶτοϊο ΟΣ 
ἴδ, οὐ θαπά, ἐσαπιεπέμηι; δηὰ [ῃ0 ΟΠα] ἀσδη 
ἰγδηδίδίοσβ 180 ἐδ ΠῚ ἰῃ (86 εἰχηίΐβοι- 

ᾳ 

ἔοη οὗ ἑΐαγα (ἃ ὅδ. 1.10; ἘδιΉ. υἱὲ. 15: 

Ἐκ. χχὶν. 17,238. Οοραῖο 7αΐπι. βαδὃ. 
δ, ἩὮΟΓΟ ἐΐ 6 ΟΧΡΙδἰηθᾶ: “δὴ ογῃδιοθηςΐ 
ὙἸΟΒ ζ068 τουμὰ [ῸΠ}] ΟΠ6 ΘΑΣ ἴο ἴδ6 

οἵ 6γ Ὁ). ΑἈοοογάϊηρσ ἴο [86 ῬγϑἊορὲ οὗ 
ΟἿΌΣ ἰοχί, (μ18 ὈῬαπὰ ΜΡ οὗ 86 ἀουῦῦ]ο 
ὩΔίοτο: ΟἹ ἴπ6 απ, δηἃ “ δεΐτνοθη [ἢ 6 

ΟΥγ68," ἰδδὲ ἴδ, ὁυ [6 ἰογοβοδὰ; οὐ, 89 

ἘΌ]1οΡ Ὀοϊδουοβ, 8 κὶηὰ οἵ οδαΐῃ (πεονέϊε; 

το ὗο ἔγοπ εἶθ δη του 6 ὈΣΒΟΝὶΐ τήθυα: 

ὙοΣ τοτὰ ὑοῦ, δοοογάϊηρ ἴο ἰἰ8 εἰγ- 
ΤΠΟΪΟΡῪ ἴῸΠι ΟΝ ΕΓΟ, ἴ0 τοτηϊηὰ, οοἰηοϊὰ8 
ἴῃ ΔΙΘΙΩΒΙ ΚΔ ΒΘΎΤΑΥ͂ πῖξὰ [ΥἽΞ]Ρ, ἴοτ πδῖοα 
ΓΊΒΌΘ ἰ8 υϑοὰ ἴῃ [80 Ρδγδ]]οὶ μδδβεαρα; 
800 Βοθδθηση θοῦ ΟἹ υϑζ. 16). [Ἃη {Π6 

δίας σοντίϑῃ ξογαξαιτὸ ἐδ ποτὰ ὉΠ 
(οΣ Ῥ3ῈΓ) δ ΒρΡΙἰοὰ ἐο (}ϊ8 τηθεροσί δὶ; 
ἃπὰ ἰδ ἷξε ἰβ αἰσοδὰγ γοηδογοὰ ὉΥ ἐδ 
Ταγρησηΐη). Ιξ ἰδ οὐ θην ἀογίνεὰ ἔτΌτὰ 
ΤᾺ ἴ0 ῬΓΑΥ͂, Ὠοξ (48 ΕἼ]]οΥ δοιὰ οἰ οσα 
ΟΡίἢ6) ΠῸΣΩ ὉΡΗ Ξε δΌ, ἴο οοπηδοῖ, ἴ0 
Ὀἱπᾶ; δηὰ εἰμηίβοι, ᾿δογοΐογο, “Ῥγδγοῖ- 
τποῦ γε," ᾿ἰζαυλθηία ργθοδίοτία. 1π Μαῖὶὶ. 
ΧΧΊΪ, δ, ΠΟΥ͂ ΔΣῸ οδ᾽]οἃ φυλακτήρια, ρἢγ- 
ἰδοίεγίοβ, νος που]ὰ, δϑοσ εἶιο δδεῖοϑθὲ 
ἀογνδθίου (το φυλάσσειν, ΠΑΣΩΕΙΥ, τὸν 
νόμον, ἰο ἄξερ [Δ 0 ἰΔν7}) σοποῦσ τὰ ΠΥ], 
ΤΟΙΘΙΏΓΆΠΟΘΘ; [0 οὐηπθοῖ ἐς Σὲ ἢ φυλάσσειν 
ἴπ [06 8680 οὗἁ ργοίεοίδερ, δο [μδὲ Ῥῃγἶδο- 
ἰοΥΐθ8 νου]ὰ Ὀ6 ““ῥχοϊθοι:ρ δι ϊοίβ," ἴδ 

ἴοο δι βοίαϊ; οογίδὶ ΠῚ ἐμ ΐ8 εἰχηϊβοδίοι 
88 ποὲὶ αἰξδοβοὰ ἴο ἴδ ποσὰ ἴῃ [86 
ἈΡοβΕ16᾽8 εἶπα, 
ΝοΥ ἰγδϊοη 29 τηδὰϑθ [6 τηοϑβὲ 

οχίθηδοὰ πὸ οὗ [16 ᾿ΙΡΟΓΙΥ Ἰοῖ ἴο ἱξ 
νἶ τοραγὰ ἰὸ πο Το] ὉΥ τη6 ἱπάϊδ- 
ἱποίημοδα οἵ ἰ86 ἰοχὶ, δὰ [δ οοτρὶ]οὰ 
ὙΟΙΥ͂ τοϊηαΐο Ρσϑοθρίβ οοποοζηίηρ Ποἷγ 
Διτδηρσοιηθηῖ δηὰ ἐμοῖσ πε. [Ι͂ἢ δοοοσ- 
800 ὙΠῚ [0.6 ἑοχὺ γοτο ογάογϑα, ΡὮγ}Δὸ- 
(οΣ68 οὗ [86 Βαδηὰ (Ἵ" 1.287) ἐεπὰ 
ῬΑ Ἰδοίογίαβ οὔ ἐπ μοδὰ (ΘΣ Ὁ 98} 
ΤΟΥ σοηβίβί οὐὗἨ δβ1}8}} δαπδσο ᾿οδῖθοῦ 
ὈΟΧΟΒ, [86 ἕοττοοσ ὙΠ} οπ6 Ἰοδίθοσ τΒοηρ, 
ὙΙΟΣ ἰ8 ἀοἃ τουπὰ ἔδο Ἰοῖ διτὴ δηὰ ἐδ 6 
βηροτθ; [Π6 δέον τσὴ 6 ἀου]6 τποτρ, 
ὙΠΙΟΝ Βδηρθ ἄονσῃι δὲ Ῥοίὶ βἰὰθ8 οἵ ἐδθ 
μοδά, ΤὍΘ ΒΟΧ οομίδίπδ, ου Ῥδσοϊιηοηῖ- 
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τ ΒΡ 10 τ στρϑο Πῆν ἸΕΉΝ ΠΡῚ ὍΣ Ὁ ΤῈ3 
ΡΒ : ΠΦὉ ὈΘΡ Ὁ ΤΊΝΙ ΟΡ ΓΙ ΠΡΠΣ 

ΤῊ ῬΡΘ) ἜΝ 35 ὙῈΣ : ἐῆπν ΒΡ. ΓΥΡῸ τὶ 
ΠᾺΡ τατον 9. ΠΊΩΝ 18. 1  τρλν Τηδί 
δβιτῖρθ, {0 (ὉΠ ον πς ἸΟΌΣ δϑοιοη5 ἴσοπλ 
10 Ῥοπίδιοποῆ: 1. Ανοῦαϊὶ [δ δληςιῆ- 

οδιίοη οὗ 6 ἤγαιοῦογῃ, Εἰχοά. χὶϊ!. 1---1ὸῷ ; 

2. Εαγδοῦ ῥγοοορὶδ δῦουϊ [Π6 δδῃ10 8Ὁ- 

)οςῖ, νοῦ. 11---16; 8. ΤῆΟ ΤΡβογνδῆσα οὗ 

[0 1δ'.. δηὰ [18 ἱπ)πποίίοη ἴο [88 γἱ᾽βίης 
εοπεζαΐοη, Ὠοαϊΐ, νἱ. 4--9; διὰ 4. Το 
Ὀϊοδδίηρ διθηἀΐηρ ἔπο εἰσῖοὶ δ βογθοο ἴὸ 
[δ06 ἀϊνίῃο ῃγοοορία, Ὠραΐ. χὶ, 18--21; 

π ΟΣ (ΟΣ ῥδϑδαζοδ, δοοοζάϊηρ ἴο {86 
ἙΚδὐθαἑαιι, εἰρη! γ ἐΠ9 τϊϑάοσ,, [Π 6 ΓΟΔΘΟΠ, 
106 ᾳτδαηάουσ, δὰ πὸ ροῖνναῦ οὗ ἀοὰ 
(ΠῸΞΠ, Π53, ΠΟΥῚΣ, Π 22); δπὰ τὴ 
ἽΠΠ ἽΒΌ βδγξ οὐ (18 Ροϊπί: “Αηὰ 
1686 ΟΌΣ ρογίίοηδ Ὦδνθ Ὀ6θη Οἤοθοα ἴῃ 
Ῥτοίοσθηοθ [0 41} 18)6 ΟΒΟΥ ρδββαζεβ οἵ 

το Ῥομιίδίθυςν, ὈΘοδΏ86 ἘΠΟΥ͂ Θτηῦγδοο [80 

δαὐτηϊδεΐοη πᾶον ἐδθ γόῖο οὔ 6 ἰησάοιμ 
οὗ Βοδυδη, δηὰ δ6 Ὁη}γ οὗ ἐδ)6 Οτθδίογ, 
δηΐ τἢ6 ἀχοάμ ἔγο Εαγρὶ; δηὰ [Π686 ΔΓ 
10 ἔπη δτθηια1 ἀοοίσίηοθ8 οὗ “υἀδίετῃ; 

ἐπογοίοσθ τγὸ ἃσ6 σοϊωταδηἀϑᾶ (ὁ Ρΐ [Ποῖ 
οἡ ἴδο ἐογοϊοοὰ δηὰ οὐ ἴδ (δ0]οῖβ οἵ 
Ὧὴ0 μοατέ; ἴοσ, δοοοσάϊηρ ἴο 186 ΡΒ]]ο80- 
Ῥίογα, ἔΠ086 Ὁ Ὸ Ῥδσίβ οὗὐ [πΠ0 ὈΟΟΥ 876 
(8ὸ βοδ8 οὗ τϑϑδοὴὺ δηὰ οὗ ϑοϊϊηχ; δηὰ 
ΌΥ δρρίγίως ἴο ἔποπὶ ἐμοὸ Ῥδγ]δοίοσίοδ, 

τοθα δου εῖοαθ δὸ βιγοωχιβοποὰ, δηὰ 

Ῥγοάποθ ἃ Βίρβοσ ἄορτοο οὗ ῥεῖν δηὰ 
τοϊσίοτϑ οὐδάΐϊομοο." Απά ἴῃ δοοογάϑῃοθ 
στ 8 ἰάοα, 116 ῬΕΥΪΔοίοσίοθ οὗὐ 116 
βαηὰ δἵο μαὶ οἡ [126 ὈΡΡΟΙ μασὶ οὗ [Π0 
Ἰεῖδ ἄγ, δὲ ορροδβὶθ ἐδ9 δοδτί --- [890 

ΒΟοΌΓΣΟΟ οὗἉ ἴδοι ϊηρ,--ηὰ (Πο0860 οὗἨὨ ἰδ Ποδὰ 

ΟἹ 186 ὕγχονν, ἔποτο ἙΘΓΟ ἐδιθ ΤΩΔΙΤΟῪ οὗ 
186 Ὀγαίη---(ἢ6 δοδὲ οὗ πηϊογείδιη ἀϊῃρ---ἰκ 
διρροδοὰᾶ ἰο ΘΟ ΏΘΏΟΘ. 

ΜαιίίοἹὰ τὸ ἐδ6 ΟΕ ΒΥτΩ ΡΟ] ΑἹ] ἰηίοῦ- 
φγοίδιϊ 8 ὉΥ ψΒΙΟΣ ἰδ Βα8 Ῥϑϑῃ ἰτίθὰ ἴὸ 
οἰποίάδίο [06 ἰάοδ οἵ ἐδο Ταβ]]η, δηᾶ οὗ 

ὙΈΟ8 τὸ 80}8}} δόάποθ πὶ 8 ΟὟ ΤΟΓΟ. 

᾿Ασοοτνάϊης ἴο Π6 Ταϊαὰ (Ο.]. 88 Ὁ), 
ΑΡγδθδσὰ τοοοϊνεα αἰγοϑὰγ [86 οσοτηπίδη.}- 

Ζωθῃϊ οοποορχηίης (δ ἡηρο (ΠΥ) ἀπά 

ι|6 ΤΟΙ] (860 θη. χίγ. 28); δῃὰ δὲ ἢ6 

ὙῺΔ ΟΥ̓ [{Π0 ΤΌΙΤΩΘΡ, 88 ἷἰξ ᾿οσοθ, ἱμυθδιθα 
τὰ [16 ργίεδίάοιι (2172), 8ὸ ὉΥ ἐδθ 
ἰδιζοσ τ τῃ ἀϊπφσάοπ (22; 800 Νεάδγ. 
82); 50 ἴδδὲ 10:6 ΤΟΙ] οὗ τ86 διὰ 

δἰ ΚΠ 186 »οῖσεν, ἴποβο οὗ ἔθ μοδὰ ἰδ 
ἀϊδάοπι ογ 1[Π6 ογοιση (866 ὅπςς, 25; Μοοὰ 

Καὶ. 15)». Βυΐῖ (18 Κίηρσάοτα ἰ8 ποῖ οὗ δῇ 
ΘΑΥΓΌΪΙΥ Ὀπὺ ἃ ΒΟΔΥΘΏΪΥ οὐ τοὶ σίου οΠ8- 
τϑοίογ; ἴον ἰδ 18 ΟἹΪ]Υ ἱηϊοηἀοθαὰ 0 στὴ {πὸ 
Ἰδγϑϑὶθ πιὰ [ἢ6 »οισεγ οὗἁὨ 8δ6}{-ἀθηΐαὶ, 
186 οἰίοῖ οΥὨ 411 τῶοσβὶ ἀυῖ168, δῃη ἃ ῥγοσῦγσο 
δἷπι (86 ἐγίωπερὴ ΟΥΟΣ [ἢ ΤΘΔ]Π}8 οὗὨ βίῃ. 
Ϊὰ (818 δοοορίδιίος, [86 ἑἐλοησβ, ὨΪΟὮ δ ΓΘ 
ζδδιδῃθὰ ἴο ἰδ0 θοχοβ, σου ϑγτῃο] 29 
18ὸ «εἰ εἰἰετίπα ὉΥ ἴδιο ἀἰτίπο σοτατηδηάβ, 
δὰ ἰππ8 οοἰπεοϊάθ ὙΠῺ (6 ἱῃποσιηοβὲ 
Θοϑ6 06 οὗ χοϊρίοη ἰἐβ6 1 (ἔοσς σοϊκίο ἰδ 
ἀεσίγεὰ ἔγοιῃ το ζαγο, “ ἴὸ ριον," 88 ἴῃ 

Ἠεῦγον ἽΘῚΘ ἤἥοπι 8) “το Ὀἱπὰ λ [Ιὰ 
(Π0 ῬοΟΚ Οὐυδαγὶ (ἰἰϊ, 11) πὸ τοϑδὰ δὴ 
οΧρ δηδίίοη οὗ [9 ΤΟΙ] ] ἢ, τυ ἢ 5 Ὀαβοὰ 
ὍΡΟΙΣ [Π0 δ'τρ]ὶοὸ πογαϊΐϊηρ οὗ οὖσ ἰοχί: 
“ὙΒῈ5 (δὸ ΙοΥ86 116 τη 68 Ηΐἷ8 ἰΒουρ ἢ 8 
τί οὐ ὉΥ οογίδίη Οὐδοσυδηςοδ, πο ἢ 
οἰἶμον Ηοὶγ τίν οὐ ἰταὰϊ θη [88 Ἰδυρῆς 
δἶπι. Ηὸο ψϑασβ Τοβ]] ἰὴ δὲ (9 Βοδὰ, [ἢ 6 
οὐδ οὗ [16 ἔβο:ν οἵἨ χοβοοϊΐοη δηὰ 
ΣΩΘΙΏΟΙΥ; δηὰ 168 ἔγοση ἐβοῆσο ἤδη ἄονσι 
ποῦ χ8 ὙΒΙΟΝ ΤΟΔΟ ἰὼ [Π6 ᾿ιδηὰ, δηὰᾶ 
ποδὶ 0 5.81} 800 δὲ ΘΥΘΥῪ ὨΟΌΓ; δ 
ἌΘΕΙΒ ΌΣΙΠΟΥ 106 ΤΟΠ]]η οΟΥἩἨὨ [6 δαηᾷ, 

ἱββαΐης ἴτοσῃ (10 Βοδσί, [86 δοῦσγοο οὗ ΟὟΥ 
ῬΟΥΘΙΒ, ὙΠοθ6 ΡΟΣ ΟΠ, ΕΙΟΝ δγὸ ττῖῦ- 
ἴθ ἴῃ ἴμ9 ΤοΗ]1π, τοϊδῖθ ἴο 116 ὩΠΠΥ οἴ 
Θοάᾶ, το τουασγὰ δηὰ ρυπίδῃσηοπῖ, δηὰ [ἢ 6 

ὀχοάμ9 ἤομπι ΕΡΥΡέ, Ὀθόδηθο ε}ι18 186 δῇ 

τηἀδοηΐδθϊο ὑγοοῦ ἴδδὶ αοα 5 ἰηυβὶ Ὀ] Ὁ 
οοπηοοίορα Ἡἱΐδ ΗΠ ογοαίησοδ, γί 68 

ΟΥΟΡ ἰδοὰ τῖῦὐι Ηΐ ρῥγονίἄθηρθ, δηὰ 
ΚΗΟΥΒ ἱποὶνγ ἀ6ο.8᾽" (ςομηρατο 7 αἰπι. Μ θη, 
87 δ; ΜΜαϊπιοπίάεε Ἡ ΟΝ. Τοῖ, ἐἱ, 12, 

Υἱ, 2; Τὰ Οτδο (μα). 25, 27; Οδοῦ. 
ἩΔΔ]6}. 11. 5). 
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Ἐργρύ. 
118 ΒΟΔΒΟῚ ΤῸ γ6 ΑΓ 0 γ687.---1]. 

ΕἘΧΟΙΌΚΡ ΧΠ]. 

10. Του 58810 ὑμογοίοσο Κοορ {818 ουάϊπδησα ἴῃ 
Αμὰα 10 8.8}} θ6, σθη 

{86 Ιιοτὰ “111 Ὀτίηρ 866 1ηἴο {86 Ἰαπά οὗἉ π6 Οδπδβηϊῦαβ, 
88 δα βποῦα ἰο {866 δῃά {ῃγ ἔδύμουβ, δῃα Μ11} ρῖνα 10 (Β6ς, 
12. Ταῦ μοὰ 8|ια]ὺ βού ἀραγύ ἴἰο {86 1ωογὰ 411 ὑμαῦ ορεμοίῃ 
{86 οι, 8η4 ΘΥΕΙῪ γί οσ Ὡ]Οἢ 18 Ὀσουρηῦ ἔστ ὈῪ 
ἃ Ὀοαβί, ὙΙΟΩ ὑμοὺ μαϑῦ; 88 τη8168 8δλαϊϊ δὲ ἴο {π6 Τιογά. 

ΑἸΙδουσὰ τ86 ῬὨγ δοίοσίοδ 'Ῥγοῦθ οτὶ- 
αἴπαῖγ, δὲ ἰοαϑὲ ΌΥ Ῥἱοῦδ ῬΘγθΟΊβ, ΤΟΤΏ 
ἐπγουχδουξ 106 ὙΒοῖΘ ἀδὺ (866 Οπβασὶ 
ἴοο. οἵ(.)., (οἷν π86 γῶϑ Ἰαῖος ᾿ἰυλἱἐοα ἴο 106 
εἶπ οὗἨ ἴδ6 τηοχγοΐηρ ὈΓΑΥΟΓ (ΟΧχοορὲ οἱ 
[6 οΌ δε 9 δηὰ ἔδδεῖνδ δ), δηὰ ἴο 180 
ΤηΘΏ; δηὰ, ἰῃ {16 οἰγουτηδέδηοθ πὸ ἀουδὲ 

[6 πδιθ ΣΙ ΡΥ ΟΣ. ΠοΠ,8 οτἷ- 

εἰπαιεὰ, Α11 ἐμοδὸ ἀθῖδὶβ ἃτὸ δσοδὰγ 
δδου υϑὶ ἴοὸ Μοβοβ (ἡΜαύπον. ΗΪ]ομ, Τοῖ. 
ἱ, 8, διὰ ἱἰΐ, 1), δηὰ, ἴσοπλ ἢ 8 γϑϑϑοῃ, 

οὐϑοσνοὰ πιῖὰ ἴδ6 ΟΙὝΌΔΙΟΣ διγοἴΠ658, 
Οονδίπ ἰδ ἰδ, τμδὲ (818 80 δι Κη σΟπι- 
τηδπἀιηθηΐξ οὗ ἴΠ6 ΤΟΙ] η, ἀΔΙῪ ρῥγδοιϊδοὰ 
διηὰ οχϑουϊθά, ᾿48 σοηιτὶ θυἰθαὰ, οΐ ἃ Ἰἰπεἶα, 

ἴο ΚΘΟΡ ἴδ6 ον ἴῃ ἰοὲγ ἀἰσρογαίοη δοσ 
100 ΟΧΙΪ6, ἴῃ δμοΙΣ ῬΘΟΌΪΔΣΗΠΥ δηὰ ἰπ 
βιγίοὶ Μοβδίβτα : διὰ ἑδυ8 80 οῃὰ οὗἁ [}6 
Ἰοχίβ δῖος νδϑ, ἰῇ [16 Ῥοϊος α]8ο, δοῦι- 
ῬἰοίοΙγ δοοοιρ διϑὰ. ἘῸΣ ἔασι μοΣ ΟΧρὶδ- 
πδείοη οὐ 115 βυἦοοὶ πὸ σοΐεσ ἰὸ Μαΐ- 
τιοπίες, ΗΟ). Τ Δ] η; Οἰδλον. Τ᾿ χ. ΒΔ. 
Ῥ. 756, εἰ Φδεῳ.; ἈἵΙ͂. Βεοῖ, Ὧδ Ψυάξοογαπλ 
Ἰ ζαιωθηςὶβ ργθοδλίογίϑ; Βαωσίον , ὅγῃ. πὰ. 
Ῥ. 170, ἐεέ δεᾳ. 

10. Τλοι ελαῖ! ἰλεγεονα ἀδερ ἰλὲε ογαϊ- 
παποὸ (ΠΡΓΙΠ) 1.0. ῬΔΒΒΟΥΟΣ ὙΠῚ} 411 1 
δροοϊοά τὶϊοδ; ἴοσ (6 ἰοχί, δου μβανίῃρ 
ὈτοΗ ἰηϑογθαὰ 09 Ῥγϑοθρὲ δοῃοοσηίησ 

[6 ΡΕΥΪΔοιογίοδ, Γοϊ ΓΒ ΠΟῪ ἴο ἴ86 168ὰ- 
ἴῃς ἰάθα πιῖς ἢ οοοϑείοηοθα ἰμδὲὶ Ὀγϑοθρί.-- 
ΠΊ) ἐπ ἐξ δοαδοὴ οὐ δρροϊηϊοὰ {{π|6, 
ἔγοτα ἽΜ᾽ ἴο δρροΐηϊ, νἱς. δὲ [}:0 ]} τῶοοῃ 
οὗ ἴδιο ὅτει τοοηί.--- ΠΏ Ὁ ὕοιι 
ΨΕΑΓ ἰο ψεα, 80 ΟΧΡ] δῖ δἰσοδὰν ΕΡη στα 

δηὰ Ἐδδὶ; δηὰ, ἱπ (8 8080 ἐδ δ δδ 10 

ῬὮΓΩΒΟ ἰ8 δἷβδὸ δοὰ ἴῃ Φυάζοι χὶ. 40; 
Χχί, 19; 1 86π. ἱ, 8; ἱϊ, 19; δ Που ἢ (ἢ 

ορίπίου οὗ Ηδηρρίοηθοσῃ, ἐδαὶ 1 αἰ χη βοδ, 
ΘΧΟΙυδίνοϊυ, [16 πιο οὗὁὨ Ῥαβδουοσ, 8 ποὶ 
Ἰϑηδῦϊο. Ὧ"ῺὯ" οδἷοῃο ἰπ 1:6 ϑαϊιθ6 οὗ ψεαν, 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 1,Υ. χχυ. 39; πᾶάχο8 χΥὶἱῖ, 10, 

οἷς. Τδύχζυῃι Οηϊοῖοβ ἰΣαπβί αἰθα: “ ἔγουι 
πιο ἴο πιο" (ἰκοὸ 12), δηὰ δορίπαρίης 
Ἰϊογα Ϊγ : ἀφ᾽ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, διὰ δο {86 
Ψυϊραῖο; Ὀυΐ Φοπδίδδῃ ΘΥΤΟΠΘΟΙΌΒΙΥ τοῖοι 

ΠΡΙΠ ἰο 186 ῥτοοθρὲ αὖ 180 Ρηγἰδοϊογίοι 
δηἃ ΡΔΙΔΡΉΓΑΒΟΒ: “δηὰ ἴδοι βδῖς Κϑὸρ 
118 οοταηπηδηάτηθης οὗ ἴδ0 ΤΟΙ] ἐπ 19 
ῬΓΌΡΟΙ ἔπιθ; ΟἹ ΜΟΣΚ ἀδΥβ, ποὲ οὐ ἐδ9 

δ θΌδ.ἢ8 ΟΣ ἐδδίϊναὶθ; δηὰ ὈΥ ἀδύ, ποῖ Ὁ 
εἰκῶις." 

Ἅ1. ΤὮο ᾿δνν σοποοσηΐης [86 5Ξ6ηοιβοδ- 
ἰἴοῃ οὗ 106 βγεί-Ὀογη, πἢϊοὴ μα Ὀδδη 

ΔΙΙυἀθὰ [ο ΟἿΪΥ πῃ ζ,ΘΠΟΣΑΙ ὑθστη8 (ν ογϑο 9), 
8 ὨΘΙῸ ([0 γογβὸ 15) ΏΟΤΟ [117 ἀονεϊορεὰ; 
δηὰ ἰδ ΔΡΡΘΔΓΒ, ἔτοπιὶ ΟἿΣ γὙϑγϑο, ἔμδὲ 186 
οχοοπῆου οὗ πδὶ Ῥσγϑοδρὶ 85 ΟὨΪΥ ἴο ὃ6 
οηίοτοοά δῦ [86 οοῃααεδὶ οὗ ἔπο ΗΟΙΥ 
Ιδηὰ ὉΥ {86 Ιδγδοὶῖιθβ, 88 ὙΔΒ ἴΠ6 οδϑ8 
ὙΠῸ [0.6 δδοσίβθοθ οἵ 1ὴ6 Ῥϑδεοῆδ)-Ἰδιοῦ; 
866 ΟἿ ΥΟ186 ὅ. ΑΡουὶ 6 ΘΟΙΙΡτ  Βοηβῖγο 
ταθδιΐηρ οὗ ν25,)2 866 ἰδιὰ, 

12. Τάλου δλαϊϊ δεῖ αρατί. ΤῊΪ5 οοττεοὶ 
τοηδοσίηρ οὗ 106 ἘΠ Δἢ Ὑαγβίου 18 ἴῃ 
δοοοσάδυιοο τὴ [Π0 χρίαηδιείοῃ οὗ Ἐθη 
Ἑστα: “ἴθοῦ βῃδ. ρυὲ ἰδ δδίἀο ἔὸσ τὴ 
Ἰωοτὰ, 1οϑὲ ἱὲ 6 τηϊχοὰ διὰ οἽοοηΐουπάοά 

γα τ ΟἿΟΣ Ὀοδδβίδ, πιῖ8 [ἢ 6 ἰη εΥρσοίδείου 
οἵ Βαβμὶ (ΠΦΡΊΒΠ 129), δπὰ ἐθο ἐγαπεῖα- 
ἰΐοη οὗἩ [86 δερίπαρίης (καὶ ἀφοριεῖς); 866 
Νατν. χχυὶϊ, 8.--Ανοὺῦ ὉΠ ἽὮΦ, 806 
ὨοΐΘ ΟἹ ὙΕΙΒΘ 3.---4πα εὐεγν ἤχεί-δοτγη 
τολιοῦ ἐς ὅὁτουσῪί 7ογἱλ ὃν α δεαεί. ὋΦ 
ἔτοτῃ [80 δηιᾳυδίοὰ τοοῖ 2) νη οἢ εἰς- 
Ὠἰῆθο ἴῃ (0 Αγδιλαίο ἀϊδ᾽ οὶ ἐο οαεί γιὰ, 
δηΔΙοζοῦΒ [0 [10 ἀὐζτηδη ἰάΐοτῃ: “ πηρο 
τ ΓΗ." ΜΟΙ Ο]δδοῦη ἰσϑηδὶαῖθδ, (Πογθ- 
ἴογθ, δρργορσίδιίοὶΥ: “πηὰ 811.5 Μᾷᾶπη- 
Ἰῖοθθ, ἀδβ στοὰ ἀδίμοωῃ Ὑ οὶ σξαογεὶ γ0- 
ποτγίδῃ ποσγάθῃ ἰδὲ. Τασρυῦ ΟἼΚΟΙΟΘ 

ΤΟΠάοΣΒ 8160 2) ἔσϑίυδ, δῃ ἃ Ἐδβη τη οχ- 

Οἰδίτϑ φαῖνο οἰγταοϊορίοδ!γ [02 [Ὸ ΠΌΨ. 
ΤΆο πιαίε ἤγεί-δογπ ΟἿ (ὉΠ) πεῖὸ 

ᾳ 2 
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ἼΩΡ 9) 18. 1 ΤΙΤΙΣ ἘΘΡΗΘΗῚ ἢ ΠΡῸ ὙΦΕ ΠΡΌ Ὃ υἽῺΡΒ 
Ἐπτς Ἥρᾳ 95) ΠΕ) ΓΉΒῸ ἴθι πϑᾳ Γτηρη δα 
Ἡραν ΠΤῚ τά : ΣΤΙΒΣ 223 
πο ΠΟΥ Ὁ ρΙπῃ τὴ ΣΊΘΝῚ ΓΝ γτο ΠἜΝΟ Ἢ χῃ 
ἔπτω οὐδ ἢ "Δ ΠΡ ΣΤ 9. ὙΔῚ 16. ὁ ΡΩΝ ΓΙᾺ ὈΡΊΝΌΩ 
ΓΎΡ. Ἤ5. "ἢ πὲ Ω9. ὉΠ γ5 ΓῈΞ ἐήσατίης ἣν 
5. ἐχατίν ρῖγα ἀπ ἬὌΒῸΣ πῆτε τ τὲς ἬΝ 

ῬΙΠΩ Ἃ ὙᾺ ΡῈ πρίν ποτ οΩ ΡΝ Τὴ 16. Ὁ πῆρα 

ὝΌΒΌ 

ἴο ὃὉο βαῃοιβοᾶ το αοᾶ; 8506 ποίθ οὔ 
ΥΟΓ80 2. 

18. Ακὰ εὐεγν Πγείδίπο 07 απ α86 ἰδοι 
4΄αῖξ τεύδομε εἱΐλ α ἰαπεδ, πὶ ἴἢ6 δά- 

ἀϊῶοπ οὗ [δὺὸ ΗΔῊ Ῥδιΐ οἵ ἐΐ8 τ], 
δοοοσάϊηρ ἴο Τωονΐς. χχυϊΐ. 27. ΑἸΒουρἢ 
[δ6 Βῶϊη6 ῬΓοΘΟΟρὶ ΔΡΡΙΠ66 ἴο 4}1} Κὶπὰβ οὗ 

ὉΠΟΙΟΔῚ ΔΗΪΤΏΔΙΒ, Δ8 ἤΟΙΒΟΒ δηὰ Ο81)6}8 

(648 ἷδ ουϊάϑηὶ ἔγοτι ΝΌΣΩΙ. χυἱὶ!. 15), [Ὦ6 

Βσβέθοστι οὗ [86 495 15 ὮΘΤΟ ΘΧΡΓΙΕΒΒΙΥ ΤΩ η- 
τἰοποᾶ, Ὀεόδῦβο 1ἢ 8 ὙΔ8, ὈΧΟΌΒΔΟΪ, [86 

ΟἿΪΥ δρϑοῖθβ οὗ δοδαδί οὔ δυγάθῃ ΒΟ 
1116 ΙπΥβ0} 1066 ροββοδεοὰ δῇοσ ἔπ οχοάυβ; 

δυὰ ἐΠ6 ἰγδαάϊιϊοη μ88 δ 61} 1886 ἃ 1:18 

ἔαοϊ ὉΥ͂ δειγϊ ας ηρ ἐμαὶ ἀἰδεϊποιίοι ἰο [86 
85868 ΟἹ Δοοοπηΐ οὗὁὨ [1}|6 ΒΕσυ 5 ΤΠΟΥ ἀϊὰ 
ἴο ἴδ6 Ιδγϑο  ο5 ἰῃ οΑΣτγίηρ ἰμοὶς πο θη 
ἘΓΘΑΒΏΓΟΒ ἔσο [Π6 ἰδηὰ οὗ ἐπ οῖγ ὌΡΡγοϑ- 
8Βοῖβ. 7Τλοι δλαϊέ γούξεμε ιοἱἐἦ α ἰαπιδ. 

ΤῈ6 ὑγίοδὲ σϑοῦῖνοβ ἃ ἰδ [ὉΓ ὨΪΠπη86]Ή, 

δηὰ ὑπο 106 ΕΓΒΙΌΟΣΙΙ 488 18 Δ] ονγοὰ [ῸΣ 

6 τπιδὸ οΥ̓ 1:6 16γ86]}{68.---Απαὰ ἐγ ἰλοα 
τεοἱϊί πο γεάφεις ἰξ ἑλεκ ἰδοι δλαῖϊὶ ὄγεακ ἰέε 

Ὁ Ὁ 

1 ὈΡΨΒὉ ΠΡ ΝΎ Ἢ 
πεοῖ. ἢ, ὁ ἀδηοπιϊηδιῖνο γοσῦ, ἔγοτῃ 
᾿Ὼ, ὭΘΟΚ; ΘΟΙΏΡΑΙΟ χχχῖγ. 50: Ὠσαϊ. 
ΧΧΙ. 4,6; 168. ἰΙχνυΐ, 8; Οηκοῖοβ, ΓΒ Ρ2}),. 
ΤΏ τοχὶ οὗ 6 Βοριπδρίηϊ, πο τοη- 
ἄστεα: ἐὰν δὲ μὴ ἀλλάξῃς λυτρώσῃ αὐτό, 
ΒΘΟΙῺΒ ΠοΙῸ [0 ὃθ οοτγυρίοἃ. ΤὨΪΐ8 ὑχθ- 
εορὶ, ἴο Κ']] δὴ πηγοάθοϊηδα στ 816 ὉΠΟΪΘΑΙ 

ΔΏΪΤηΔΙ, ΠΡ] Ϊ05 πὸ “ δΙοοα-δίθοροά 

εὐ οἰγ" ( ΡΗΒΟΉ), βίποο ἱὸ 'ττῶὧδ ἴῃ [86 
ΒΟΟΣ οὗ [Π6 ΟὟΤΟΙ ἰο τοάθοπ ἰΐ; αὶ ἱπ 
ΟΓάοΥ ἴο ΘηΒοζο [Π6 ΒΕΙΓΌΡΌΪΟΙΒ δὰ ἴδ". 
0] ὁχοοαίίου οὗ ἐπ ϊ5 σοτητχηδηὰ, οα τ Πο ἃ 

[0 016 δίσυοίασο οὗ ἴ80 Μοβαῖο ἴδθο- 
ΟΥΒΟΥ ἰ8 Ὀαδοὰ (866 ΟἹ υϑῦ. 23); 186 Ἰερὶδ- 

Ἰαῖον τὶβῃθὰ ἰο ἀοίοσ ἔγοϊῃ ἐγϑηϑρβτοδβίηρ, 
ἷξ ΕΥ͂ 1.6 δούϑσο ἐπὶ αποϊίου οὗ ρυξίηρ δυο ἢ 
πητοἀδοοιηθᾶὰ δηΐτηδὶ ἐοὸ ἀσδέν, νῈ] ἢ Ὧδ8 

πηἀΔδουρίθαγ Ὀθοπ ἀοπρ πὲ ἱῃ ΥὙΕΙῪ ΤΟ 
6,868, 88 ἰξ ποῦ]ὰ ατὸ ὕθοῦ ἰο ἴ}6 

ΟὟΤΟΙ Β ῬΘΟΌΠΪΔΙΥ ἱπ᾿ΌΥ. -- (πα αἷΐ ἰδ 
γοίδοτη 9. 'ππεὰπ απιοπς ἰἷἦν δον δὐαῖξ 
ἐλοι γεάφεηι ΠῚ το Ββο κ6 15, δοοοσάϊηρ [0 
Νά, 11], 47. 

Ὁ 

γῈΣ Τὶ Οὐρα Ὀσγτδ δσττας ΡΠ ΠΡῸΣ. ὯΝ αἹ 
1. Αὔαῦ (6 ῬθΟρΙο [88 ὈθθΩ ἰῃ- 

βιγυοιοὰ ἰπ 411 [50 αν “6116 ὦ ἔογί ὉΥ 
ἴ.:ι0 ἀοραγίασο ἔγοπι Ἐργρὶὺ, [86 παγγδιῖνθ 
Ῥτοοοϑὰβ ὙΠῸ (Π6 ΦΌΣΓΙΒΟΣ ἸΟΓΏΘΥΒ δηὰ 
ἔδῖοδ οἵ 186 18γδ6]11905. ΕἾγοις, [26 σοποζαῖ 
ἀϊγοσοῃ οὗὨ τΠοὲγ δ ἀοσηρ8 15 ἀἰδι ΠΟΥ 

ἴδ δοἰδίοά: “αοἀ ἀϊὰ ποὶ ἰοδὰ [δ [18- 

ΤΑΘΙ 65 (06 ΒΠΟΣΙΟΣ ὙΑΥ ἰδτοασρὰ (Π0 
Ῥοστί οὐ οἵ ῬἘ}]}15ι18, πὲ ογἀογοᾶ {Ποῖ ἴο 
ἴκὸ (Π6 Ορροκίϊθ τουῦο ἴὸ ἴ86 ἀοδβοσὶ οὔ 
1πὸ Ποὰ 8.8." ὙΠῚ8 8 οἶθδσ ἰῃ ἰἰϑοϊῇ, 
Ἑτοὰὶ δίηθθοθ ἰὼ ΟἋΟΔ28, ἰδ τχηοβὲ 

ΒΟΌ Βατ ἰονγ οὗ (0 Ῥ.διη6 Ῥοηΐδ» 

ῬΟ]Ϊ8, 15. ἃ δίχα ες ἀπά τοῦοι ἰγοαυθηϊοὰ 
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138. Απά δυθσῪ βγβυ]πρ' οὗὁἨ δῇ 888 ὑμοὺ 8}8]}Ὁ γβάθοτῃ τυ 
8 ἰδ; 8ῃᾷ 1 δου ψ|1Ὁ0 ποὶ τϑάδθοιῃ ἱΐ, ἔμβθη μοῦ Βμδ): 

Ῥγθὰκ 18 πθοῖ: δῃᾶ 411 {86 Εγβύροτῃ οὗἨ τηϑὰ διηοηρ ὑμγ 
Ἰ9Οη8 Β86]ὺ ἐμοὰ τϑάθοιη. 14. Απά [1 88}4}} Ὀ6 ψβθ ὑἢγ 

ΒΟΠ Δϑκοίῃ {π66 ἴῃ {{π|86 ἴο οοτλ6, βαυϊηρ, Ὗ μαὺ ἐβ {Π187 

{μαὺ (μου 588}} ΒῈΥ ἴο Βἷτη, ΒΥ βίσθηρί οὗ μπᾶ {86 Τιοτὰ 
ῬὈτουρῦ ὰ8 ουὖὐ ἔτοιι Εργρύ, ἔγοπι 6 ουδα οὗ βῖδνϑββ 
15. Απᾷ [Ὁ οϑῖηθ ἴο ρ888, βθῃ ῬΒΘΡΘΟΝ μαγάθηθα Ὠϊτη5617 

ποΐ ἴο ἰοῦ ἃ8 ρο, ὑμαὺ {86 Τιοτὰ 816} 411 {86 βγβίροσῃ 1π {86 

Ἰαηα οὗ Ἐργρί, ῬούΒ {86 βγβύροσῃ οἵ τηδῆ, δῃὰ ἰῃ6 γϑύς- 
Ῥοτῃ οὗ Ὀεοαβῦ: ὑβμβογθίοσα 1 βδούϊβοο ἰο δε Ιιοσὰ 411 {π6 
Τη8168 ὑμαῦ ορθῃ ὑμ6 ποῖὰρ; Ὀυαὺ 411 86 Βγβίροσῃ οἵἨ τὴῦ 
ἸΡΟΩΒ 1 τοάθοῃ. 16. Απά [10 8411] Ὀ6 ΦῸΣ 8 βῖρτι ροὴ ἰῃγ 

Βαπᾶ, δῃα ον ἐγοηύ]οίβ Ῥούνγθθῃ ὑὮῪ ΘΥ68: [Ὁ ΟΥ̓ Βίγθηρτῃ 
οὗ Ββαπᾶᾷ {88 Ι,ογὰ Ὀτουρμῦ υ8 ἴον οαἱ οὗ Εργρίύ. 

: Ἐποὶ, Ῥέεγε.--- ΟΠ] άγθη, 

14. “ἽΠΌ, οτἱρίηδιγ, ἰο-ογτοιῖο, ἮΘΓΘ, 

ἐπ ἐΐιε ἴο σοπεξ, 88 ἴῃ Φο8ἢ}. ἰγ. 31]: χχὶϊ. 27. 

(οβοιίαβ (Ὑ 68. Ρ. 784) Ὀε]ἰονοδ ἴς ἴο ὈΘ 

οοπίτδοϊοα ἥἄομ ἽΠΙΣ Ὁ)", α ἰαίεν αν, 

ἔος Φομδίμδῃ σοηάοτβ ὙΠ βοπιθείμηοϑ 

ΣΕ ΠΟ"; 800. οἷν. 10.--- Ῥζλαέ ἐς ἐλ 

«ἰδὲ 5, “ Ὑιδὶ εἰσηΐθοδ (δὲ8 οοτηχαδηά- 

τηθηΐ δϑουΐ ἴπ0 Ηγβίθοσῃ ἢ 

15. ΑἸ που ἴδ6 υδυρὶ ῬθγΑδ6 ἴον 

“ δγάθῃ (06 Βοατὶ ἢ 8 22) ΠΌΏΡΠ, 18 

ευιθαιαηεῖνο 29 ταῖρῃς δ6 οπιενοα, 68 ἰ8 
186 οα80 ἴῃ ἢ») ΠΙΦΌΙ͂, ἴον τ βίοι ἰὼ Φ0Ὁ 

ἴχ. 4, ΠΡ δἴοῃηϑ ἰβ πβοὰ (δὲ ΠΦΡΗ͂ Ὃ 
Ὠδν), ἩὮΐοΟ ἀοῆοβ Ηἰπιὶ δηὰ σοι 81 }8 

δβαῖοῦ). Ἧ76 δδγο, τποτγοΐοσο, δϑδηδοηθά 

(1ἢὴ0 τοπάδογίηρς οὗ 6 ἘΡ δ Ὑογαίοῃ, 
τολεν Ῥῥαγαοΐ τοομϊά λαγαϊΐν ἰδὲ τὸ 9ο.--- 

Τ΄ε Ζογά δποίε αἱ ἰδ ἢγείδογν οΓ Ἐσυρί 
(πὰ τοϑουθὰ ΟἿΣ ἢγβίροσι, δηὰ ποθ οὗ 

ΟἿἿΓ ο8[116), ἐλεγείῦγε 1 ϑδαογίοε ἴο {δε 

Ἰωτά αἱ τπαΐῖε ͵γειϊίμοε, τιϑλυτα "γ ὑπ 
0:6 τοδιγϊοοη τορχαγάΐϊηρ [006 ὑποίδδῃ 
ΔὨΪΠηαἾ8 (νοζ, 18). ΤΏ βδποιϊ βοδἕοη οὗ 
ἢΠ6 γβίθογῃ ἰΟῸΚ ῥἶδοθ, ποὶ ΟἹ δοοοῦτὶ 
οἵ [6 ἀοδὶλ οὔ [86 γβίνογῃ οἵ (9 Εργρ- 
Εἴδηβ, θαὶ ἰἢ ΤΩΘΙΩΟΙΎ οὗὨ ἴδ 6 ῥΓγοϑεγνυδείοῃ 

οἵ 1Πο80 οὗ 1Π6 Ιατ801168. ΤὮ656, δηὰ [86 

δἰ τα ας Ῥγθοδρίβ, δσὸ ἴδ ΟἿὟΪΥ τορυ διοῦϑ 
οὗ 6 Μοβεαὶς ᾿ατν οοποογηΐης 16 ου0Δ- 
οι οὗἁὨ [6 οὨϊάγοη; 411} 16 τοδὶ τδβ Ἰοδ 
ἴο ἴδ οχίχομοΐθα οὗ ἴδ6 ἔἰπιο8, δηὰ [80 

ἰηάϊνάυ δὶ Ἰυαάρτηθηΐ οὗ [πΠ6 Ῥδυβῃίβ. 
16. Ανους ΠΡΊΩ, δπὰ 186 τηοδπίης 

οἵ 16 016 γοσϑο, 506 ὨοΐθΘ ΟἹ ΥΟΣ. 9. 

17. Απα 10 σα ἴο ΡΆ88, ἤθη ῬΠΔΓΔΟΝ δα 4] ονγοά 
{86 ΡΘΟΡΪ6 ἴο ρΌ, ἐμαὺ ἀοά ἰορά Ποῖ πού ὁπ {π6 ΦΥ͂ οὗ {μ8 

Ὅ6Υ οὗ εἶρμξ [0 ἴδῃ ἄδγα, οἰτποῦ ποτιἢ- 
Ὑταγᾶὰβ, [του ἢ [86 ρ485 οὗ Ὠδῃθ006)-6}- ΤῊ 

88 Βυκθοῦοσ ὑσγανε]οὰ (ἰἰϊ. ὅ5), ΟΥ ΤΏΟΤΘ 
οαδίνγασάθ, [πγουρὰ ἰδδὶ οὗἨ βμοθεὶ-6}- 
ἘΔδΏμοΙ (Ποδίποοπ, ἱ. 134, 488); δηὰ 

6 δοὴδ οὗ Ὅδοοὺῦ ᾿ουτπογοᾶ, ἴῃ ποῖ 
ΣΩΔΩΥ͂ ἀΔγ8, ἔγοτλ Ῥαδίοδπο ἴοὸ Ερυρί, ἴὸ 

ὈΠῸΥ οογῃ, Βαΐ, ἱπδίϑαά οὐἩ ἰδβκίηρ (δὶ 
ὝΔΥ ΠΟ Αγ 8, (ΠΟῪ ἑαγηθὰ ἴ0 ἴδ θοῦ ἢ 

ΟΥ δου ἢ -Θλδὲ, ϑῃσδιηρίης 'τγϑὶ ἱη ϑθοοοία 

(990 ποία ΟΥ χὶΐ. 87), δῃ!ὰ [Βθῆσ6 ρῥγοοδοα- 
ἴηρ ἴῃ (Π6 βδῖηθ ἀϊγοοϊου ἴο ἴπ6 ἀχίγοιηθ 
Ῥοΐηι οὗτδο Ου οἵ ὅσ, ἰο Ἐκλδτι, πιο 

ἘὨΔΙΌΓΑΙΙΥ (ΌΣΤΩΒ, δὲ 100 ΘΩΣΩδ ἐΐτηθ δὲ ἰὲ 
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ἘΠδῚΒ ὈΡῚ ὈΠῸΣ ὈΑς ΝΠ ΝΘ ΣῚΡ ἢ» ΘΝ ΤΡ 
ὙῊΙ ὈΡΕΤΙΓᾺΕ! Ὀτίρας 38Ρ) 18 
ὝΕΟΙΟ, [80 δομκάαγῳ οὗ ἴπ0 ἀοεογί οἵἁ [10 
Ῥαοηΐϊπδυϊα οὗ Βἰηδὶ (νοσ. 20). Ετοῖ ἐδ 6 
ὙΘΥῪ ὈορΙπηΐηρ τΓδϊ8 δὰ Ὀθοα [6 ἰηΐθη- 
(ἴοι οὗ Μοϑοβ ἴῃ 815 βϑοῦοιηθ οὗ ἀο]ῖνοσ- 

Δῆοο, ἔος 86 δὰ ἱπυασι δ] τοφαθοίεα 
ῬΒΑΓΔΟἢ (0 Ῥοττηϊδ [Π0 [ΑΓΒ 6} 1068 [0 ΒροΣ]- 
ἤσο ἴῃ ἴδ0 ἀδεεγέ, δῃὰ δἱγοδάγ, δἱ [Π6 ἤγδι 
γονυοϊαϊίου οἵ αοἂ οὐ Ηοζον, ἴξὲ νγῶ8 δῃ- 

πουποθα ἴο πη, ἰδὲς [86 ἀοδοδηάδιίδ οὗ 

“δεοοῦ ψου]ὰ βϑογνοὸ αοὰ δὲ [δὲ τωουηϊδίῃ 
(1. 12). Ιὲ ἰθ ἴσιο, ἐμαὶ ἰμἷ5 τοῦῦΐο 18 
1116 ἰηγί πα οὐ ἴο ὃὉ6 τϑοοασηϑηἀρα; ΟΣ 
πὸ πῖὶὰδ, θασγοὴ, δῃἃὰ τγδΐουϊοϑα βδπᾶ- 

Ηἱδῖηβ, πὰ τ00 τ]ὰ, ΤΟΟΚῪ δυὰ συρροά 
τηοπηίαίηοπα ἱτγδοίβ, βοοῦι {16 δάνδῃ- 

ἔΑρΘΟ.8 ῸΓ 186 τηδγοῖΐθ ΟΥἩ [86 ταδί ίθμΔΠ00 
οἵ βαοῖ ἃ γδϑὲ ὨθπΌΟΓ οἵ οταϊρταηίδ. Βιυΐ 

[80 ΤΟΑΘΟΏΒ ὙΠ σἢ ἰηἀποοα ΜΟΒ6Β ἴΟ οΠοΟ80 
ἘΠῚ8 ὙΑΥ 8ΙῸ 88 ΟὈΪΟΙ8 858 ΠΟΥ͂ Δ΄’Ὸ 6Ο0ῃ- 

νἱησΐηρν. ἘἾγαι, ἢ δρργοβοηάοθᾶ, ἐπδὶ 
2{π||0 16γ8611068 δου] 866 {0:6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗ 

Ἐρδιίηρς τὶ (6 Ῥονογίηϊ δηὰ πασῖῖκο 
ῬΣἸΣκεΐπο5, ΠΟΥ πουϊὰ ἀνδὶ] ὑποιηβοῖνο8 
οὔ τ0 1116 ἀϊδίδῃοθ Ὑὶο ἢ βορδσαιθα 
το ἔγοτῃ Ἐργρί, δὰ Εἰτα ἀν τοέαση ἴῸ 
416 ο]Ϊὰ γοῖο οὗἉ δ΄ δύθγῃυ, σαῖθοσ ὮΔη Ὑθ- 

ἴπγο ἃ ἀουδεδι] οοτηδδαὺ ἴῸΓ ᾿ΙΡΟΥΓΥ, ἔδιθ 
δΔη ΡῬΙΟΡΕΣΥ. Απά, ἱπἀοοᾶ, ἐῃὴ6 15γδ6]- 

ἦϊο8, ὙὯο δὰ πεῖ Θβοδρϑᾶ, δ ἱἢ ἔτοπ ἃ 
ἀσηρθοῦ, ἃ τ888 πίϊμοις ἀἱδο ρ] 9 δηὰ 
Ὑὐἱιπουϊ ΘΠΟΥΩΖΥ, ὝΟΙΘ ποί γοῖ, ἰῃ ΔΩ͂ 
ἄσρτοο, ὑγορασοά ὉΣ γο Δ, ἩΔΓΙΆΓΟ (8660 
ΠοῖΘ Οἢ χὶν. 10), δηἃ τπο ἢ 1685 ΘΙ 0]ο 
ἴο ΘΠΟΟΠΠΙΟΥ ἃ ἰτὶῦθ ὙΠΟῺ ΠΟΥ ΜΈΓΟ, 
οὐϑῃ ἴῃ ἴἢ6 ποῖρῃϊς οὗὨ [ΠΟΙ͂ ΡΟΣ, ἱποδρα- 
16 οὗ Ρουθ δυνά υΐηρ, δηᾶ ἴἰο πο 
ΠΟΥ, ἰῃ ἔπυγθ δροβϑ, δυσουϊη 9 ΤΊΟΤΘ 
δὴ οὔςο, ἨΓΟΙΟΙΩΔΥ ὃ6 δά ἀοἀ, ἰΠδὲ Θγθῇ 
1.68 116 ῬΈΙἐδεῖσ 68 ὍΤΕΓΟ ἰπἰ τα ΘῚν ορ- 
Ῥοδοᾶὰ ἴο ἐδ [μγϑοῖδίθα (1 ΟἸγοη. υἱῖ. 
Ωἴ, 22; δοΏρατο Τάσραπι Φοηδί δη Οἡ 

γοσ. 17); δηὰ πὸ ἀουδὲὶ βεϊσϑὰ θϑρογ- 

ἸΥ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΟΡΡΟΓΓΆΠΙΥ οὗὁὨ γμαπίδηϊηρ, ὮὉΥ͂ 

ΠΟ ἰτἰπρθθ, (ἢ6 Ὀοϊάποβα οὗὐ (δὸ 

Ἡδῦτον ἐπϑοθοοίοσθβ, Αἰγεϑὰῦ ἴῃ [δ6 
εἶπλοδ οὗ Φοδδυα, ἐπ6 ῬΈΣΙΙ θα ἀρροδσοὰ 

ἐπ ἃ ἴδάογδὶ πηΐοη οὗ ἔνο δβέδίδ, σονοσηϑα 

ὉΥ ἐδοῖγ τοδροοῶνθ οἰἱοΐ (Ὁ) 2), ἐδο 

: ΓΙΡΣΙΧΏ Ἰ5Ὶ ΤΠΡΠΡΣ 
Ῥτγίποῖραὶ ἰονγῃβ οὐ Ἡδίοδ νοσο: ὅδεβ, 
᾿Αβδβαοά, Δδβκοίοη, δὲὰβ δηθὰ Ἐκτου, μο- 
δἰ 68 ΣΩΔΗΥ͂ ΟΕ ΟΡΘῺ Υἱ]]αρο8 (1 ϑδῃ). 
νἱ. 18). Μοεθδ, ἱδογοίοσο, ἢ (ἢ6 5δῖὴθ 
τηοσαγδίίοη πῚΙ8 πίοι 6 ἢδὰ Γοργοββοά, 
ἴῸΣ Τλοσὸ ἐῆδη (ΟΥ̓ γοδγα, Ἠὶβ ΘΙ Ρα- 
ἐγοδαη ἴος 16 Ἂἀ6Ἰγοβησθ οὗἨ ἢΐβ 
ῬΘΟΡΪΟ, ἰῃ οὐδοῦ βοί ἴο δηάδηροσ [6 δβα0-» 
οδδδ οἵ [ἴδ ἱπιρογίδης υῃἀογίακίηρ ὈΥ ΤΑΘᾺ 
διὰ ὉΠΕΠΙΟΙΥ διξοϊαρίβ, οἤοδο Βογο, |κ6- 

Ὑ|56, [Π6 Τῆογα ἰαδοτίουβ δηἃ ὙΓΘΆΓΒΟΙΩΘ 

ἔπι τοῦτο οογίδίῃ δηὰ ὑγοζοϊείπρ ῥΪδῃ, 
ἢγαοὶ ἴἰο ϑδοσυβίοῃηυ ᾿ἷβ Ὁποὶν δοὰ οὁ0- 
ΤΟΙ οηδῖΒ (ὁ ἔδείσυθδβ δηὰ δαγάρηΐρθ 
ὉΥ ἃ Ἰοηᾷ δοὰ ἰγοϑοῖιθ τβαγοῖ ἰῃ 1160 
ἀεϑθοσῖ; [θη ἴο Ἰοδᾶὰ ἰδϑη, ὈΥ 8 ὩΘῪ 
ΠΟΙΩΡΓΘΒΘηδῖτο δηὰ ὩΟΌΪ6 σοὶ] ρίουβ δγ8- 
ἴ6πι, 0 ΙΏΟΣΑΙΠΥ δηὰ ἰοὸ οὐϑάϊθηοθ ἴο 
1Πποῖγ ἰην δι] συϊὰο, δηὰ ΗἰἿ ΘΑΣΙΠΙΥ 
Τοργοδοηίδιϊνο; ΓΌΣΙΒΟΣ ἴο [Ταΐῃ ἴθ ἴ0 
ΤΩΙ ΔΙΎ αἰδοῖ ρ!]ηθ δηὰ τηδγ 41 υἱγίῃθ 
Όγ οοσδβίομδϊ ὀχρϑάϊ 08 ἀραϊηδὶ γΘΆΚ ΟΣ 

ΕΥἸΌ68 οὗὁἁἨ ἴΠ6 ἀοδοτ; δηὰ 1Π6ὴ δὲ Ϊἰδϑδῖ, 

1Π 8 ἸΠΙΘΟΓΏΔΙΥ δὰ ΘΧΙΘΓΠΔΙΙΥ ογραηϊδβοὰ, 
10 δτίηρ ἴθ ὉΥ Ἰοὴρ οἰγου δ ἤσοτα ἐῃ 6 
οΔ5δὲ οὗ [0 Φογάδη ἱπίο {0 ἰαπὰ οὔ 
Ῥιοσηΐδθ. ὙΤῊΐδ Ρ]Ϊδὴ τγἢδβ Ἵοηςοϊγεὰ ὉΥ͂ 
Μοβοβ τῇ δας βο][-ἀοπΐαὶ, [πὶ δ6 

ΒΟΔΙΌΘΪΥ Βα (0 πάνθ ἑοηῃδίἀογοᾶ, τῖ6- 
ἴΠῸΡ Β6 πουϊὰ Ἡἰἱπ86 1 Βατο 816 ΠΔΡΡΙ 688 
δηὰ φίογυ ὑὸ τ 1688 Δ ἃ ἴ0 ΘΏἸΟΥ [86 τα80}18 
οἵἉ βυοῖὶ ἃ ῥγχοίγβοίθα δηὰᾶ οοιρ]οδιοὰ 6χ- 
Ῥοάϊῶοῃ; πὶ ἴογ {πἰδ τιοάθοὶ ἀἰβί- 

τογοδβίθἀμοθα δηἃ τοοάδοσζγδίίοη, Ἡδοἢ 84]- 

Τηοθὲ τΌϑοῦο08 ἰῃ6 Ἰἰπϊ8 οὗἨἁἠ Ἀ|βυϊ ΔΗΠΥ, 
Τοδίδ ΟἹ διίβ Ὡδῖὴθ ἴθ Ὀἰεδβδίηρ οἵἨὨ ἧ Ἀᾳ[ηι18 
ῬΟΟρΙῸ ἴο ἴπ0 ἰαΐοδὲ ζοῃοσγαίΐοῃβ; ἋῸΓ 1{ 
ἯΆΒ ΟἿΪΥ ὈΥ {Π|18 τηοδογοιίοη, ἐμαὶ [ἢ 
πἰεἰπνδίθ δηοοθθθ οὗ [86 Ὠδκαγᾶουβ πηᾶογ- 
ἰακίηρ ΝῺ δοουγοᾶ. ὙὙδυδ σοῦ (ἢθ 
ΌΤΙ γαδσβ οὗ παηάδοσίηρ ἰπσοῦρἢ (ἢ6 
ἀεοθοσὶ ἃ εἶμι οὗ σία], οὗ ρυτ βοιοῃ, δηὰ 
οἵ τοὶ ρίουβ ργοραγδαίίοῃ ἔοσ τποἷσ μδιοη δὶ 

ἱπάοροηάοηοο (866 Ὠροαϊ. Υἱϊ!. 2; Ηοβ. 1ἱ. 
16). ΒΥ ἴδμοϑὲ οοπεϊἀογαξίουδ ἰδ6 Τ0] ον ΐηρ, 

διουμά]οθθ δὰ οἤἥδῃ γοροδεϑὰ σαιρδυῖ οὗἉ 

Θοοῖδο ( οεἐ- Οϑεὶὶ. Ὀῖγν. ἢ. 438) ὅ'πὰβ 18 

τοίαϊδου : “ Τῆο ῥἱοίῃτϊο οὗ ἃ σζδῃ, ὙδῸ 
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Ἰαπᾶ οὗ {μ6 ῬὨ1|1501π68, ΔΙ Βουρ ἢ ὑμαῦ ισαϑ ὭρΩΡ; ἴοὸ ἀοα 
Βα, 1,6οϑὺ βου ὑμ6 ρθορὶθ στϑρϑῃΐ μη ἰῃ6 Υ 8566 ὙΆΓ, 
δηα {Π6Υ τοίασῃ ἰο Ἐργρί: 18. Βυὺ ἀοά [Ἰοὺ [6 ΡΘοΟρ]6 
ἴση ἰο [86 ὙΨΑΥ οὗ {86 ν]] ΔΘ Τ688 οὗ {86 εα ὅδα: δὰ 

1 Βποὶ. Μεγ ι.---ἰ,οἃ (16 Ροορὶο δρουῦΐ [πσοσ δὴ ἴδ6 ΤΔΥ.Ψ 

Ἰκὸ Μόοϑθϑϑδ, τῶ ὈΥ͂ 18 πδέισγο ἀσίνυθη ἴῸ 
ἐ8ὸ δἰ χβοβῖ δἰ πη, τηυϑὲὶ Ὁ6 φαΐ! ἀϊδῆρτιγοᾶ, 

ἱ τὸ 866 8 Υἱβοτοῦβ, γοδοΐυ!θ, φαΐςκ τδῃ 

οὗ δοιΐνο 1ἴο, τιμοῦς τηοδηΐηρ [7] ΟΥ 
ἨΘΟΘΒΒΙΥ͂ τοὶ δροαὺ ΟἹ 8 812 4}1 ἰοΥτί- 
ἸΟΙΥ δηῃᾶ ἴῃ πὸ ἴδοο οὗ [ἴ8 στϑδὲ δίῃ, 
νἰ δὴ ΘΠΟΥΙΩΟΙΒ ΠΌΤΟΥ οὗὁὨἨ Τηθη" 

(ςομρδσγο ποίθ ἴο χνυὶ. ῶ; 866 4180 Ναμ. 
χῖν. 28, 80).--- ΤΠοβα σοτησαθηιδίοσδ, γῇ 0 

᾿κὸ ῬΒΠρΡρϑοι, ρίαοθ β'θσοοίι πορέδ-οδϑὲ 
οὗ Ἑδπιοδοὰ, ἰμδὶ ἰδ ἡιδὲ ἴῃ 116 ἀϊγεοϊίοι 
οἵ 16 Ἰαηὰ οὗἩ [πὲ ῬΆ]8{1π68, ΔΥῸ οοι- 

ῬΟΙ]οά ἰο βῦρροβο, ἴμαξ [86 ρ᾽δῃ οὗὁἨ 189 
ἸΟΌΓΠΟΥ͂ 88 ΔΙγΟΔὰΥ αἰϊογοὰ δἱ ϑ'ποοοί, 
ἀπὰ τδδὲὶ 106 Ιβγϑϑ 88 τοϊυσθὰ {Π6ΓΤῸ 
ΔΙΤΕΔΥ, ἩὙΠΟΓΟΔΒ [18 ΟἾΪΥ ἰοοῸΚ Ρ]δοθ 
δἴον [86 [0]]ονη διδίϊοη ἢ ἘΠῚ 8Πὶ (866 

Ὡοῖρ ΟἿ χίν. 1---83). Νονν, δοοοσζάϊηρ ἴὸ 

0 ποίϊομδ δῃὰ ἐπ Ἰ᾿ἰδηριαρο οὗ [86 
Ῥροηίδιδυςῆ, 118 ἀϊνίηθ Ῥ]ΔῊ βεσυοβ δὶ [Π6 
ΒΆΙΩΘ ἘΠΙΩΘ ΔΒ ἃ ΤΩΘΔΏΒ [ὉΓ (ΣΟΥ Θη 8, 

ΠΔΙΏΘΙΥ ἴον (Π6 ρσ]οτ δοβιίοι οὐ [86 ὩΔΠ6 
οὗ Οοὰ διβος 106 ὩΔΈΟΏΒ, ὉΣ δὴ 6χ- 

Βογίδιίοη 0 στϑηροῦμοα ἔπ6 ἰάο]8 δηᾶ ἴο 
Δάοτγο [6 οτηπίροϊοτὶ Τογὰ οὗὨ μ6 Τ]ηὶ- 
ψοῦβο, δηἃ (0γ δ οἰδϑεϊβοιλθης οὗ τὸ- 

ἔγΔΟΙΟΥΥ ταΐπ 8, Θβρεοΐδ!!γ [86 511}} ματά- 
Ἠμοαγιοϑὰ ἀοδροῖ οὗ Ἐσγρὶ (χίν. 8, εἰ δε4ᾳ.λ. 
---ὉΠ} ἐξ) ἑδεπ Οοα ἱεὰ ἑΐεηι ποῖ; Ὁ Ἦδδβ 
ΒΕΙΘ, 88 ΕΒΏ ΕΤᾺ ΘΟΥΓΘΟΟΥ ΟΌδοσγυοα, (6 

ῬΟΝΤΟΣ οὗ ἴ29 Ατὐδϑίς οοπ)πποίίοῃ ς,...9 

ὙὮ1ΟΣ δι ΐη5 186 δροάοβίβ, ΟΥ ἀθποίθδ 1.6 
δυσσοδαίοη ἴῃ [11η6.--- Οοἃ 1οὰ ἐδοτ ποὶ ἴῃ 
160 ὙὙὯΥ οὗ [0 Ἰαπὰ οὗ 6 ῬΆΪἐδἰΐπ6 8 
δ ΔΥῊΡ "2, “ αἰἑδλομσὴ τἴμδὶ τγῶδ Ὥθδσ." 
ΜΔΗΩΥ͂ δποίθης δηὰ τηοάδγῃ ἱπέοσργοίοσβ 
(Ταυρυμίῃ, δοριπασίηι, θη ἘΖτα, ἘΔ, 
Ἐοβοητ 6 Υ, δηὰ οἱἶδ6 18), ἐγδηδιδῖθ "Ὁ 
ΒΟΙΘ πῃ 19 804] εἰσηϊβοδιίου οἵἩ δεοακϑε. 
Βυΐϊ γ͵ὸ δανο σοίδίποθὰ [ἢ6 ἰγδῃδιδεΐοη οὗ 
αἰιλουσὴ, Δ8 οἰεγοὰ ἴῃ ἐπ 6 Ἐπρ] ἢ Ὑοτ- 
δίοῃ, δῃὰ δἀοριθά δἷδο ὉῪ ἰδδοηΐπδ δηὰ 
οἴδοῖθ; ἴογ ἱξ 15. δορἰβιῖ9 4} ἴο 58, ἰμδὲ ἃ 

ῬΟΣΒΟῚ ἀο68 ποῖ ἰΔῖκ6 ἃ οογίδίῃ σουίθ, ᾿πιδὲ 

δεοαμδε ἴξ ἰδ ἴἰ)6 Βῃογίοδί; οὐ ἰδθ οοῦ- 

ΓΑΙ, ἴΠ6 ἰπβρίγοὰ δῖον ἀθο μι ἰδ πΠοοδδ- 
ΒΑΙΥ, ἴο δηιϊίείραῖο ἰδ6 οὈ͵]οοοΣ οὗ 186 
τουον ἰῃ ἘΠ18 τοθροοῖ; δηὰ τπθη ΟἿ]Ὺ ἴο 
δὐὰ (6 γϑϑϑοῦ, ὙὮΥ (ΠΥ, ἰῃ δρίΐα οἵ 
[δὲ δγρυπιοηὶ ἴῃ ἰδ ἕάτουν, ἀἰὰ Ὡοἱ ἐδ 'κο 

ἐπδὲ ἯΔΥ: “)}00. Οοά φραἱά," οἰο. Βυὲΐ ἴῃ 
ἴαος [20 επἰχηϊβοδιίίομβ οἵ δεοσμδε δὰ 
αἰίδομσὰ ἀτὸ Ὦογο οἰοθαὶγ οουποείοὰ; 4 

νὸ Ὀδηδίαίθ: {ΠΟῪ ἀϊὰ οΐ ρῸ [26 ὙΔΥ οὗ 
[πὸ ῬΒ κε 68, “ ἴῸΓ τ} του ]ὰ πδνο ὕθαῃ 

πο ποαζεεὶ τουΐο"; ἐπὶδ ραγοη: οῦ 8] μὸν 

ΒΡΡΙΌΒΟΙΟΘ ἰῃ [8 8080 ὙΘΙῪ ΠΟΔΙΪ ἴ0 
αἰιλοκοῖ. "2, ἴῃ [λ9 τηοδηΐηρ οὗ "δι επου σε," 
ΟΟΘΏΓΒ 6190 ἱῃ δυϊ. χχῖχ. 18; Φοβῖι, χυὶᾷ. 

18; Ῥβ. οχυΐ. 10.---Τ6 οοποίγαοϊίου 8 

129)... Π2", (ἢαὶ ἰδ, ἔο ἐγδηδίεϊοῃ οὗ [6 

ἤπξαγο ἱπίο {π6 ῥτγοιουθ τὴ ἢ, ἢΥ 180 
δοιίοῃ Ῥγοοθθᾶβ, ἰδ {ἶκ9 ἰῃ Θϑῃ. ἰ. 32: 
ΠΡΟ... πον ἸΌ; οοηρασο ὅθη. χχχίϊ, 13. 
ΤΠ δδὴδ ΘὨδηρθ ἴδκ68 ρΪδοθ δοσ 186 
ἱτηρογδιίνο, ὅθ. νἱ. 31. 

10. Βμί Οοάὐ ἰεἰ ἰὰε ρεορῖε ἔμγη ἰο ἐλε 
τοαν 97 ἰδλε τοἱϊάογπεεε. Τῆο εἰρτιί βοείου 
οὗ 2305) οδῆποὶ Ὅὸ ἀουθίζῃ] δῆογ [86 
οχρίδηδίίζοη οὗ ἐδ6 Ῥγϑοθά προ τόσο; ΟὨΪΥ 

16 ΦΘΏΘΓΑΙ αϊγεοίίον οὗ (6 τηδγοΐ, ποὶ 

[18 παέΐωγα 8}}4}} οεθ ὕὸ ἀοϑοσί υϑὰ; ἰδ 
Ιδγβϑιοθ ἀϊὰ ποὶ ᾿ουγΏΘΥ ἰονγασὰβ (ἰδ 
Ἰδηὰ οὗὨ 80 ῬμὶἸδεΐηδα, ὈὰΣ ἸΠ6Υ τυτηοὰ 
θὲ ΔΎΘΔΥ ἔτοιῃ ἰὲ ἴο ἴπ6 ϑουΐδασι [ἴῃ 6 

ἰονναγὰβ [ἢ6 ἀρδογ. Τῆοθο ἐγδῃβίδιϊοηδ 
ὙΔΙΟΣ ἀονίδρο ἔγοϊα εἰ δοοορίδοη ἀ6- 

δΙΓΟΥ [86 οἰδαστιθδδ οἵ ἴδὸ ἰαχῖ; δηὰ (δ 
16 Ἐπρὶλεῆ Ψογείοῦ, νοῦ τοηάοζε: 
ΦΒεϊ σοὰ ]Ἰοὰ [0 Ροορῖὶο δὺῦουξ, ἐβγουχὰ 
9 ὝΔΥ οὗὁἨ ἰδθ πὶ] ἀογηθδβ." Αδους (δο 
ΟΠ δ] ἀδίβπι 253] ἱπειθδά οὔ 3, ἰῃ π ίςἢ 
[86 βϑδογίοοίηρσ οὗ [6 γΟῦγΟ] ἰδ οοΙηροῦ- 
εαἰϊοὰ ὈΥ͂ 116 ἀαρο8ῃ ἔοτῖα ἰῃ {πὸ ΤΟ ]ονίης 
ἙΘΟΏΒΟΠΒΏϊ, 560 ἢ. 145. Α δἰτα δ ἰπαίδηςο 

ἰδ ὈΦζ)", ἱπειολὰ οὗ ὈΣΥ), 1 ϑδση. ἡ 8ι 
οοαρατα Ὠσαῖϊ. ἱ, 44; Ιδαἰδὴ χχίν, 18: 
Φοῦ ἐν. 20.--- ΚΥὰε ισαν 97 ἐλε ιοἱϊδεγει 97 
ἔλε ρὰ δια; ἴὰδ ΠῚΌ ὯΝ ἱφ ο Ὀθ ἰδχϑῃ 
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ΠΡ 191 ΒΝ ὙΓΡΆ. Υδχ ὈἸΘΌΠῚ ἢ ὍΣ ἼΣΟΣ 
ἌΣ Ὥξτὰς 3 Σ Ὑϑσ τι ὃ ἸῷΩ ἘρΙ" ΓΉΦΏΣΤΙΣ ΠΡΌ 
ΓῊΡ ἘΔΥΣ ΓΙ; ὉΠ τ) Ὀϑης ἔπη, ἼΡῈΣ Ἥὸ8 αὐκὸ 
ΠΣ 51. εἼΤΡΣι ΠΡΡΒ ὈΠΒᾺ ὉΠῸ ΠΩΒΘ Ὁ) 30. 1 ὨϑΠὸ 
ΕΝ ΩΣ Πρ) ΤῊΣ 
88 ἰΐ9 δἰδίι5 οοῃδιτυοσία8 ρογογηθὰ ὉΥ͂ 
“ἽΔἼΊΩΠ; ποῖ 28 ΟἸὐϊκοῖοῦ δηὰ Ηδϑῆὶ ἀο, 88 
8 δοουδβδεῖτο ἀθῃοηρ 186 ἀἱγοοιίος, 11κ0 
ἢ Ὁ ο ἰδο Βοὰ θα. Αβοας ἢ]Ό Ὦ", 
866 ποίδ ΟἿ Χ. 19, δῃὰ ἱἰΐ, 8.---κα ἰλε 

ελιάγεν 9.7 Ἰγαοὶ ιροπέ ᾧρ δαγκπκειερεά 
(Θ᾽ ῬΌΠ) οἱ 97 ἐλε ἰακά ο" Εσνρέ. Ταΐβ 
ἦδ 1ἘΠ6 ΟἿ]Υ δἰ πὶ οδείου οὗ ὈΠ δἀδριθὰ 
ἴο [πἷ8 οοὐίοχὶ δηὰ ἐδ ΟἿΟΣ ῥϑδδδίζοδ, 

ὙΓΏΟΙΟ ἰδ ΟΟΟΌΣΒ, ΠΣΏΘΙΥ, Φοδβὶι, ἱ. 14; ἷν. 12; 

Δαάᾳ. νἱ. 11; δηὰ 8 Δ Ῥσόροῦ ΒΥΠΟΏΥΤΩ ἰ0 
ἘΞΥΛΣΤ, τ Ὡς ἢ 18, ἢ ΝΠ). χχχὶ!, 80, 82, 
δηὰ Ὠσαϊ. ᾿ἰϊ. 18, υροὰ ἱηδιοδὰ οὗ ὈΦΌΠ. 

6 ΘΕΥΙΔΟΪΟΔΥ οὗ θΟΐᾺ τγογ8 15 ΔηδΙ σοῦ, 
ἔοτ γὴρπ Ὀοϊοηρείο ὈΛΥΠ, ἰοίπε, δπὰ 
ΩΓ ἴθ χίπάτοά πίε ΘΓ, 116, δράο- 
τ θη (2 ὅδ. ἰΐ, 933), 80 ἐδδὶ αἰεποῦ ΟΧρΥ68- 

βίοῃ που]ὰ εἰρη “ τι} αἰνὰ οα Ἰοὶπ8,᾽ 
ΟΥ δαυϊρροὰ διὰ διταγοὰ ἴὉΣ ΔῸΣ, ΤῈΘ 
Τοοῖ ΟΠ ΤΩΔῪ ἔστ ΠΩΣ ὈῸ ἰσδοοὰ ἴὸ (19 

Αγσδρίο να  »"Δ-, ἴο ὃ δοῖῖγθ ΟΥΓ 

ΤΩΔΗΪΥ ἴῃ δαι116. 1π 1110 δϑχθ 96η86 δι43 
ὨΦΌΠ ὕοδὰ τοηάογοᾶ ὈΥ [56 Ταγμτιηγπὶ 
ΟἾΥ̓Θ δοὰ 12,1), Αᾳυΐδ δὰ ὅγιι- 
τηδοῦυδ (καθωπλισμένοι), βιδλάΐϊει, Εθη 
Ἑπτὰ, (κἸΠΟΥ πος οὐδ πῖϊι δίὶρι 
Βιδηά, τῖδδι ΤΟΣ ΠἸΡΑΥΎ δττηδ, δὰ ποὶ |1Κὸ 

ἔακίενο δ᾽δνθβ.), Βδδμὶ (τ0}} διτωοᾶ; ἴῃ 
ΟΥΟΣ ἰ0 δοοουπὶ ἴοσ ἴδ ἔπίυσο ὙΓΒ 

Ἰουσὰς Ὁγ ἴ9 ἩΘΌΣΟΝΒ διδίπδὶ (δ 6 ἰΣ1 068 
οὗ [Π0 ἀθδ8671), ᾿δδῆθασῃ (ὐλ ἢ δστη8), δηὰ 
Δἰπηοδὶ 411 1:6 τωοάθγῃῃ ἐγδηδίδίοστα δηὰ 

σοτξητηδηίδίοτδ. [ἐ 18, ἐπογοίοσο, ΒΟΌΓΟΟΙΥ 

ὨΘΟΘΔΒΑΙῪ ἰ0 ΘΧδΙωΐῃ6 δηᾶὰ ἴὸ τοίη ὅΠ0 
οὗδαῦ εἰ κε δοδιίομβ διιγίυυἱοά ἰο ὈΦΌΠ. 
ΤΉο ϑορίθας. ΤΟ ΟΣ: πέμπτῳ δὲ γεννᾷ 
ἀνίβησαν, “ἸΏΟΥ τείυσηοὰ ἴῃ ἰδ ΗΔῈ 
δοπογδιίοη," αδὔοσ (6 δηδίορῃυ οἵ Ὦ" 

δορὰ ὈΜΠ|2Ἴ, χχ, δ; δὕὉυὲ {ΐ8 που]ὰ 
τοχυίγο ὈΨΌΠ, ποὶὲ ὈΘΌΠ, διὰ που]ὰ 
Ῥοδίάθθ δ6 αἱ ταγίδηοο Ὑγί ἢ θη, χυ. 16 
(Ὁ25},λ.---αδλϊ ᾳυοῦοθ [80 ΤΟ] οντίης, 

ΡΠ.) ὮΝ ταρυ8 Ὀϑὴ Ὀϑβηγεὶρ ΠΕ 
ἰπιογρτοϊδείου τὶ μβουῦὲ δἀοριίηρ ἰξ: “ΟΠ 
ἔγοπι ἢνο πνοῃΐ οὔξ; [ὉΣ ἔοαγ ρατίβ δα 
ἀϊοάὰ ἀυσίηρ [86 ἴὔγθϑ ἀδγϑ οὗ ἀδυϊκηθββ." 
ἘΆΠ1Σς, ᾿ἴκο ΤὨοοάοιίΐου, Μοηίδηιμθ, διὰ 
ΟἴδοῖΒ: κ᾿ ΡΟΣ πεμπάδας, ἰῃ οογεΐ παπλοτὶ 
δρτηΐηδ ἀἰδέγὶ θα οθ"; Ῥοοοοκο: “ δρτηΐῃθ 
δὰ ἀχογοὶτι8 Τοστηδπὶ 8608 ογάηθπὶ οοχη- 
Ῥοαϊίο δϑοθηάδογαηί, ἱ, 6., θρτϑβδὶ δαπὲ 
πῃ ογάΐϊποδ δβοβ αἰϑίσί δας"; Μ|οἢ 66,18: 
“χαυϊπαπαροπὶ, ἰῃ οΟμοσίθϑ απἰπαθαρσθηδ- 
χδβ αἰν βὶ" (ομαδησίησ ἰδ τόνδ ἀσθὶ- 
ἸτΑ ΣῊ] ἱπῖο ὨΌΠ); Σϑύροῖκο (Κοϑηδβδῃ, 
Ρ. 436): πιαπδεγεά, ιρε]]-ογσαπίζεα; “ δὴ 
δηοίοης ἀραίρηδίίοη ἀογίνοα ἥοτὰ ἐδο ἂγθ 
βηρογα οὗ 16 δαπὰ, αὖον νι ιϊο οτὶρί- 
ἨΔ] 411 εΐπρσα ότὸ οοπηίοά." ΟὈΙΏρΡΑτο 
Οἀγκ. ἷν. 412: πάσας πεμπάζεται, ἦα 

οοππί αἱ, 8.60 α'80 ΟἸμδατὶ ἱ, 85. 
10. Μορϑοθ ἰοὸκ [6 Ὀομ68 οὗἩ Φοβερῇ, 

ἷ, ὁ. ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἰδ χυυμταΥ, υεὶ1} Ηἰπὶ ἤγομι 

Ἐφγρέ, δοοογάϊης ἴὸ "6 νὰίβδῃ οὗ 89 
Ἰδιον, ὀχργεϑδϑοὰ ἴὸ δἴ8 βυσυϊνίης Ὀγοισθη 
Ὀοίοτο μὶβ ἀοδίὰ (6θη.]. 34,25); δηὰ ἴῃ 

Φοδῆπδ χχίν. 832, ἰὺ ἰ8 (δ: 0} }}} τοοογάθᾶ 
ἐμαὶ 106 Τοιηδίηβ οὗ ἰδοὶν 1 πβεγίου δῃ- 
ΟΟδίοσῦ τοῦθ, ἰἱῃ βοοοζάδιιοο τι 816 τὸ- 

4ποδὲ ἈἱΟΌΒΙΥ αηδοὰ ἀονῃ ἰο [π6 (Ο] ον, - 
ἵπο ζοποσϑιίῖίοηβ ὉΥ ἰγδάϊοη, ἱἰηίοστοᾶ 
ἰῃ 116 στουπὰ οὗ Κβοοδοτω, Ἡ ΐ ἢ ὅδοοῦ 
ΔΙγοδὰγ δὰ δουρὶ, ἔοσ Βἰπμ)δοῖ δηὰ Ηἷδ ἀθ0- 
δορηΔηΐ8, 88 8 ΘἰΘΓΏΔΙ ῬΓΟΡΟΣΙΥ. βδίῃοθ 
Φοδβαρῖ, 8 ἰοστῃθεὶν Φαοοῦ, ΒΥΤΥ τοϊοὰ 
Οἡ ἴδιο ἀϊνίῃθ ῥγοσμηΐβο, μδὲ ἴὴ6 Ἰδηὰ οὗ 
Οδηδδὴ σοῦ Ἱὰ ὃθ δδεϊρηϑὰ ἰῸὸ ἐμοῖσ ἀθ- 
βοθῃ ἀδηΐδ 88 ἃ ροστηδηθηΐ ροϑβϑβδίοῃ, δηὰ 
ἴπας ΕΥΡὺ Ῥδ8 ΟΠΪΥ 8 ΡΪδοθ οὗἉ ᾿θ:Ώ ΡΟΓΑΙΎ 
βο᾽ουγηίηρ, ἴον (θα ; δηὰ δ8 1Π6 δηῃοϊϑῃίδ, 
Ἰοηχοᾶ, ονυθῇ δἷοσ ἐμοὶγ ἀϑδί, ἴοὸ 1ΐθ ἰῃ ̓ δοὶσ 
Ὡδενο θαι, δΌΒβοσστίηκ τὰθ ἰάθα οὗ Ὀεΐπς 
Ὀαχοἃ διροης διγαη κοῦ, ποτὶ ΓΠΟΥ͂ Γ6- 

κεαιαοὰ οἱποῦ 88 θα Δ υΔῃ5 οὐ ἱἀοϊδίοσ: 
[διὸ σοτητηδπβ οὗ δοοῦ δηὰ Ψοθορῇ, ἴὸ 
Ὁσίης τον δοάΐο5 Ὀδοῖ ἱπίο 6 ]Δηὰἃ οὐ οὶς 
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1886 ΡΘΟΡΪδ οὗἨ 5786] σσϑηΐ ὯΡ μιδυτθββοᾶ ουὐ οὗὨἨ {π6 Ἰαπά οὗ 
Ἐργρί. 19. Απὰ Νοβεβ ἴοοκ {86 Ῥοῃθβ οὗ ϑοβορᾷ σι 
τα; Ὁ 6 Πα ΒΟ] ΠΥ ΒΟ ὑμ6 ΟΠ] άγθη οὗἁὨ [5186], 
Βαυϊηρ, αοα ΜΠ} ΒΌΓΟΙΥ ᾿ΓΘΙΔΘΙΑΌΟΣ στοὰ; {Βθὴ σοὺ 88}8]]} 
ἴδκΚα ΤΥ ὈΟΠΘΒ ἊΡ ἤθηοθ Ὑ] του. 20. Απα {πον Ἰουτ- 
πογοα ἔγοτα δυοοοίῃ, δηα δποδιηρθᾶ ἴῃ Εὐδδτα, ἰῃ {86 οαρβ 
οὗ {Π6 ὙΠ] ΔΘΥ685. 21. Απά {86 Τιοτὰ σγοηΐ Ὀδίογο ὑμθῖὰ 
ὉΥ ἀΔΥ ἴῃ ἃ ρ1118ν οὗ οἱουά, ἰο Ιεδα ὑποπὶ [6 ψΑΥ ; δπὰ ὉΥ͂ 
πὶρς ἴῃ ἃ Ρ1Π1|8γ οὗὨ ἔτεα, ἰο ρσίνα θὰ ἸΙρΐ, ἰο ρῸ ὈΥ ἄδγ 

ι Ξπσρί. Ῥενε.--- δὶ. 

Τοτοίδι ποῦ, ΔΥῸ ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ τηϑηϊοηθᾶ, δοιὰ 
ἘΠοὶσ ὀχοουου 8 Γορϑδίθα!ν πατταῖθα. 

40. 4πάὰ ἰλεν 7οιγπενεά βοπε ϑειοοοίλ, 
απὰ εἐποαπιρεά ἱκ Είλαπι (ὈΠΙΝ 2; δερίπα- 

εἶπε ᾿Οθώμλ), ἐπ ἐλε εὖσε (ΠΥΡᾺ) 4 ἰὰε 

εοἱϊεγηεεε. Τηδ δἰιτπδιίίοη οὗ ΕἸδαπὶ 18 

Ποῦο ἀοβοσ ροὰ πὶ δυβιοὶθπὶς Ῥῥγϑοϊ βίου. 

1 πὸ δῖὸ οοπιροὶ θὰ ἴο δρροβθ, ἃ8 Ὧδ8 
ὈδΘη ΒῇΟΜΏ ΟἹ ΥΟΣ. 17, ἴἢδὲ, ἔγοτῃ [6 Θοτ» 

τασησοιηθηΐξ, [᾽Ὧ6 τηλοῦ ἰπῖο [ἢ6 Ατδθίδη 

ἀοθοτί, ἰονασγὰδ ἰδ6 Μουπὶ Ηογοῦὺ, νδδ 

1Π6 ἀοδίση οἵὗἨ ὡΜοβοβ; δπὰ ἱΐ, ἐβογοίοτγο, 
ϑασοοίῃ, 6 γδὲ βιδίοη, νγδ8 εἰϊπδιοὰ ἴῃ 
8 εοὐέλ-εαδίεγπ αἰγοοϊΐοη ἔοση ἘδπΊ6808 

(χἰ!. 37); Ἐΐδπι, ἱπ [16 δδσηθ αἰγοοϊίοη δὲ 

16 οηὰ οὗἩἉ τΤὴ9 Ατανίδῃ ἀδϑογῖ, οὐ τΠ|0 δ: 6 

οὔ Ἐαγρὶ, διὰ, ἐπογοΐοσο, θᾶσ ἴο ἴι6 μοδὰ 

οἴ 6 αυἱῇ οὗ ὅθ, ἑοστηοὰ ἐΠ6 βοοοπὰᾶἃ 

Τοδεϊρ ΡΪΔοθ. Τη6 δαῖὴθ πᾶσῃθ ἀθηοίθα, 
δοοογάϊηρ ἰο ΝΌτι. χχχίϊ!. 8, ἃ ρμαγὶ οἵ {9 
ἀρβοτὶ οδϑὶ οὗ ἐμαὶ Ουϊέ, τ ϊ ἢ ἰ8 4180 

οδ]Ἰοὰ [6 ἀοϑοτέ οὗ ὅν (χν. 32), δηὰ 

6 8016 μαζὶ τουπά [86 οχίγθι ΠΥ οὗ [86 
ἰδιτοῦβ ὈΘΑΓΒ [ἢ 6 σΟΙΟΙ ΠδΙΏ6 οὗὨ ἰδ 

ἀοδβοσὶ οὗ Ὀβοδοίαρ (866, βονονοῦ, ΕΠ 

Ἑχτα οὐ χίν. 17). Φδθιοηβκυ (Ορ. ἱΐ. ὑ. 

157) Ὀο]ονοϑ ἐμαί ἐἶ6 δῖ ΕἸ δὰ 1186], 

τι ΐςἢ Βο πη ἰὸ Ὁ6 οὗἨ Ἐργριίδη οτἱ ρίη, 
δἰ χη ϊῆοβ “ 1Π6 οῃηὰ οὗὨ [δ 868 ᾽ (τοττηίπιβ 

χηδτἶβλ, ΝΊΘΟΌΒ (66. οὗ Ατδῦ,, ». 4Φ08)οοη- 

δὶ 6 ΓὙ8 86 11|}60 ἔοτίγοββ Α ἀϊοσουά (4 και) 

σαττβοηοὰ πὶ ἘσΥΡε δα ἰΤΟΟΡΘ, 848 [}6 

ἘΠΔΙα οὗἩὨ ΟἿἦ ἰοαχί. Ιξ 1168 δοουΐ οἰονθπ 

ἘΠ Ι8ἢ τλΐ]68 που -νοδὲ οὗὁἩ [6 ἰονγῃ οὗ 

δτιοζ, ΖΘΏΘΓΔΙΙΥ ἴοσιδ [86 ἰὨϊγὰ βίαρο οἵ 
[6 »ἱ τί τι Β οἄγανδο (ρσοοοοάϊης δῸΣΩ 

ἙΚαῖτο ἰο Μϑοῦδ), δῃηὰ [88 οορίοιιβ γγ6116 οἵ 

Ὑγαίοῦ, 06 οὗ τΠΟὮ ἰ8 ἔποὸ δυηάτοα δηὰ 

ΒΩ ἴδοος ἄἀθερ. πος (ΒΙ]. Ἡὶςς. 1. 
Ῥ. 261) Ὀοϊίονοδ πὶ Ὧν Βοΐβ Αγτῃέ 
(θέδοείρι. Υἱϊῖ, Ρ. 114) ἰδὲ 180 (0]ονίης 

βίδίίου Ε᾿-Βδιίγοιι, (χίν. 2), 18 Αἀϊοσουαὰ 
(806, ΒΟΥΥΟΥΟΣ, ΟἹ χὶν. 3), Ῥοδίεῖνο ἰάθης- 
δορίοπϑ οὗ δποίϑῃς ᾿οοδ 168 ἀγὸ [Π0 τποῖο 

ῬΥΘΟΔΥΙΟΙΔ ἱπ {118 Τορίο, 88 ἐδ 18 οοσίδίῃ 
ἐδας (80 πογίμοτῃ μαζὶ οὗ ἴδ20 Ουἱ οἵ 
ϑυος [88 ἰοσιηθὰ ἰδοῦ, ἴῃ 106 οουζδα οὗ 

Ομ ΌΓΙΟΒ, πο γι ἰδ, ἃ ἴδοις ποῖ, 

μοβίἀθϑ οὐδοῦ σϑϑϑΟΒ, ἰβ ἱπαϊβρυδὈ! Υ 
ΘΔ κμῃοὰ ὈῚ (δ6 οἰγοππηβίδηοθ ἴδας 
ἰονστιβ, ΔΒ Μυσδ, ΒΟ ἀγὸ τηϑηἰοποϑὰ ὈΥ 
[λ9 διοίθηι δ 88 868- Ῥίδοοδ δῃὰ δαγροῦσε, 
ΔΓΘ ὨΟῊ εδἰζιδίοὰ ἰῃ [86 ἱπιοσίοσς οὗ ἰδ9 

Ἰαπά, Το πβοὶο α]ἢ ἀχιοπἀοα 90,000 
ῬδΟΘ6, ἩΥὴὮἢ δὴ ἄνόσαρα Ὀγοδ ἢ οἵ 18.000 
ΟΥ 30,000 Ῥδοθβ. ὅεθ έθοσρεϊου ἀθ 
᾿᾽ΩΥΡιο; Μέπιοίσο ϑὰσ θα δποίϊδηπο 
Ἰἰπαίνθβ ἀ6 18 28 σοῦζο, χὶ. ἢ. 371, εἰ δε. 
ΧυΙὶ, Ρ. 841, εἰ δεᾳ. ; ΝΊΘΡΟΝΣ, ᾿θδοσίρεος 
οὗ Αταδθίδ, Ὁ. 408; Εἰέίοσ, Εγάκυπὰο ἱΐ, 
Ῥ. 232, εἰ δεης. Βαϊ, ἔτοται δΐ6 μοΐηξ οἵ 
Υἱονς, 8 ἰούσῃ, ὙΠ ἢ 1168 αἱ ῥγϑδβδϑης οἰθυθῃ 
ΤῊΣ ]05 ἤγοτα 8.62, τοῖρῃ!ξ ἰὈΣΤΩΘΙΪ Βδνθ 
θ6ΘΏ βἰτπδἰθὰ δὲ “ 1ὴ6 οἀρθ οὗἩ ἴδ6 ἀεδοσὶ," 
Ὀαΐ γοῖ οοῃβί ΟΥΔΌΪ ἰο ἐδδ τοδὶ οἵ ἢ 9 
οοαβί οὗ ἴδ6 Οὐ, “ Βοδίἀ68,᾽" τοπιασκ5 
Κιίμο, “ἔγοτιυ βθηοθ ἰδ9 866 8 δβοϑὴ ἴἰὸ 
ΏΔΚΘ 8 ὈΘηὰ ἴο 1Π6 ποβὲ, δὰ, Ὀγ )οἰπίην 
180 Βἰργα οδαΐη οὗ Μουης Αἰίδξκα, ἰο ἴογ- 
τοϊηδὶθ [Π6 ἀοδβοσὶ ἰ0 ἰδ ϑουϊ.᾽ 

Φ1, 88. Οοά σιείάεα ἐδ Ζεγαοϊεε ἰκ (λα 
αν ὃν α ρἱϊαν ὁ εἱοιά απὰ ἐκ ἰλε πίρλὲ 
ὃν α ρέϊϊαν φ σε. ΤὨΪϊ5 οἰγουτηδίδηοα ἰδ 
ΒΟΣΘ ΘΥΙΘΏΓΠΥ τορογῦθὰ 88 ἃ τηϊγαουϊουβ 
ἱμιογροδίβίου δηὰ δρϑοίδὶ ῃυχουϊάθηοο οὗ 
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ΒΒ ἮΣΣῚ ΩΝ φόνον 88. 1 τρί Ὁ ΠΣ ὉΠ Ὑμορ 
1) 

Οαοᾶ; δηὰ ἰτ 8 ἱηϑά τ }581]6 ἴο ἱπίογργοὶ 
ἦξ 88 ἃ ΤΩ ΘΓΟΙΥ πδίσγαὶ ὁσσυστοηοθ. ΒΟΙᾺ 
ἴῃ ΟἿΓ ρῥϑδδᾶρο δηὰ ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΓ (Χὶν. 

19,234; Νυπιὺ χ. 34; χίὶν. 14; Ὁ δαϊ, ἱ, 38; 

Ῥβδ. ου. 89; Νῇ. ἰχ, 12, οἷς), (δι οὐϑῆς 

8 τοργοβοηϊοα ἰῃ δυο. ἃ ΤΩΔΏΠΟΣ ἰπδὶ Τὸ 
δῃου!ὰ ἱπάοοα ὃ6 σοι ρε]]βὰ ἴο ἀο γἱ᾽οθης 6 

ἴο ἴΠ6 ἱοχὶ, ἱἢ ννὸ αἰϊοπιρίοἃ ἴο ἀγα ἰΐ 

ἔτγοτῃ [ἢ τερίοῃ οὗὨ [Π6 τηἱγβουϊουῦθ. ΤῈθ 
ῬῚΊ]ΑΓΒ δοῖνο ἴἰο ἴπΠ0 ΗΘΌΓΣΟΥ ἈΓΥΙΩΥ͂ 88 ἃ 
συϊάο (Εχοάυδ χὶ]. 86, εἰ 8δεᾳ.) διὰ γὑτο- 
τοοῖοτ (Ρεϑὶπὶ ον. 39); ἩΠΘΏΘΥΘΥ (ἢ 6 ΞΥΤΩΥ 
ΘΙΟΑΙηρΘα ΤΠΘΥ δίαγοα ΟΥ̓ῸΡ (16 ΒΟΙΥ ἰθης 
(Εχοά. χὶ. 84; Νυτοῦ ἰχ. 1δ),) αοὰἂ Ηϊπ")- 

δ} ἰδ Ῥγεδϑηξ ἴῃ το (Νά. χίν. 14) 

δηὰ βρϑδὶςβ οαἱ οὗὨ ἴΐδπὶ ἰο Μοβοὰ (Εἰχοά, 
ΧΧΧΙΝ 9; ΝΙΩΡ. χὶΐ, 5); δηᾶ 1Π6 ὑσορῃοὶ 

Ἰδαϊδῃ (1γ. 5) 8668 ἴῃ {ππ6 ῥτοίοοςπρ' βῃδάοῦν 
οὗ 80 ΡἾΠδν οὗ οἰοπά, δῃὰ ἱπ (86 δηϊηΐηρ 

Ἰρῆς οὗ (6 Ρ1Π1ΔΓ οἵ ἢγθ, ἃ ϑυτηροὶ οὗἩ τ 
δἴοσηαὶ Ῥγέβοηοο οὗ Θοᾶ, ονοὸῦ βηίοϊ ἀΐηρ 
δηὰᾶ ρ᾽οτ γίπρ Ζίοη. ΙΕ 8 ἔσιιθ, ὈΟΓὮ ΟἿΓ 
ΤΆΟΤΘ ΘΏΪ θη οα ποΐλίοηϑ τεραγάϊης 186 
Ῥτονυΐάθηοο δηὰ ἱπίδγίογοηοα οὗ αοὰ, δηὰ 

ἐπα ἰθραιδ]ο Ὠἰδίοτὶ 8] δημξορίθδ, ἰυ  τι8 
ὌΣΡΘΠΟΥ ἴο ἃ δΥΤΏΌΟΪΟΑΪ ΟΥ̓ Ταξ 008] ἰπ- 

τοΥργοίδίο. Ι͂Ὼἢ ἴΠ0 ἵΌΤΤΩΘΥ σοθροοῖ ἔθη 

ἘΖτα δἰγοδὰυ σϑηδυκε: “ ἯὯ790 Κπὸν τΠδὶ 
180 Τοτὰ τΠΤΟΠ6Β ἰῃ ΘύΘΥΔ] τη Δ᾽ ΘΒ ἴῃ 

ἤοδάυθη; θὲ 106 ΒΟΥ ΡΓΌΓΟΒ ροδκ ᾿ἰΚὸ 186 
Ἰδηρῦδρο οὗ τπϑῆ; δεοαιϑε δε ρμοῖσεν ο' 
Οοὐ αοοοπραπϊεά (δε ]εγαεί τε." Βαϊ (9 
ΒΆΪΗΘ ἐπί υσ ίοῦ 8, ου ἴπ6 οἴποῦ ἢδηὰᾶ, 5Ὸ 
ΔΘΟΡΙΥ οοητίποορὰ οὗἩ (6 ΤΟΔΙΠΥ οὗ 186 
τηΐτδοϊο, ἔπλὶ ἣθ ΟΠῸΓΒ ΤΟΙΊΔΥΚΕ ΟἹ ἰὴ6 

ἐ δῖ Ὡεΐ τίν) μαι Ἥρη 
δδρο οἵ [6 ἈἾ]Πδγθ, το ἢθ δα γ8 ἀἱὰ 
Ὠοῖ, ἰκὸ οἶος οἱοπβ, ἀχρδηὰ ἰο 41] ἀΐ- 

τοοῖοηδβ, ας τοδοθϑὰ 1ἰκὸ οο]υπηηδ ἔτγόσῃ 

Βοαυθῃ ἴὸ ΘΑτ. ἴῃ [06 ΒΑΙῺΘ ΓΊΘΏΠΟΥ 
δυοσίυδίοβ Αὐδγθδηθὶ, ἢο, οἢ ἐδθ οὔθ 

εἰάο, ΟΧρΙδῖπβ [80 Ρἰ]Π1ὰγ8 χυγαι γον, 88 
ϑΎτα 015 οὗ ἀοα᾽ Β ργογυίάθηοα πἢϊοῃ πυθηὶ 
Ὀείοτο το ἴο γαγὰ ΟΥ̓ ΟΥΟΥΥ 6Υ]}; διὰ, 

οἱ ἴΠ0 ΟΙΠΟΣ δἰ, ροϊῃΐβ οὖὲξ 16 τσοπαδ» 
ΨΊῸΝ ΡΑΓΟΙΘΌΪΑΥ ΟΡ δ δὶβ. Α8 ἴο 1} ᾿18- 

ἰογῖς8] δῃδίορίββ, [ΠΟῪ ΔΥῸ οὗἩ ἃ τ ΣῪ νι θα 
Ἑμδγδοῖοσ. Χοηορῦοι τηρη(ίοηδ ἰπ ἰδ 

δρασίδῃ σορυθ]ῖς, ἰῃ ἀοϑογί δίηρ [89 χη}]}- 

ἸΑΓῪ ΟΧροάϊ θοῦ οὗ ἃ ραχίδη Κίηρ, ἐμὲ ἃ 
Βοτυδηὶ ΟΥἩ ΟἿ ΘΟ, ῆο γ8 Τοδ]]ϑὰ Μγε- 
δεαγον, Ῥγοοθάοα ἴῃ Κίηρ πρὶ [86 ἤΓοΟ, 
ψΒ ἢ μαὰ Ὀθθη ἐδ κοὴ ἔγοσῃ {16 Αἰίασ, ὁ 

σἘοὗἢ Β6 δὰ δὲ θοΙΌΤΟ βδογ οθὰ δὲ (89 

(τοιοῦ οὗ [16 ϑρασγίδη ἰδιτίζοσγ. ΑΗ͂ΟΣ 

ΠΟΥ πδὰ βαογίβοθά οὔσοθ πηογο, δηὰ [ἢ6 
ΤΏΔΙΟ θα οομηοηοθα, ἃ ἦτο το ἢ τ 88 

ἸΙχμιοαὰ δὲ {πὸ βοοομὰ δβδοτίῆοθ ὑγοοοδοὰ 
1Π6 1ἴπο8, τ ποπὲ ΟΥ̓ΟΥ οχιϊη σα ηρ. [ἢ 
Οὐυτιδ ν. 23 6 τοδά: “Ηρ (ΑἸΪἸοχδηᾶογ 

10 Οτοα1) οτἀοτοᾶ ἃ ἸΟΗΥ ροΐο, υἱβὶ 019 
ἔγοτῃ 81] δἰάδα, ἴο Ὀ6 γαϊϑϑὰ ουοὺ 86 ζϑῆθ- 
ΤΑ} Β ἰϑῃΐ, δπὰ ἔσο [Π6 ἴορ οὗ {16 Ρ0]6 
διτοασηθὰ 8 δἰχηδὶ οΟηΒρί ΠΟ ΘΡΟΙΥ- 
ἩΓΟΓΟ [Ὁ ΘΥΘΣΥ͂ Οη6, δεολε ὧν ἄαν απὰ ἤγα 
ὃν πίρὴ τ" (οὐθογνυδθδίοτγ ἱση δ ποοία, [ὩΤΩΌ8 
ἐπίογάϊα). ΑἸοχδηᾶοσ ῃδὰ ἰῃ ἐμ ΐ8, 85. ἴῃ 

ΤΩΒΗΥ ΟἾΠΟΣ Ροϊηΐδ, ἱτηϊ δορὰ [6 ουδίοτῃ 
οὗὐἨ 0 Ῥογβίδῃβ, Ὑἴο, ἰῷ σοϊησηοῦ πὶ 

Τοοδὶ οὗ [186 Θθαδίοστι Ὠδιϊοηδ, οἢ {ΠοΙσ 
ΤΩΆΓΟΒΟΘ ἐπχουχῃ ἀοϑοσίθὰἃ στορίοηβ, ὈΘᾺΆΣ 

ἄρ τοι ἸΦ15. 1 ἀν προτίις πρῦ ὭΤΑ τ 
ΞΌΜΜΑΕΥ.---Οοὐ σοϊμτηδη δ Μοβοβ ἴο 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΝ ΧΙΥ͂. 
ὍΔΟΚ ἰο [20 ἸΟΓΔ δηὰ ἴο Θπόδιρ ἰῃ Ρὶ- 

Βδηίγοι (866 ΟΠ το, 1---39); ῬΒαγδοῦ, Γποσοΐοσο, θοϊουϊηρ ἐμαὶ (6 [βγϑο 66 ἢδνθ 
Ἰοδβε (ποἷσ ἩΔῪ ἴῃ 186 ἀσδβοσῖ, δῃὰ γορϑητπρ Πἰ5 ΒΑν Ωρ Δ]]ονγθὰ 80 ἸΏΒΏΥ 86] 8] αν 68 
ἴο ἀορδσε, ρυγδιοδ Ποῖ ἩΠῸ δἷχ Ὠπη ὈΔΕ]6-οΠαγίοῖδ δηἃ ἃ σθαὶ ἀύτηγ. ἸΨΉΘΩ 
180 [16γα οἰ ἶε68 βανν [Ποτὲ ΔΡΡΥΌΔΟΝ ὑου αγὰ8 1.6 ΘΥ̓ΘΕΪΏρ;, ΓΠΘΥ πηαττουγοα δρδίηδί Μοβεβ, 
χϑρσοδοβίηρ πἰπὶ ἢ ΠῚΒ γΑ8 δηὰ ἢοϑᾶ 688 ρ]δῃβ. Οοά, Βοῦγονοσ, ὁημοουγαρσοὰ 
Ὠἰπι τ (ἢ 6 Ῥτοσαΐ86 οὗὅἨ 8 σα ϊγδοῦϊουβ Δ  νοσϑῆθθ. ΤῈδ ΡΠ Πὰν οὗ οἱου ῥ]αοοὰ 
ἐϊβοῖ  θοΒημἃ τπ0 ΔΙΤΩΥ οἵ Ιδβγϑοὶ, διὰ βορδζαϊοά ἱξ ἀυσίηρ 10 ττῆ016 πίρξαι ἔγοτὼ 
[δδὲ οὗἩ 6 Ἐφπγρέείαηδ; ἴΔ0 ὁπὸ μαὰ ᾿ἰρῶς, τ Π1δὲ 186 οἴπον τδϑ δυττουπαοὰ πίῖ 
ἀδγκηθθθ. Θοά ΠΟῊ ἀτὶϑὰ ἊΡ ἰδ 868 Ὁγ ἃ δίγοηξ νὶηὰ; ἴΠ0 ὑγανοϑ ἀἰτϊ ἀοα ἐπ 6 πι- 
86 1]γ68, δηᾷ δίοοῦ ἴο ἴδ τρδὲ δηᾷ τὸ 186 Ἰο |Κ ἃ να], ΤῬὍμὸ ἘστΡρ ίδηβ ρυχϑυθὰ 
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86 πἰρύ: 

ἘΧΟΌΌΡ ΧΠΙ. ΧΙν. 

22. 'Τ}ε ΡΠ οὗὨἨ [86 οἱουα αϊ4 ποὺ οε886 ὉΥ͂ 
ἄδγν, ποῦ ὑ86 Ρ111Δν οὗ τα Ὀγ πιρδύ, Κ)οπι Ὀδΐογα {86 ΡΘορία. 

. Ἐποὶ. Μετ8.--- θ ἴοοκ ποῖ ΑὐΓΑΥ [86 Ρ1]1Αγ, οἷο. 

Ὀοΐογο 86 ΔΙΊΩΥ εἰσ Ροΐθα, οὐ ὙΔΙΟΣ 
ἶγοβ! Ῥοΐϑ δῖ αὴὲχοά, 81]1οὰ στὰ ᾿ἰρηιοὰ 
οοσι 8.1 0168; 80 [δὲ (Π0 δζοῖο ὈΥ ἀδγ, 
διὰ ἴδ0 δατηθ ὈΥ πἰρῆϊ, δἰμτιαι ϑοὰ [16 
ὝΔΥ ἴο [Π6 ἴζοορθβ. ΕῸΣ (80 βδκο οὗ 
ὈΓΟΥ͂ΪΥ͂ ἯΤΘ ΤΊΘΙΘΙΥ ΤΟΙῸΣ [ῸΣ ἔΌΓΕΒΟΥ Ρδγα]- 
Ἰοΐβ ἰο Ομγέξμω 111. 8; ιοά, δίς. χτὶ. 66 
Οἴεηι. Αἰοσ., ϑίτοιι. ἱ, Ρ. 365; Μισίπρα, 

ΟΡ 8. 58. τ. οὔδρ. 14, 16,17. Ῥίέε, Αο- 
οουπέ οὗ 86 Ἐοἰϊχίοαῃ οὗ ι86 Μαβοπιο- 
[Δη8, Ὁ. 1δὅ4. Πίαγπιαγ, Οὐδ. ἱ. 4386; Ὧδ- 

εοτὶ ρου ἀοὸ 1 ἘΩΥΡε, υἱϊ, 198; βαμεγ, 
Ἡδοῦτγ. Μγι ἱ.981. Τἢὰ8 νὸ οδηηοῖ Ρὲὲ 

δοκπον]οάρο ἃ οοσγίδίη ουσίοιδ β᾽ πλ 1] τ Υ 
Ὀοΐνϑοι ἴῃ 6 Βἰ]1οαὶ τηΐγαοὶο δὰ ἃ ζθη6- 
ΚΑ] τα  ΠΠΕΔΣΥ οτιβίοτῃ Ὀγϑυδὶ!ηρ ἴῃ Γ.6 Εἰδδί. 
Τὐϑκάον ἴδ086 οἰγουπηδίδηςοδ ἯἧΟ ΘΗ ΓΟΙΥ͂ 

ΔΡΡτοτο οἵ ΕΔΌΟΓΒ σοδτκ (Ατ 50]. οὗ 
ιἰὸ Ηρ τοΒ, Ρ. 244): ““ ΒοΙδ [80 ταιΐγϑοῖὶθ 

Δηὰ [Π6 δσυδίομι, (Ο]] δὰ δηὰ οοπιραγϑὰ, 

εἰνο ᾿ἰχῆῖς ἴὸ οδοῖθβ οὐμοσ. Τὴ οαδίοσῃ 
οδοίβ, ἰδὲ νὸ πὰ (δο τιΐγϑο]ο ἀϊσηϊβοα 

δηὰ ὙΟΓΌΥ οἵ Ὑαοὐ; αηὰ (δ τιίγβοϊθ 
βίον, [δὲ [δὲ ΣῪ σαϑίοτῃ οδηποὶ ᾿δνθ 

Ὀθοδ αυϊθ ὈΠΚπΟΥΤ ἴὸ ἴΠ0 [8γ86}1068.᾿ 
ἈΔ 10 ΒΙΘΌΓΘΥ διίὴυ οουἹὰ ὉΥ ἀδΥ, ου 

δοοουηΐ οἵ (6 οχοθοάϊΐηρ Βοδῖ, τρδσοὶ 
δυΐ 116 διὰ δ] ΟὟΪΥ, [06Υ οοπεπυοἀ ἐμοῖς 
7ΟΌΣΠΟΥΒ δἶϑὸ ἰῃ [86 σΟΟ]6 Ὁ πίρδῖδ; δηὰ 
ἔδυ5 ΠΟΥ͂ χοσυϊγοῦ ἃ ζυΐϊάο ὈοΙὰ ἰπῃ [}6 
ἀΔΥ͂ διὰ ἴῃ ἐδο πἰχῶς (ΠΌ 9) Ὠ1" Π509). 
ὙΥΒΟΣ βθδρὸ (δο ΕἾΠΔΡ Πδά, πμοίδοῦ ἰὰ 

Ὑ48 ἃ οἰηρὶο οΥ ἃ ἀοῦθ᾽]9 ΟὨΘ, ὙΒΟΙΠΟΣ ἱξ 

ΘΡΡδασγϑα ἱπιπ)ϑα ἰδίου δῆδσ [80 ὁχοάτν οἱ 

ΟἿΪΥ δήϑγ [Π6 ἰζδιιδὶὲ οὐὸσ (86 Ηοὰ 868; 

ΟμΒα». ΧΙΨΥ. 

ἴδο86 δὴ ΤΩΔῺΥ δἰπηΐον αποδίϊουδ ΜΙ Δ 

φῦ, Ὀοβι 68 ἃ μοϑὶ οὗ δηοϊοηϊ δι ΠΟΤᾺ, 

θτοι Βοδβοηπ 16 Γ 828 ττοῦ δ] δὰ ἰπιθο! ῇ, 

Δ16 ἔπ }]ο, αηὰ νΘ ἰϑαᾶνθ ἴθι ἩΠΠῚ ΡΥ ἴῸ 
ἴο869 80 οὐ οἶδ ταῖ Ποῦ ἔγοτα [80 δὺς - 
κοείίομβ οὔ 8 ᾿ἸΥΟΙΪΥ ἱτηδρσίπδείου ἐμδὴ 
ἔγοσῃ ἔβοϊβ οὐ ΠΟΙΥ οὐ Ῥγοίδης σϑοογὰν» 

Οὐοπαρατο αἷβδο Ουβατὶ ἱ. 97.---ὭΓΓΩὉ [πῇ 
Ηΐρ". οὐ Π) ἱποιοδὰ οὐὗὁἨ ὨΓΓΣΠ, 88 
ὈΡΤΝΕῚΡ (Ὠϑαιογοποιαν, ἱ. 38) ἱπβιοδὰ οἵ 
ὈΞΠ ΕΊΣ; 860 ὨοίθΘ ΟἹ Χ, 8.---Αϑουΐ {86 
σοηδίγυοοη 2] (γοσϑθ 31), νὶοδλ ῬΑΓ- 
εἰοὶρίο ἰ5 0]ονοὰ (ἴπ γατδο 32) ὉΥ ἴδὸ 
ἔαΐαγο ὥὯ", οὔ δοοοιῆς οἵ [0 πορζβίου 
δ, βθ6 ποίϑ οἱ χἱ, 96, 37.--- 72) ἔαζατο 
ΗἸρῆ. οὗ Ὁ, ἰδ, πο ἀοαδὲ, ἐο Ὀ6 δκοῦ 

ἐπιγαηβι γοὶγ, “10 χϑοθάθ, ἰὸ οδδϑα;" 88 
ἷπ ΤΏΒΗΥ ΟΥΒΟΣ Ῥαββαροδ: Εχοά. χχχὶιϊ, 11 

ὦππ ἼΠΌ δ᾽ Ὁ» δέ, σοβμπα ἀϊὰ ποῖ 
ἀσδρδσί ἔσο [ἢ6 ΔΌΘΓΠΔ0]6), 900 χχὶϊ!. 12; 

Ῥβα, Ϊν. 12, οἷοι Τδὰβ ἰδ β δίγοδαυ πη- 

ἀοτγβιοοά ὉΥ ἔδὸ ϑ'ιορίυαρίπι (οὐκ ἐξέλιπε) 

διὰ  αυ]σαῖο (παᾳύδι ἀσἔμαϊ); Τδγρτιπὶ 

δοπαίμδη ΟἽ 89) δά πιβὴν οἴβεσα. 
ΤῊὴΘ ἰγδυδίνο δἱρηϊ βοδείοι, “ Ηδ (αοὰά) 
ἸΟΟΚ οΐ ΔΥΔΥ [δ6 ὈΪ]]ατ,"" πο 85 Ὀθθη 

δαορίοἀ ὈΥ Ταῦρύμὰ Οηϊκοϊοβ, ΕΌη Εσγα, 
Ἐδϑῆΐ, Βδϑηῦαπι, Ἐπρ] ἐκ Ὑ οταίοη, δηὰ 
Μοῃἀοἰσβοῦπ, Δρτ668 655 τὶ 1[ῃ6 οοπίεχὲ 
οὗὁἨὨ 6 ῥγδοοθάϊῃρ σϑῖϑο, δοοοσγάϊηρ ἴο 
ὙὩ ἢ αοα ἐνδεῖ Ῥσοοοὰθα [6 ΔΣΤΩΥ ἴῃ 
[Π6 ΡΠΠδτ (666 χὶν. 19). Ῥόγῆδρα ἃ ἀουθἷο 
τοοῖ Ὁ δὰ Ὁ οχίειϑὰ οσί σίηδιγ, κὸ 
Ὁ δοὰ η. οιο, 

1. Απὰ {86 ],οτὰ βροξο ἴο Μοββϑ, βαυϊηρ,, 
2. ὅρϑδκ ἰο {π6 ΘΠ] άγοῃ οὗἩ [βγδεὶ, ὑμαῦ {Π6Ὺ 'τοίαση, δηὰ 

. πρὶ. Ῥέενε.--- Τύτῃ. 

ζποῖν ὁποιηΐθα; Ὀαὶ 1 γγᾶ8 ὙΠ} στοαὶ αἰ ΠΟ ΌΠΥ ΟἹ] (πὲ (ΠΥ οου]ὰ ἔο]]ονν τ τἢ 
Ποῖ ΟΠ αγὶ 
που οὗ τοϊῦσγη δηὰ πρὶ. 

Ἰοίδ; ὑονγαγὰβ [06 τηογτιΐπρ' 1Π6ἱγ σοηξαδβίοπ Ὀθοδτηθ οοιηρίοῖθ; {ΠῸῪ 
ὙΠ [δγδολἱῖοϑ μδά ἰῃ [86 Ὡγχϑδῃ εἶτα δοοοιη μη δϑα 

[6 άθρθξο ογοσ [6 8θ8; σβοη αοἀ ἰοὰ [δθ πδίεσϑ ὑδεῖς ἰὸ ἐποὶγ ὑϑυαὶ Ὀοα---πὰ 
811 τῆς Εἰρσγριίδηδ, γι ἢ Ἐμοὶτ Ποσδεβ δηὰ σμδτγοίβ, ἑουηὰ ἐπεἰτ χτανοδ ἴῃ τῃ6 ὉΠ] ον. 
--Οομδάθηοο δᾶ {81} ἴῃ αοά δὰ Ηἰΐδ8 βοσυδηΐ Μοϑβϑϑβ, νοῦθ, οὔ ἴπ6 ραγὶ οὗ [86 
1βγδο θα, [16 ἱπιπηοάϊαῦθ το θα] 18 οὗἁὨ [μ18 ΟΧΊΓΒΟΓΟΣΠΑΥΎ ΡῬγοίϊδοιίοη οὗ Οοὰ. 

Ἑ, 8. 7ο δζὸ δοσιδίομηοἂ ἰὸ 8606 [δ 

Ὡσχὲ τηογοιλθηΐξ οὗ ἰδ0 ΗΘΌΣΟΝΒ Ομ 
ἘΛθδα, Ὑπΐοδ τηῦδὲ δυο Ὅθδῃ ἀθοὶδῖνο 

ἴον ὑπο ἩΔΟΪΘ ἸΟΏΣΩΘΥ, 80 τορσζοϑοπϊῖοὰ, 
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ὅς Ἢ ὉΡ ὩΠ ΤᾺΝ ῬῺ ΓᾺ ΓΡΤΙΠ ΒΒ ΠῚ Ἰβϑὴ 
ὅπδὲ ἴτοτῃ ἤοτὸ 8Β6}}} 106 ὃγὸο ὙΔΥδ ΘΟ 
Ἰοῆ ἰο {πϑῖ, οἰ δοῦ ἴο ῥσχοἌοοοὰ ἴο [86 
ΠΟΙ, ἰΟαγὰ δ [ἢ 6 ὑΘΙΤΠΟΥΥ οὗὨ [πο ῬὨ1}18- 
ἘΙπ68, ΟΓΥ, ἀφο! ηΐηρ το [Π6 δουῖ-οδδϑὶ, [0 

αἀἰγοοὶ ἐποὶν ταδυοὶ ἱπίο (6 ἀοϑθοζί οὗ δῃαδὶ, 

ζοπαγὰβ Μουηὶ Ἡοζοῦ (8600 οὐ χὶϊΐὶ, 17); 

θὰ ἰδδῖ, ἴο [0 σγοδὲ βαυργίϑο οὗ [Π0 
Ἐφγρθδηθ, Ὑ80ὸ πὸ ἀουδὲ ΟΔΓΘΙΏΪΥ 
Ἡιοδοα (ΠΟΙΓ ἸΟΌΣΩΘΥ, ἰπγουρἧὶι ΒοΟΌ(Δ, 
ΠΟΥ ἰΟΟῸΚ παίϊποῦ οὗὐἠἨ ἁ {8686 ὋὍν0ἴ ογο.͵. διαὶ 
τουῖοδβ, Ὀαΐ, ἰῃ ΔΡΡΩΑΓΟΠΟΥ ἱποχρ 810 
ἐπίδευδιίίοη, γείμγηθά (Ἰ29.}) ἰοὸ [ἢ9 
τοδείεγη σοδδὶ οὗἩ ἐδ6 ΟυἹ οὗ ΟΣ, ΠΟΔΓΟΣ 

ἴο Ἐφγρὶ, ον ἀν} ἰπῖο (δ ΤΟΥΥ ἄτη οὗ 
ἘΠΟΙΥ ΒΑΠΡΤΪΏΔΙΎ δηὰ τηϑηδοίηρ, ΘὨΘΠλΐο8. 

Βυς [06 δὺθοϊαϊθ ἐταηργο Δ Ὀ}  Υ, ὯΔῪ ἱπ|- 
ῬΟΒΕΒΙΌΠΗΥ οὗ διοῖ ἃ τουΐθ, γὸ 8}}8}}, ἴῃ 
ἔδο σοῦτδο οὗ 18 ποῖ, ᾶνθ ΟΡρογ(ἘΠΙΗΥ͂ 
οἵἁ διιονγίπρ. ἘῸΣ [δ60 ὀχρίδηδιείου οὗ ΟἿΓ 
Ἰοχῖ, Ὑὸ ΤοΔΥκ, ἐΠᾶὶ (6 1Δτδο} 166 δὰ 
ονἱάθηῦγ, ἰῃ ἴ86 Ῥγοεϊριϊδείοη οἵ ὑδποὶν 
ΤΏΔΙΟΙΝ, δἀνδηςθὰ ἰοο ΤΆΣ ἰ0 ἴδ δου ἢ; δηὰ 

Μοθοβ οὐβοσυοά, υγ ἢ ἰοστοῦ, ἐμαὶ ἰῦ, 88 
Ὑ6ΔΒ 10 ὃδ0 ογοδΘΘΏ, 1Π0Ὺ ΜΟΙΘ Ρυγχδυοὰ ἴῃ 
[06 πνοδὲ Ὺ ἴ:6 Ἐσγρεδηδ, (6 Ῥϑδβδρθ 
χοῦ [᾽ὴ6 ΤἸροτο δηὰ τ;Ώ0Τὸ ὙΪϊἀοηΐηρ 

Ἡοὰ 8.6 ἰῃ ἴ᾽6 οδεῖ σου ]ὰ Ὀθοοπιθ 1πι- 
Ῥοβϑίθ]θ ον ἴθθπι, ἩΔ11δὲ, ἱπ (Π0 βου, 
ἘΠ ΠΟΥ πουἹὰ Ὅὃ6 δῆθιὶ ὮΡ ὈΥ τηουῃίδίηδ δηὰ 
Ἡηρογυίϊουϑ ρδ8868.. Μοδο8 Ἧ88, [ΒΟΓΘΙΌΓΟ, 
οοπΙροΙἸοὰ, δὲ ΘΥΟΙῪ τίδκ, ἴο τοίτιστι ποσί ἢ- 

ὙΑΙάδ, τοὶγίηρ ὌΡΟΣ 186 οΟΧίδίθηοθ οὗ 
ῬΘΔΒΩΌΪΟ ἰογὰδ 'π (9 ΘΧ ΘΠ6 μαζὶ οὗ [δ6 
Ουἱξ υποχροοιοα ἀδηραῦ δμου]ὰ ξγϑαίθῃ 
πολ ἔτοσι 6 ΕΧΥΡ ΐδη8. Ιζ ἰ8 ΟΟΣΊΔΙΏΪΥ 
Ῥοδδῖθ]6, 88 δοῖηὴθ ἱμπίδγρυοίοσβ δδδοσί, ἰμδὲ 
ἘΠΆΔΙΣ τγὯβ δἰτοδὰγ ἐδο ἐλίγὰ ἀδγ᾽Β Ἰοῦγ- 
ΠΟΥ, δηὰ δαὶ, ἐποζοίοσο, (Π06 ἘΘΥΡΟΔΏΒ 
Ῥετϑοσυϊοαά ἔμ6 ἴδγαο ἱξθϑ Τ[Π6ῃ ΟὨΪΥ, τ ΒΘΏ 
ΠΟΥ δαὺν (πδὲ (ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ, 'ῃ δοοογάδῃοθ 
«18 τοῖν ῥχοίαμποο, δδογίβοο, δὰ τῆθ ἐξ 

48 οΥἰάθης τπδὲ (8 δὰ ΟὨΪΥ͂ ὈΘΘΠ ἃ 

Ῥτοΐοχε ἴο οδθδοὶ (Ποἷγ οϑοϑρθ. αὶ Ἵ ἴ, 

ΟἹ ἴΐ οἰδεῖ Βδηῃᾶ, δ8 ὑγοῦδοϊθ, ἐπδὶ ΓΠΟΥ 

τοδθ, ᾿π8ὲ οα ἴδ6 υἱτὰ ἀδγ, [μὲ πηίοτ- 

ἐπηδίθ τηδυο ἢ ἴ0ὸ [86 δβουῖι, δ ποῦρ ἢ (116 
ἰοχὶ ΟΌΓΒ ὯἼῸ ἰμίοστω δι ο ΠΟΥ (ᾺΓ ΠΟΥ 
Ῥτοοοοασὰ ἴῃ ἐμὲ ἀϊγοοϊΐοῃ (806 ποίθ ὁπ 
γοσ. 9 “πὸ ἤπε). ἨΟΎΟΥΟΣ ἰδΐ8 ΣΏΔΥ 6, 

ἐμὲ Ὀδοῖκπασὰ τηονοιηθῆς οὗ ἰδ0 ἩΘΟΌΓΟῪ 

ΔΙΥΤΩΥ͂ ὩΔΙΌΓΑΙΥ δυργεδίοϑα ἴο ἴπΠ6 ἘργρΡ- 
ἤδηβ ἴΠ0 ἰᾶθα: “ΠΟΥ͂ ὅσο ϑηϊδηρ]οὰ ἴῃ 
186 Ἰαηᾶ; [π6 τ] ἄογηθ89 πδιῖ δῇς τΠοπὶ 

ἷη," διὰ ϑῃημδηοθὰ ἐμοῦ δββύγδῃοο ἰ0 ρῃ- 

δ ἰδο οοῃἤηιδοὰ ἰγτοΟρα, δὰ ἴο ἴοσοθ 
ἐΠθπὶ ἴ0 8ὴ ἱππομιηΐουβ γοΐαστη, Νον ἴξ ἷ8 
οὗ [86 Βίριμοδὲ ἱπιροσγίδηοθ, ἀἰδεϊ οῦγ ἴὸ 
ὉΘΔΣ ἴῃ τυϊηὰ ἃ οἰγουτηδίδηοο, ἰο ΜΉΘ τ 

αν δίγοδβυ αδἱϊυδοὺ ἰῇ ΟἿΣ Ὡοΐθ ΟἹ 
ΧΙ, 20, [μὲ [16 ΘΟ] οἵ βυοΣ (Ποτοορο- 
11τ05 β΄'πι8) αχίοηᾶοᾶ, ἰῃ ἔΌΣΤΩΟΣ τὰ] 6 ῃ- 

ΐθτΒ, ΘΟ ΔΟΓΔΌΪΝ ΓΆΓΙΒΟΣ ἰο ἔπ6 ὩΟΤΝ 
(88 ονθῇ ΠΟΥ, ἰῃ 8 ἀϊδίδηοθ οὗ 60,000 
τηδίγοβ ὩΘΤὮ οὗἁἩ ὅπος, 18 Οπ πὰ 8 ΣΩΔΥΒΗΥ 

Ρἰαἷὶπ δῦουϊ 12,000 τρϑίσζοβ ὑτοδὰ, τἢϊοῖι 

ΘΧ 18 πηἀοηΐδ 0} ἔγοθθ [ἢδὲ ἴῃ ΌΣΤΩΟΣ 
δο8 ἴδ 868 δὰ οονογοὰ (δϊ5 ῬΔ:Ὲ); ἐμαὶ 
τδογοίοτο Ἐσηδιη οουἹὰ 1ΐ6 “ δὶ 6 δῃηὰ οὗ 
180 ( Υ̓Ρεύδη) ἀοδεγὶ," πίϊποῦὶ [πὲ οο- 
ἐπεϊάϊης τῖτῖ [η6 τοδὶ πουίβοσῃ ροὶπίὶ οὗ 
86 Ουἱΐ, δηὰ (Παὲ ἰΠπ8 [6 ΗἩΘΌΓΟΥΥ ΔΙΤΩΥ͂, 

βαυΐηρ διτὶγνγοὰ δἱ Ἐπιδηὶ, τοῖς δδνθ 
ὈΘΟΟΏλΘ ΔΊΤΕΣΟ οὗ (6 ἀδηρῸΣ ἴῃ Ὑσηϊοσίης 
8 ΤΩΔΥΟΝ 80 [ἋΣ ἴὸ ἰΠ6 θϑουἢ, δηἃ 566 10 
ΠΘΟΘΑΒΙΟΥ [0 τοί ΠΟΥ γα δ, [ἢ ΠΔΓ- 
ΤΩΟΩΥ ὙΓ [086 οἰτΤουταδίδηοαΒ, γγὸ 88}|8}} 
μδνὸ ἰὸ ἢχ [80 Ῥοδίεϊοῃ οὗἠἨ ἰδὶβ ὨΘῪ 
οδπιρίηρ - οἷδοο, “Ὀοΐοτο Ρ᾿-Βαδίτοι 
(ΠΤ ᾽Βλ, δοίπϑου Μιράοὶ (0 122) 
δηὰ τΠ0 5868, ΟΥΡ διζαϊηδὲ Β64]-Ζθρῆοη 
ΟΝ Ὁ»). ΡιΒαϊήίτοι ἢ, τέο. δεῖς 
ἘΔΙΏΪΥ 88 τ δϑουηὰ οὗ 8. ΗΘΌΓΣΟΥ Πδ:}0 
( φηΐγαποθο οὗ ὑδϑῆϑοὸβ ΟΥἠἨ  ΟΔΥΘΓΠΒ," 

ΠΛ Π :-Ξ ἭΠ; 80 βαδάϊδῃ, “6 τωοηευπιὔ), 
ἐθ ῬΓΟΌΒΔΌΪ, 88 Φ δ], Υ (Ορ. 1]. Ρ. 159) 

οοπῃ͵οοίτιτοβ, οὗ Ἐσγρίΐδη οτχίῃ (πι- ΑΧ]- 
ῬΩΤ), διὰ εἰχηΐϊβοβθ ἃ Ῥ]δοθ ΟΥ̓ΟΥΩΏΤΟΥΤΏ 
γε τοοὰβ (ἄχι). ῬῚ 8 [80 ἘΠΥρΡΕΔΩ δσ- 
εἰςϊο, ἐπογοίοσο 116 βῆ) ῥἶδοθ ἷβ, ἱῃ 

Νά, χχχῖϊ, 7, 8, εἰ ΡΥ «δ ]οὰ ΠΛ ΠΠ. 

ΤΠ ορίηΐοη τοσηἰϊϊοηθὰ ὉΥ δδδὶ, δαὶ 
ῬῚ-Ποδίνοῦ δ 8 ἰάθητ αὶ] τι ΡΠ Ποπὶ ἰη 
ἢ. 11, ἀοδοῦνοβ Ὧ0 ποῖϊοθ. ὙΠῸ ϑβορίθδ- 

Εἰης [88 ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως, Δ8 ἰἢ 

6 Ηδοῦτον ἰοχὶ τοῖο ΠῚ "8, πιο 

ἔαϊθο τοδϊῃρ ἰδ δὰγ τωηθηϊοηθὰ ὉΥ͂ 
Φοζοσηθ.--- Μίχ 40], 21,2, οτἱ αἱ 411 ἐοισεν 
ΟΥ̓, 88 Δὰ Επγρεΐδῃ ποσὰ, " δρυπάβῃοθ οὗ 

Ἀ1116 (Τογείεγ, Εγὶδι. Ῥ. 39), 16, ὈΥ Εσο- 
Κὶοὶ (χχίχ, 10; χχχ. 6), τωϑῃοηθᾶὰ 885 ἃ 
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ΘΠΟΘΙῺΡ Ὀοΐοτα Ρ᾿-βϑμίγοίῃ, θούνγθοη ΜΡ 0] δπα {Π6 βεᾶ, 
ΟΥ̓ΟΙ δραϊηϑὺ Β88]- Ζθρθοη : ὈΘΙΌΓΘ 1ὑ 5181} γοὰ Θποδιὴρ ὈΥῪ [86 

πουίδοσι οἷο ἴοι οὗ Εσγρί, ονοῦ 
δραίηδι [6 βουΐδοῦι ἴον οὗ ὥγϑῃθ 
(υςἢ, δοσοσγάϊηρ ἰο [6 Πότ. ΑἸίοΙ, 

Ῥ. 171, ἰ8 ὑπτγεῖνο Ἐοσωδῃ στη ΐ]ο8 ἔστουι Ῥεϊα- 

Β'απ.), πᾶσ Ὑδΐοὶ ῬΒΑΥΔΟΣ Νοοῦο ἀ6- 

ζοδιοὰ ἰδ6 ἱηνδάϊηρ ϑυτίδηβ (Πεγοά, ἰὶ. 
159). Οὐογδίη!υ, ὈΥ [18 σΘΠΟσΑΙ δβιδῦθ- 
τηθηΐ πὸ ζϑίη ἢ 616 ἴον [86 ὀχδοῖ ροδί θη 
οἵ {πὸ Ηοῦτον δἰδου, Τθὸ ϑβορίπαρίης 
αἶδο τοηάοτβ ἱὲ Μαράοϊΐοι (Μάγδωλον), ἃ 
ἰοῦ δἰϊααιθὰ ἢρᾶσ (16 Ῥοϊυδίδῃ στὰ οὗ 
ἴδο ΝῚ]Ο, ἰη Οορεῖς Μερολίοῖὶ (ΜΈΣΧΤΟΛ,), 
ὙΠΟ Ὡδπιθ δᾺ8 ργοϑογυθὰ 1.861 1 [ἢ9 

Ατδδίς Ἀδεφολεκῖ (, ἡ γ..9.. Βαΐ {μΐβ 

860 8 τη ςἢ ἴοο ἱπάϊδιϊποῖ, ΔΙ που ρἢ [86 
Μίκάοὶ οὗ οὖῦ ἰεχὲ τηῖρῃϊ, δοοοσάϊηρ ἴῸὸ 
οὔ ὀχρίδηδίίου, πᾶν ὈθΘΘη δἰ υδιϑὰ τηθοῖι 
ἸΩΟΘ ἴὸ ἴδὰὲ ποῦ. Ηρ θοΣ 
(ἴοβοβ υπὰ Ζέργρί. ". ὅ8, 69) Ὀο]ίονο8, 

ΠΠογοίοσγο, τπδὲ ἴμΠ9 ἀεί σηδίοη “ Ὀοΐιγοθη 
ΜΙίράο] δῃὰ {6 868," ἀοο8 ποΐ ἀοδοσὶδο [86 

οχδοὶ ζΘΟΘΤΑΡὮΪΟΑ] ροβιτοη οὐ [86 Ρΐδοο, Ὀας 
͵8 ΟὨΪΥ ἱπιθη θὰ ἰο μοΐπὶ ουΐ [Π0 χτοδὶ ἀ8ῃ- 
ογ ἴὸ ὙΒΙΟΝ [86 Ἰαγδ 6} 166 Θχροθαᾶ (π6πὶ- 

ΒΕΙ͂νΟΒ ΟΥ̓ ΠΟΔΆΡΙ Ὀοίογο Ῥὶ-Βδμίγοις, 
Β'ΏΠΘ, ΡΓΟΌΘΔΟΪΝ δ᾽ πδὶ ἐἶπηθ, ἃ βίσοης 
ΤΩΣ ΑΓῪ σαττίϑου, ἰδΐοσ ἰγδηδ᾽ οοδίθα ἴἰὸ 1ἢ}6 
πο θουσίηρ Πάρῃηο (εγοά. 1ὶ. 80), γγ8δ 
διδιϊοπϑὰ ὑποσγο, δηὰ σταῖρῃς ἤδνὸ βυ  ἀθη]γ 

δἰιδοκοὰ [ὴ6 γτοδίηρ ΗΘΌΓΘΥ ΔΙΤΩΥ͂ ἤο πὶ 
[δοὸ Ἰοῖ, πλ}]6 (6 8686. ορροδοὰ το οὐ 

πο τίρς. ΤὨΪ8 δΒυρΡρΟΒΙΙΟΩ ἰδ, ΒΟΎΓΟΥΟΣ, 

ἸΩΟΥΟ ἱηροηίουβ δὴ μἰδυδῖῦϊθ. Τμας 
ΜΙκάοὶ 56 Μουπὶ Αἴδκα, 65 Τιθϑοβοη ον 
δὰ Ἐαϊδοδοὶς δεδοσί, 6 Ὑϊποῦὶ ΔΩ 
Ἰουμάεδιίοη. ΝΊΘΡυδν ( οδοσ. οὗ Ασαδθία, 
Ῥ. 409) ΒρΟΘΟΒ ἷξ ἴο δνθ ὈθΘΏ ὭΘΑΣ ἐδ 
τηοάοσῃ ΒΡ ϑὅποσ, ποῦ ἰδ ποῖ δὲ 
ΨΑΙΔΏΟΘ ὙΠῈ (ἢ6 ΙοΧΙ, --- Β621-Ζορῆοπ 
ΟΒΥ 593), Ργοβδδὶγ ἐδ ἑονγη οἵ ΤΎρβοὴ 
ΟΝ, ποὲ οΥ᾽ ἐδλε πονγίδ, πδῖο δ πουἹὰ ὉΘ 
ἸΒΥ; 80 αἷδο Ταγρυτι Φοπδίμδη, ΓΜ 
Ἰθν, “ὁ 10] οὗὐ ΤΥρδου ;" δπὰ 
Βαδὰϊδ), γὼ νῶὐϑ [6 οὐἱδ γοπίυδ, 
ΟΥ 16 ΘΙΘΙ͂ οὗὁὨ ἔργ γ, ὙΠῸ σδῖο ἴῃ 
ΛἈΠ0 Ὀυγηίηρ τη ἔγοπι ἴΠ0 ἀεδβοσί, ἰοὸ 
ἀοδίσου [06 οἸοδιοηβ οὗὐἨ Οεἰγίβ ἴῃ (0 
Υ4107 οὗ [16 ΝῚ]Θ (8006 ποίθ οἡ ΙΣ 10). 

ΒΔΑ]. Ζορδοῦ ἴ8, ᾿ποχοίοσο, ΤΥρδοηΐα, οὐ 

δεοοοτάϊηρ ἰο Ἐογείον (Ερῖδὲ. Ρ. 38) Ηοσγο- 
ΟΡΟΪΐ8 (ὙΒΟΓΟ, 848 ἘρΥΡ δ ΤΥ ΠΟΙΟΥ͂ 
διββοσίβ, ΤΥΡΒΟΙ γγἃ8 Κὶ]]ϑὰ ὉΥ ̓ σἰπίηρ), 
ὙΠΟ 8 ἴῃ Επγρδη “οιματὶ (ΟΥ̓ΑΡΙ, 

{μὲ ἴδ, ρὑγοδυςσίηρ ἃ οὔγθα; δοο (λαπιροῖ- 
ἰίοπ, 1 ἘΖΥΡῖο βουβ 1.8 ῬΒδσ. 11, 87), ἴτοτα 
νι] οἢ [80 ΟΥΟΟΚΒ δϑοῖὶ 0 παν τηβδὰθ 
Ἡδετγοο, δδάϊηῃρ πόλις, οισπ; δηὰ ἰδ6 

Ὑ80]16 τορίοῃ ἰπ [86 ππουϊναιθα ἀδδοσί- 
ἰγδοῖδ δοίνγθοι (80 Ν᾽Ὶ]6 δὰ (86 Βοὰ 5.8 
ἷ6 οΔΙ]οϑὰ, “10 δεδὲ οὗ Τυρδου,"--Ν ον, 
1 τοῊο σογι πο 81} [Π686 5ίδίθιωθῃῖβ Θοἢ- 

οοσηΐηρ Ῥ᾿- Βαγοι, Μίράοὶ, δηὰ Β88]- 
Ζορδου, δηὰ Κοορ ἴῃ τοϊηὰ ἴδ ἀϊτοσιῖοπ 

οὗ τ)6 γεέμγη δῦουϑ ροϊηϊθὰ ουῖ, 6 σοῃ- 

ἠοείαγα, ἐμαὶ Χοίΐροιπι ο» ; Οσοοκ, κλύσ- 

μα, 180 βοοὰ οὗ {πθ΄ 868, δϑ δἰγοδωῦγ 
Ἐπιϑοθίπ8 τοϊδίθδ δον δποίϑης ἐγϑά 08), 

5 ἴδο ρ]806 οὗἨ δποδτηριπθηξ ἀοδβογ ροὰ 
ἴῃ ΟἿΌΣ γογ86, ΟΥἹ Ὧμ0 ροίΐῃϊ οὗἨ ραββαρὸ ουὐοῦ 
δ0 Εοὰ 8,68, βϑϑπὴ8 Ῥογίθ ΟΕ Ρ]δπβιΌ]α. 
Αδοαὲὶ 18 εἰζιδέίοη βαγα ΝΙΘΌΘῆν (Τταν. ἱ,, 
Ῥ. 218): “ΤἸῃ δηοίοπε εἰπιοδ, τβοὰ [86 

Βῃ08 σοῦ 6.1} Θηδθὶθὰ ἰὼ δοθ ὌΡ 
ἰσθοῦ ἐπ 0 Ατδϑίδη ΟὐἹὲ τ[δ6 ἴοπα 
ἸΚοίειπα, δὸ οοἰοῦταιθα διοθοης Ασδδίο 

ὙΤΙΓΟΣΒ, ῬΔ8 δἰίυδίιοἃὰ ΠΟΔΓ [(ῃ6 [Ϊ6ς6, 
ἩΠΟΙΟ δἰοσνγαγὰβ ὅσος ττὭδβ Ὀαΐϊ, ΑἹ- 
δου ἢ Ἧθ 800 ΒαΙΘ ποιδίηρ Ὀαϊ ἰατρο 
Ἀ1}186 οὗ ταΐη8, τὶϊποῦξς ΔῺΥ Το ἰο8 Ἡ ΒΙο ἢ 

ἄσϑοσυο ΟἿΓ διϊοῃιτίοῃ; 81}}} ἐξ8 πδῦθ [88 

Ὀεθα ῥγοϑαεσυϑὰ {1}} ΟἿΣ εἰπιθ, (Ὁ ἱῃ ὅπος 
(ΠΟΥ͂ 8:Ὸ 8.111 οΔ]]οὰ ἐἢ6 τυΐπβ οὗ Κοϊβασηῃ. ἢ 
(Οοσίρασο ἢ έδοσίρι. ἃ 1" ἘΧΥΡίο χὶ. 306, 
866; μκαέγεπιέγε, ΜΜέταοῖτ68 δι 1 ἘΥΡίο ἃ. 

162, εἰ Φεᾳ.). 76 Κηον ἰμπδὲ ποτ 'ν88, 
Ὀοδί 68, ἀμοίμος ἑοσσῃ Εοίδαυτι, τροχὸ ἴΠ8Ππ 

ἃ ἄοστοθ βουὴ οὗἉ ὅ0οΣ, δὲ (86 ροτὶ οἵ (86 
Ταοπηΐδίῃ οὔ πὸ βϑῖὴθ Ὡδῖὴθ. Βυξ ἰδὶδ 
ἴοῦστι 8 ΒΟΓΘ ῬΟΣίθΟΕΪΥ οὔϊ οὗ [86 ηυοδέοῃ, 
88 10 ἰ56 ἀοροϊάοαγ ἰ00 (ἊΣ ἴο [πὸ βου. 
ἘῸΥ δἰγοδὰγ μδνὸ ἔη0 1αγδο ἴε8 γείηγποα, 

(δας 18, [ΠΟΥ ᾶνὸ Ῥχοοδοάϑθὰ που γασάβ: 
δηά ἱξ '8 ἐτηροβεῖ]θ [0 ΒΌΡΡοΒο, ἴμδὲ 106 
1δτϑ "Ἰ5 ἢ} ἈΓΤΩΥ͂ δισγαγοὰ ποῦ ἐπ6 ρχτι- 
ἄἀρηξ Ἰοβάοσβμὶρ οἵ Μοδϑβ, ᾿ϑϑά ]οβϑὶγ 80 
ἔασ ἴο ἴδ δουαϊ. Βαϊ (6 ἴοστοον Ἐοὶ- 
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ἘΠ ἘΘΡ99) βγη Ὁ δ]. ἼΡιΩ 5. ἘΡΤΟ Ρ ἸηΣΣ 
ΒΟΌΙΩ ΒΩΤΟΘΒ ΘΗ ΙΓΟΙΥ ὙΠ} [6 ἀδβογ ριϊοη 
οὗ οὔ ἰεχῖ; ἴὉσ ἰῃ (ἢ ποχίΐι, τγοδί, δηὰ 
8οιῖ}ι, 0 8. δϑιιστουηἀοὰ ὈΥ͂ [6 ἀδδογί, δὶ 
ἴῃ [Π6 οαϑὲ ἰξ Ὀοσγάογβ οἢ τὴ Ἐδὰ 866.--- 
Α5. ι]8 δι )θοὶ ἔΌστδ οὯ6 οὗἩ ἴδ τηοβὲ 
ἱπιρογίδηὶ δῃηὰ ἰηιοζοϑείπρ Ροΐπίβ ἰῃ [ἢ 6 
Βίδίουυ οὗ (86 ἀδιίνθσαηοθ οἵ 1δγδοὶ, διὰ 
85 ἴΠ6 ἀοῆβηίης οὗἩἨὨἁ [Π6 εἰξοδίίοη οἵ Ρὶ- 
Βδδίγοι ἢ ἱποϊυθβ δὲ [ῃ6 δϑῖὴθ ττηθ τὴ 
ΤΑΟΤΩΘΏΓΟΙΒ ἡποδίίοῃ σοποογηΐηρ [Π6 ραγί 
οὗ 16 Βοὰ ὅθα οὐ νοῦ τ86 Ἡρῦγον 
ΔΥΙΩΥ͂ αἴεςιοα [86 ραδϑαρθ, γγ 711} ἘΧδχηΐῃ 
Β6ΓΘ ΒΟΙῚΘ ΥΌΤΊΔΣΚΒ ἔγοῃ Χίον Ηϊδίοῖν 
οὗ Ῥαϊοβίϊηθ (ἰ. Ρ. 177), ἰῇ πϑῖοδ 86 
ΟΡ᾿ηΐοῃ, οηξεσίδἰ θὰ ΟΥ̓ ΤΙΔΏΥ ΟἸΠΟΓΒ, 89 
αἷδο Ὁ. ὅπαν (Τγαν. ρ. 269), Βγυςο (Τταν. 

ῖ, 282), δυο, 1ϑηρχοσκο (Κη, ;, 433), 
Κυιϊϑοδοὶῖ (1608. δηὰ [6 8ιη.), ἀοὐϊδοὶ 
(δὰ Ομβρ. χίν), ϑίοαγά, σον, Μοποοηγβ, 
Ονϊηρίοη, Δγαηάδῖο, δμυθογὶ, Βίορηθα, 
οἰς., οὔ δ ΘΟΠΒΙΔΟΓΔΌΪΝ τιογθ δομέλεγπ 

Ῥοπίτέοπ οὗὈ ἐδας ἕο ἰδ ἰμπ8 ΘΧρΙδἰηθὰ ὈΥ͂ 
80 δυίδοῦ: “Αδουϊ ἴδ μορὰ οὔτπο Οἱ 
οὗ 806 6 ἀοϑοσίὶ ρ᾽αἰη οχίθη 8 ἴῸΣ ἴθ ΟΣ 

ἔνγοἶνο 1168 ἴ0 ττοδὲ δῃ ἃ ὨΟΤΙΝ οἵ [86 οἰ Υ 
οὗ τΓμδὲ πδῦιθ. Οπ [Π6 τγϑδὲ {Π]8 ῥ]δίη ἰδ 
Ῥουηάεοά ὈΥ εδ6 ομαίη οὗ Αἰίακα, πο ἢ 
σοῦο8 ἀονψῃ ἰουγαγὰβ (ἢ6 868 ἐπ 8 ΠΟΙ ἢ- 

ΘΑσιοΥΪ αἰϊγοοίίοη. Ορροεῖῖϊθ ὅς 18 
οδαίη 8 Β0ΘΏ δί ἃ σοῃ δ᾽ ἀογδ ὉΪ6 ἀϊδίδηοο, 
Ὀυϊ, 48 νγὸ δάυδῃσα δουτνασζά, ἴΠ 6 τηουη- 
(415 σδρὶ αἰγ ἀρργοόδοῖ [6 ᾿δ68, 4πἃ ῥγὸ- 
Ῥου οΠΔΙΘΙΥ οὐπίγδβος ἴδ 6 Ὀσχοδὰ ἢ οἵ τδ0 
ΥΔΙΟΥ; δηὰ {16 Ἄομδίῃ ὑογηιηδίθα δὲ ἐμ6 
δΟΆ, ἃ 86ΟΙῺ8, ἱῃ [6 αἰδίδης τνίον, ἴὸ 

δῆυΐξ Ρ ἴΠ6 γΑ]]ῈΥ δὲ Ηδ8-6]-Αἰΐακα, οσ 
ἂρ Δὔίδκα, ἵἔνεῖγθ σοΐϊοβ Ὀοῖονν ὅσος. 
Βαϊ οὐ δρργοδοίηρ (δϊ6 Ῥοΐῃξ, δι} ]6 

ΤΌΟΙΙ 8 ἰουπὰ ἴ0 μ888 Ὀογοῃᾶ; δηῃὰ ἴῃ 

Ῥαδβδίηῃρ Ὀογοπὰ ν πὰ ουγβοῖνοδ ἴῃ ἃ 
Ὀτγοδὰ δ ανΐαὶ ῥ]αὶπ, ἔοστιῖης (Π6 τοῖα 
οὗ [86 τὰ ]]ὸγ οὗ Βοάθδα. ΤὨΐ8 ῥ]δίῃ ἱβ ου 
186 ΟΙἾΘΥ ΟΣ ΒΟΌΒΕΣΗ δἰ 9 ὩΘΑΙΪΥ δῃπὶ ΠΡ 
ὉΥ 186 ἰοστηϊπδίοῃ οὗ δηοίδοσ ομαίη οὗ 
ἐΐοδθ τηουηϊδίηα, πβοἢ οχίδηὰ Ὀοένγθοσι 
1μ6 ΝΟ διὰ [80 τϑδίδσῃ ββοτθ οὔ ἐΐὸ 
Ἐδὰ 8:8. ΑἿΥ ἔτ ΒοΣ Ῥγόρτοθθ ἴῃ ἐδΐ8 
ἀϊτοσοη τοῦ]ὰ ὯΘ ἱτωροβδβίθ]ο ἰο 8. Ἰαγρο 
ΘΙΙΩΥ͂, ΟΒΡΘΟΐ8}17 ποθὴ οπσαπηθογοὰ τι} 

ὭοοκΚβ δηὰ ποσὰ, αῃὰ νὴ ποσθοη, οἰϊ]- 

ἄγη, δηὰ δαρζαχο; δηὰ ἐπΐβ ἤότω ἰἢ9 
ΤΩΒΠΠ ΟΣ, ἴῃ ΜΒΙΟΒ 186 ΤΟΟΚΒ, (μ6 ῥγοιηοη- 
ἰοτίθβ, δηὰ (06 οἰ188 δάνδηοθ οῃὐ ὴθ 
ὙΟδίΟΓΙ δῆοτο.Ό Απᾶ, θαδβίἀββ, δῃγ δὰ- 
ΤΔΠΟΘ ἴῃ [Πΐ5 ἀϊγϑοϊίίοη Ἰγοι]ὰ Ὀ6 δυϊοί 4] 
ἴ0 ἃ ὈΟΥ ἀοδίγϊπρ' [ο θβδεδρο ἤτον Ἐρφγρί, 
85 ΠΟΥ του] ὰ πανὸ ἴδ6 Εθὰ 868 Ὀοΐτγθοη 
ὕδατι πὰ Ασϑδῖα Ῥγορϑι, δῃὰ που]ὰ οϊγ 
ξεὶ ἱμνοϊνϑα διποηρ [6 Ὀ]δίπβ δὰ γδ]] 6 γ8 
ὙΒΙΟΒ βορααῖθ ἴΠ6 τηοπηϊαίη- Πα ηδ. οὗ 
Ἐργριίδη Αταίβ. --- ΤῊ 'ἰθ τη6 ἀοοϊἀοὰ 
ΟΡΙπίοῃ, δὲ Ὑδίοῆ 16 δαϊηου [68 δἵ- 
τινὰ δῖαν [86 βποσίιαιίηρ οοῃ θοίαγθβ ἰῃ 
Π6 Ρίεἰοσία! ΒΙ 16 (ρρ. 168---170), ἔτοτη 
ὙΠΟ τ ΠΊΔΥ͂, ΒΟΥΤΕΥΟΙ, ΖΑΙΒΟΥ βονοσαὶ 
ΔΙΓΡΌΙΤΏΘΏΓΒ [Ὁ [δ 6 δαρροτί οὗἉ δ ορὶπίοῃ; 
ἈΠ (18 ΜΠ]|Ι Ὀ6 δὲ [88 δβάπηθ ἔΐτηθ 1ῃ9 
ὀδβίοδί ὙΔΥ ἴὸ τοΐμίο ἱξ, Βαεΐοσθ Α]], νγὸ 
τουδὶ δὲ {Π6 ὙΟΙῪ θορί πηΐηρ ΘΙΩρΡΗ Διο 61} 
Ῥγοίοβὲ δραϊπδὶ ἃ δυρροδίϊίου, νιΐο ἢ του Ἱὰ 
δὲ ΟΠΟΘ βίδιηρ Μοβοδ 88 ἴπθ τηοδὲ ἰῃοβ- 
ῬΔΌ]6 δῃὰ τηοδὶ ἱπξαξαδίθα οὗ 4]1 τοῦ τ γν 
Ἰοδάοσβ 1: ἢδϑ, Δ8 6 ἢδΥϑ δοθῇ ἰῇ οὖ 
ὨΟΙ͂Θ Οἢ ΧΙΪ;, 17, ΑἸ τσ γ6 Ὀ6ΘῺ ἰδ ὈΠΔΗ ΔΚ 
ἱπίοποῃ ἴο ἰθϑᾶ τῃ6 Ῥϑόρὶθ ἱπίο (ὴἢθ 
Αγσαδίδῃ ἀοδοσὶ ἑονγασάβ Ηοσοῦ; 6 τδθ 
ἐμογοΐοσο οὐ]ροὰ ἴὸ ἰδ ἔγοῃη (οδθη 
1:6 ἀϊγοσίου ἴο δου -οδδὶ, Νον τὸ Ἄοδῃ 
Ἧ6]1 ἱπιασίπο, ἴδ: ἰῇ τη6 ππδνοϊάδοὶο 
διαϑὶθ οὗ [86 ᾿ΟΌΓΠΙΟΥ, ἢθ ῥγοοθοάθὰ ἴοο 
ἴασ ἴὸ 1:0 δοιέά, δο δας ἰῃ9 8086 πῶ 
βοίνγοθ .ἷ8 Βοδίδ δπὰ Ατωρία, πδίο ἢ 
σοΙρΟΙἸθὰ .ΐπὰ ἴο χοίυσῃ πογέλισαγάε, ἰὴ 
ΟΥ̓ΔῸΣ [0 ΤΊΤΟΣ τουμὰ (π6 Βεδὰ οἵ τἢ9 
Ου]έ--- ποῦ Π06 Ὧο0 ἀουδὲ πουἹὰ ἢαγθ 
ἄοῃο, ἰξ Βὸ δὰ ποῖ, ΕΥ̓ ἐδ ρΡυγευΐης 
Ἐφγρβίδηδ, Ῥθθῃ σοσαροὶ]οά ἰὸ ἃ δυὰάδῃ 
Ῥδδδαρὸ [γοῦν ἐΠ0 868 (85 [π6 σοτητηδηὰ 
ἴῃ χίν, 15: Ἰ9Ό"), “ οηὰ ἢθ 8841} ὑσοοοϑὰ 
πογίλισατάε,"" δυβιοϊ ΠΕ δον). Βυς ἰΐ 
8 ῬΟΥΪΘΟΣΙΥ ἱταροδοῖῦ]θ ἕο βΌρροθο, ἐμαὶ 
Μοροβ, βαυϊηρ ὁῃ06 ἴαΐκοη [86 τρις γουῦο, 
δου ἃ ἱμίθ πο Δ }}γ πὰ τβητΟΩΪγ, ἰπδίοοὰ 
οὗ μδδβείηρ σουπμὰ ἐδοὸ μοδὰ οὗ ἰδ ΟΘυϊ 
ἱπέο [86 5΄ηδίεις ρϑῃΐηβαϊδ, ργοοθϑᾶ βουί- 
παγάβ, (ἄσουρσὰ δ τυ π6 οὗ ἱτοραδβῦ ]9 
τηουπέδίηδ, δη ἃ ἀραὶ η αΪΥ ΟΟΟΌΡΥ ἃ Ρο- 
βἰῶοι τδοδ σασδὶ αἰπιοδὲ ἱπου 8 0} ἀθ- 
᾿ἶνοσ 186 ΔΙΤΩΥ͂ ἰπίο ἴΠ0 Βαηὰδ οὗ {δποὶγ 
Ἐφγριΐδι θηθγχοα, ὯΝ ζϑερϑοὶ [116 Ρἱουϑ 
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868. 

ΕΧΟΡΌΝ ΧΙΨΡ. 

8. ᾿Απὰ ῬΒαγδοῖ ΜΠ] θυ οὗ (Π6 Ομ] άσθη οὗ 9γβοῖ, 
ΤΊΟΥ αγό Θαὐδηρ]οα ἴῃ {86 ἰΔηα, [6 τΠ]]άΘΓΏ 688 μα δα 

: Ἐησὶ, Ῥεγε.---Ἔοτ, 

Β6Ώ56, ἰῃ τῆς ἢ 1841 ΒΥΡΟΙοεἱ οὐ σίπδίϑα; 

ἴοσ τιδὺ συϑῦγ ἰηΐδιαδιίίοη, δο ΟὈΥΐουϑ δπὰ 

80 ΤὨΔῊ 68, 15 Γοργοθοηϊεὰ 88 ρυϑ- ἀραιϊηοὰ, 

ἱῃ ογῶδσ ἰο δῇογά (σᾶ ποὺ ορροσγίι το 
ἴογ τοὶ υ ποπάοσγβ σὲ ὄυϑῃ δοοοσγάϊηρ 

ἴο ἔπδὲὸ ΤΠΘΟΥΎ, [86 ΗΘΌΓΟΥΥ ΔΙΊΩΥ ἀϊὰ ποὶ 

αἷνο ἰγβ6ὶ ὈΪΠΑΙΥ Ρ ἴο0 8 σαϊγδουϊοιιϑ 
κυϊάδηςο, Ὀαΐξ οδἹοιϊαιοα [Π6 Ῥοβδὶ Ὁ1111168 
δηὰ δαἀνδηίΐαροθ οἵ ἴΠ6 ἀἱβδγοηῦ σουΐοδ; 
ἕοσ ἰς ἀἰά ποῖ ρῬγοοθοά Ὀογοῃὰ [86 ΥὙ4]1 0} 
οἵ Βοάρα, Ὀϑοβϑιιθ “ΔΩ δάνϑῃοθ ἴῃ ὑμίδ 
αἰγοοιϊίοη σουἹὰ ὃὉ6 δυϊοϊἀα1] ἰο ἃ ΒΟΑΥ͂ 

ἀοδίσιηρ ἴο Θϑόδρο ἔγοπι Εσγυρὶ." [Ιῃ 4]} 
Βαπιδη σα]οα]διίοη, ἐυεγῳ δάναποο ἴ0 [ἢ 
βουΐδι, ἰῇ (06 τγοϑὲ οὗ 860 Βοὰ 864, νὰϑ 

ΟΥΘΙῪ ὙΔΥ͂ ΘΩΌΔΙΙΥ δμοίάαί. ἘἙΌΤΙΠΟΥ, 
ὀγθη ἱ Ἧὸὁ δΌρροβο, ἔϊπιδὸ {Ππ|0 [δ] 68 
Ῥγοοοοάθά, οὐ ἴδ6 οοπιηδηὰ οὗ Μοβδοϑ, 

δὶχ Οὀστηδῃ τη 1106 (0 ἴΠ0 δουῖὶ οὗ 8.62.-- 
ἴον ἴδαὲ ἰβ ἐΠ0 ἀϊδίδηοο ἴἰο ΒοάθΑ---ΐο 
τασδὶ ἴδνθ ὈΘΘΏ δοοοτρ δῃθἃ ἰῃ οὁπ6 ἀδγ, 
δηᾷὰ ἱξ ἰ5 ἱπῃροδαὶ Ὁ]6 ἔοῦ ἃ ἰδῦχὸ δηὰ τσοὶ 
πο ογοὰ τλυ]οϊζηἀθ ἰὼ δάνδηοθ δὲ 80 
Ταρὶά ἃ ταῖθ.0. Απὰ ἴπ φοηοσαὶ, [ἢ 6 δβοθῃ- 
εἰς ἱπίοσργοίδοῃ τηπδέ ΓΟΟΊΣ ἰ0 σαΐγδοῦ- 

Ἰοαβ ὀχροάϊθηϊδ, ΟἿΪΥ δῇοσ 41} βδιθιηρίϑ 
δὶ ἃ ταῖϊζομδὶ οχρϊδηδέίοῃ πδυὸ ἐδ ]θὰ.-- 
Ἐατίδος, 186 νάϊ οὗ (29 ΟἹ ἰῃ τΠ0 
ΒΟΌΓ(} οὗ Αἰΐδίκα, δυπουπῦα, δοοοσγάϊηρ ἴἰῸ 
Ἑοδέηδοη (ἰ. 93), ἴο ἐλγοα αοστδη τα ϊθδι 
δηὰ ἰξ ἱβ ἱπιροββίδὶθ [δὲ 80 ὨυΤΊΘΓΟΙΒ ἃ 

Βοδὲ δμουϊά, ἰῃ οπὲ εἰσηῖ, δὔνδηοθ βυςὶ α 

ἀἰκέδηοο; δ βουὴ τὸ ἄο Βοί ὑγρὸ [ἢ 
οἰγουπιβίδηοσο, [Πδὲ δὲ ἰδδὶ ροὶηΐ [ἢ 5684 ἰ5 

80 ἀθορ, ἐμὲ ἰξ οαπποὶ πὸ}} ὃὉ6 ἀσίοα ὑρ 
ὉΥ δἃ νὶπὰ (νοῦ. 31), Βϑεϊάθαδ, {6 υδ]] εν 
οὗ Βοάρδ ἱβ ὩΣ [00 ΠΔΙΤΟῪ δ ἃ ἰ00 514]}, 

ἴο ΟΥ̓͂Σ ΒρΔΟΘ ΟΣ 8 ΟΔΙΏΡ ἴο ἃ πιυ]εϊαἀθ 
οὗ δϑουὶ ἔπ γθο τ] Ομ οὗ ϑου]δ. ΕἸΣΙ ΒΟΙ, 

[6 ΗθΌΓΘΥ οχργοδβαίοη 2 9.), “ δβηὰ ἐΠῸΥ 
80.811} τοΐυγη," ἀοθϑ ποῖ ὀυθὰ δάηιῖΐ δὴ 
ἱπιεγργοίδιίοῃ ᾿ἰκο ἰμαὲ αὐυοίοὰ Θῦογο, 
δοοογάϊῃρ ἴο ἩΠΊΟ [Π6 Ιαγδοϊ το του 
δοῖ δνοὸ ζοῦθ δαοΐ ἐδ6 δᾶσῃθ ΔΑΥ ἰονδγὰθ 
Ἐσγρὶ, οὐ Ὑδὶς δ ΠΟΥ δὰ ρῥγοοθοάοὰ 
Ὀαΐοτο, θπὶ ἰδκοι αν ὁ ἀΐβεγεπὲ τουῖθ 
ἴο [Π6 δουξὰ, πὶιεοῦς ΔΩΥ ΡΪδη οὐ ἀδδίρη. 
Βαϊ ἴῃ ΟἿΣ ὀχρίδηδίίου 1229 χοίδίῃβ ἐϊ 

᾿πτογα] δηὰ πϑι4] τηοθδηΐηρ.--Τ0 δγρυ- 
ΤΩΘῺΪδ [ὉΓΣ 8 ΤΩΟΓΘ ΒΟ. ΠΘΙΤ ῬΑββασο: (δαὶ 

οἰδογνῖδο [6 ἘΥΡδην που ]ὰ μανο ῥγὸ- 
[ϑττοὰ ἴο Ῥδδβ τζουπὰ [86 [1{{16 ἸΥΑΥ͂ δὶ 106 
μοδὰ οὗ (π0 αὐ ἱπ ογδθγ ἰο ἱπίογοορς [Π6 
1.01 1065 οἡ (πὸ οΟἵοσ, θαδίοσῃ Ἵοοδδὲ; ἰδὲ 

ἰῃ 150 ποσίὶ [δ 808 Π85 ποῦ Υ δὲθῦ ὁπουρἢ 

[0 ἄσγονγῃ ἴ86 ΕΥρεδη ἄστυ, δὰ ἐδπδὶ ἰξ 
8. οὶ [46 ΘῃουΡἢ ἴο Ποϊ]ὰ δὲ [86 δβδ0)6 
σηθ [56 ὙΟΪ6 1ἰὴ6 οὗ δαὶ δύτὴγ; δἱὶ 
[86 89, δηἀ δἰτο αν ΔΓΡΈΣΘΙΩΙΒ ὅσ οὗ [|| 
᾿προσίδηοο, 848 [06 ΌΓΏΔΟΣ Ππδίυσο δηὰ 
οχίθηϊ οὗ {86 πογίβοσῃ μαζί οὗ ἴ)6 ΟἹ 
οὗ ὅϑυοκ, ΔΓῸ 80 {1010 ΚΏονση ἴο 8, διὰ δὲ 
811 ουθηΐβ, [6 σμδηζοβ ΠΐοΣ ἀξ μδ8 βυΐ- 
ἴογϑὰ, Ἰοεδὰ οὖγ οοπ)θοίαγοβ δροῦΐ [86 
Βἰιαδιίοη οὗ ἘῚ- ΠΑ το ἢ, Γαι Γ πουἢ- 
ὙΔΙὰδ ἴδῃ Ββουξζηναγάβ.--- ΤΠ6 Αὐδδίδῃ 
δάϊοη τπθῃ ἶοΠ8 88 86 ροϊηϊ οἵ Ρ88- 
δδῷ6 οὗ [06 Ιφγδο το ἃ στοαὶ υδγίοῖυ οὗ 
Ὠδη68, Μδϊοῆ, ΒΟΎΘΥΟΙ, δ΄ῖὸ 80 [16 

δυϊδοηῖῖς, [ἢδὲ ΒΏΔΥ ΓΟΙΏΔΥΚΒ, [Π6 Β6- 

ἀουΐπβ ροίΐηλ οαἵ ἴο (δ (ΓΑυθ ]ογβ χϑηθ- 
ΤΆΪΙΥ Ἶπ5ὲ (δδὲ ὈΪδεοθ, ὙΠ ΟΥΟ ἸΠΟΥ ΒΆΡΡδἢ 

[0 6 ϑεἶκοά, 88 (δ ἸΟς ΔΙ γ οὗ ΔΩ δηοοπὶ 
οὐϑθηὶ.Ό ἊΑμπὰ 4]] [δοϑθ πδῆ)θβ ἄθβοσυο, 

᾿πογϑίοσο, Ὠ0 οὐ θα] ὁχαπληδοη,---Αοαὲ 

186 Ραββα 1ἰ8ο ], τὸ τοίοσ ἴο γϑσβ. 91, 22. 

Οἱ 8 δἰγηῖϊασ Ὀδ 618 ᾿κὸ [6 ορίπίοῃ δῦονϑ 
δἰ γεϑα, ἰβ ἰοππἀϑὰ ὑπὸ [0] ον; γουλδσὶς 
οὗ ΕθΩ ἔστι οἱ ΟἿΣ γοῦϑο: “Ἶὰπ ἰσγυ ἢ 0 
ΤΑΒΏ, ΠΟΎΘΥΟΣ ΜΪ86, Οὐχ ἰις ἴ0 δΒοδσοῦ δοσ 

86 ἀδεοὰβ οὗ [89 Ἰ,οσὰ, ον 4}1} Ηἰβ ὑυσουῖκβ 
ᾶ.Ὸ ὑγοΐουπά; δῃὰ [δ τνβάοτζῃ οὗ τδῃ 18 

᾿ἰκὸ πουχδὶ Ὀοίοσο Ηΐμλ. Απὰ 1 σηδῖκο 
(158 οὐδαγνδίοῃ, Ὀθοδῦδο ἐδ Ἄρρθδσε, δὲ 
Οοὰἂ οομτηδηδοά ἐδο [βγ86]168 ἰο τοί, 

ἷῃ οτάασ ὈΥ [818 εἰζαίΐδροιλ ἴὸ ἰοιηρὲ 

ῬΏΔΓΔΟΙ ἴο ρυγδῦθ ἰδθ), δῃηὰ τππ8 ἴο 
ὈΌΓΥ Βἷτπλ πὰ Ηἷβ ΔΙΤΩΥ͂ ἰῃ ἴῃ 8ει8Δ.. ἘῸσ 
186 νᾶγ8 οὗ (0 1ογὰ ἃΣὸ ἱπβογα 8 }]6."ἢ 
Το (μϊνὰ ρογβοηβ 123.), δηὰ 2), δσϑ 

ἔο]οτϑᾶ ὈΥ [86 δοοοη ἃ ρόσβοη, Ὁ ΠΠ ; Ὀὰς 
ἯΤΟ 806, ἱῃ {πὶ8 σδησο, ἃ ΤΟΥ͂ 804] οΟοὉ - 

βιτυσῶοη “Δῇἴοσ [6 βοηβο " (κατὰ σύ- 
νεσι»}, Ἡϊοας ηὰΐηρ ἴῃ ᾽ς (δὲ ἀτβοῖαὶ 
οομηθοῦῖοη ὙἙΠῸ Μοηάοίβδοῃ 88 
Ῥοϊπίθὰ ουὖἷ, δΔηὰ ἘοΘΘΏὨ}Ἶ 116, 8648 8}Ὁ- 
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τ} ἤΠΒ πὰ ἘΡΙΠῚ 6: ὙΎΘΥ ὉΠ. ἫΡ γᾺΝ 8 
ὭΣ Ὁ ΘΣΝὉ Τὰ ΤΙ Τ 533) ΡΒ: πηϑριῦ ἘΣΡῪΙΝ 
ΓΙ 353} ἼΒΤΝἢ ὈγΠ} ΠῚ} . ὈΣν Τ᾽ Ἴδε ΎΣΝΣ 
ΕΎττς Ὀτϑθ ΟΥ̓ ΓαΓ τ ὙΠΡΝ. οὐττοις ῬΊ,. 
δῷ ΠΡᾺ τοι ἸῺ ΤΡ ΣΤᾺ. ἸὩΡΎΡΑ ἼΝ) 6. : ὉΊΩΝΩ 
ντονοὰ.--- ιὉ ΥἼΘΙΣ, “7 τλ6 οἸ]άτοη οἵἉ 
Τοτδοὶ; 2, ἰῃ 118 εἰχηϊβοδιίοη οὗ αδοιέ, 

οοποεγηϊπα, ΟΟΟῸΓΕ 4180 ἴῃ θη. χχ. 18: 

ον ΥἹΌΝ, ραν 077 πιὸ ἴβοθ ΒΔΒΙΪ οἡ τπιδὲ 
γ6Γ86), οἷς. ΟὨΚοΪοθ, οοστοοῖγ, 322 ὃν 

διε, δοὰ Ταγέατη Φογιβδίοι Ρδγα- 

Ἦγαβοϑ, ἰπ [80 8816 86η86, ἐξ Ὁ) ῬΌΪ 2} 

ἀξ ὴ ν)2.--- 7λεν ατε επίαποίεἀ ἴπ ἰδὲ 

ἰαπὰ (γ8 ὩΠ Ὁ"333). 33}, Ρἴαγαι 

οἵ Ῥατί. ΝΊρμΑὶ οὗ ἴῃ ποῖ υδοὰ σοοῦ }3 

(ἰμδιοδὰ οὔ "5 3)), ἴο Ὅ6 οοπδιθοά, ἀϊ8- 
τατδοὰ (ποὲ ἤζοπι Ἴ2), 88 Ἠδδῃθδιη δπὰ 
ΟἴΠΟΣΒ ῬΓΟΡΟΒΘ); ΟΟΙΏΡΘΓΟ ἘΝ, 11], 1δ, ΟΥ, 

848 Ἐδϑῆϊ ΟΟΙΤΘΟΙΪΥ οχρίδΐηβ (Π6 ΥΕ͵ΒΟ: 

“(ΠΟΥ͂ ἅτ δδπὶ Ρ ἴῃ (80 ἀοβαξ, 80 [δὲ 

(ΠΟΥ ἀο ποὶ Κηονν ΠΟΥ͂ [0 Θβοδρ6 ἔγοτα ἷξ 

οσ ὙΝΙΠΟΥ ἴο ἴαγη;" ϑορίυδρίηϊ, πλα- 

γνῶνται, ἸΏΕΥ ΒΙΓΑΥ͂ δϑοαΐ; 860 ἴΠ0 Ὁθ- 

αἰπαΐηρ οἵ τϊ8 ποία.--ΔΊΘΗ ὨΠ ὯΝ, ὍΌ. 
Τῆς ιοἰϊδογηθδε λαίὰ ὁἠμὲ ἴλεέηι ἴμ ; ἰδὲ ἰδ 

(ἢ χηουῃίδίηδ οἵ [π6 τ] άοτη6δ8 ρσγϑοϊπθ 

ἐἰιοὶνς ἤαυῦοῦ τωδσοῖὶ; οὐ [06 Ὀδί}]εδ8 ἀθ- 

ϑοτὶ [48 80 οηἰδηρίοα μου ἴδιαι ΠΟΥ Ρᾶνθ 

Ἰοδὲ ἰδ ἀϊγοοιίοη οὗ ἐπαῖγ ἸουΓΏΘΥ. Ταγρ. 

Φοπαίμδη ἐγϑδηβίδιθδὶ “186 1ᾶο] ΤΎΡΒοη 

888 βδαὶ ἴβοπὶ ἰπ ἔτοπι ἴπ6 δἰάθ οὗ [ἢ 

ἀεδοτι," ὙΒΙοΝ δέγαηρθ ῬΔΥΔΡΏγαβο, ΐ 18 

ουτίουδ ἴο οΟὔϑοῖνθ, 88 Ῥθοῦ δἀορίοα ὈΥ͂ 

Μοηάοίβϑοθη: “ Βδαδαὶ Ζορῃοῃ ᾿δὺθ αἷθ 

Ὑ ὑδίο ὑπ κἷο Ποὺ νοσϑροιτί." ΣΡ ϑοη 

ἐγαπδίδίοθ: “ Ὑθβο Ιοθδοῦ ἰδὲ δῖος ἀϊΐθ 

Ὑγυριο τοῦ ἰπποη" ({π|0 ἀοδβοσὶ [88 βδαϊ 

{1561 Βοΐογο ἐμθτα), δπ ἃ τοιθασκβ, [μδὲ [86 

πἀβϑαδὶ ἐγδηδίδιίοη: “ [86 ἀοδοτὶ Βδὴ} διαὶ 

ἔθθτα ἱῃ," 88 ὯΟ 5680 ΟΥ ΤΩΘΔὨΪΏΡ, Βῖη 090 

16 [6γϑ} 168 ἀἰά ποὲ ρὸὺ δὲ 1} ἱπίο 189 

ἀοβοσῖ; δαὶ ἰπ [18 ΒΩ ΓΘ 5: Γοζα ΓΟ ὮΘ ἴοτ- 

ξοῖβ ἴμαὲ ἰξ ἰδ ποῖ [80 «γαδίαπ, Ὀαΐ 189 

Ἐσυρίϊακ ἀοβοετῖ, ἴῃ τ Ι ἢ (ΠΟΥ͂ δϑοιηϑα ἴὸ 

μιᾶνϑ Ὀ6ΘῊ ΠΟΡΘΙ659}Υ ϑηϊδηρὶοά. 

4. Απὰ 1 ελαϊ λαγάει Ῥλαταοΐ᾽[ε λεαγί. 

Αδοσ δὴ ἰπίοσυδὶ οὗ βουογαϊ ἄδυβ, ἀστης 

ὙΠΙΘᾺ (δ Κίηρ σταάπδ}γ τοοογυαγοὰ ἔγοπι 
εἶθ ρϑηὶς δῃᾶἃ σεβοοϊθἃ οἱ ἐδ ΘὨΟΓΣΙΩΠΥ͂ 
οὔ ἐδο ἰο88 Βα δὰ ἱῃβιοίθὰ προ Ηἰπιθο] 

ἘΥ αἰδπιϊβοίηρ 8Ὸὸ ΓΏΔΗΥ ᾿δοπδαηὰδ ᾿πάυ8- 
ἰτϊοῦβ ἸδθΟΌΓΟΣΒ, ὨΪΐ8 ἱπηδίθ ῥχίἀθ δηὰ 

ΟὈΘΟΪΏΔΟΥ τοϊυτηθα, ἢἷ8 μοδτῖὶ 88 Βαζὰ- 
θῃμδὰ ἀραΐη, δῃὰ (Π6 ἱποϊ!ηδιϊοη οὗ ἢΐᾳ 

τηϊηὰ νγᾶ5 δίσοηριτ ῃϑηθα ἰπῖο ἃ ἥττω ἀοίοσ- 

τηϊηδίΐοη ΟΥ̓ 116 τοροτὶ ἐπδὶ [Π6 ΗΘΌΣΟΥ 
ΔΥΤΩΥ ἢδὰ τηδὰδ τῃουθσηθηδ ὙἘΙΟΝ δοοιηοὰ 

ἴο ἱπάϊοδίθ ἃ Ῥογίθος ἱρῃοσδαησθ οὗ [δθ 
ΚοΣτ τ ἰτουσὶι ΒΙΟΒ [ΠΟΥ Παᾶ ἴο ἰουτ- 
ὨΘΥ͂, δηὰ ἃ οοκϑδιίίοῃ οὗ [6 δρεςΐβὶ] ὑσγουΐ- 

ἄδῃςο δηὰ ρσυίΐάδηςσο ὙὩϊοὮ ἐμοὶν Θοὰ πᾶ 
ΒΕΙΒοΣο τηδηϊ  οδιϑα πῃ τποὶγ ἔδυοῦγ. ΤῊπΒ 
ῬΒΔΓΔΟΝΒ γχοίγαοιοσίποαβ ῥτοοοοάθὰ θῃ- 
ΕἶΣΟΪγ ἤἄοπι 186 ῬΟΓΥΟΣΒΙΥ οὗ 8 Το 
ἢθατῖ; 86 ΥὙΘΙῪ ΟἰΓουΣηδίδη668 ἀπ ουθηςδ 
ὙΠΟ πτοῦἹὰ δυὸ σοϊοσιηθὰ ἃ 1648 ἀθ- 
ῬΓΑγοα ζτηΐηᾶ, ῥγουοᾶ ἰο Ηἷπὶ δ ἱπάπυοο- 

ΤΑΘΗΪ8 [ῸΣ ΠΟΥ δοίδ οὗ ρῥγίἀο δὰ ἀϊδοῦο- 
ἀϊδθῆοθ. 7 Ἴδῃ, ἐποσζοίοσο, μοὶ δα πϊὲ ἐπ 6 

ἑπϊογργοίδοη οὗ [050 ὙΠῸ ἰγδῃδ᾽δῖθ ΠΟΓο, 
Δηρὰ ἴῃ Ὑοζ. 8, “1 80} 411 δποουγασε ῬὮδδ- 
ΣΔΟἢΒ ποδὶ," ἴὸ [Ὁ]]ον, Π18 6Υ1} ῥτόρθῃ- 
δἷιγ. Ἐν ἰδῖ5 χοηδοτγίηρ, (6 ἀορτηδίῖςαὶ 
ἐχρίϑπδίΐοη που]ὰ ὃδ ΤΑΙΠΟΣ δρρταναοα 
ἴδῃ ζδο διοᾶ, τ 1]δὲ 118 ἸΟΧΙ οΟορτδρ σαὶ 
ΟΟΥ̓ΤΟσίΏ688 18 ἀὈΟΒΕΟΠΔΌΪΟ.---(πα 7 υνἱἱῖ 
δε δοπκουγεα ἰλγομσὴ Ῥῥαγαοῖ απὰ ἰλγοισὴ 
αἷ! λὲθ λοεί, (μᾶς ἰδ, 858 [50 ον ἢ ἱπὲοτ- 
ῬΓΟΙΟΣΒ ΔΡΙΕΪΥ οχρ δῖα: ΒΥ Ῥαηί βίης [80 
νϊοκο, αοἂἃ τηδηϊδϑιϑ ἴο (πὯ6 τοσὶὰ Ηἱφ 

πρῆῖοθ δηὰ ῬΟΎΟσ, δῃὰ ᾿τοργοϑθοθ ΠΡΟῚ 

πο πδιϊοῃδ οὗ [Ὧ6 Θατἢ ἰπαὶ ΗΒ ἸΩΘΙΟΥ 
Ῥτοῖθοίδ [86 νἱγίπου, δηὰ Η18 ἰπάϊρσηδείοι 
οδαδιΐβοβ (86 ἰπϑοϊθηὶ δηὰ ἐδ ᾿δυρδίγ, 
80 ἴπδὲ διις ἢ δεὶδ οὗ ἱπιὲ τοι δα 100 ἴθ ἢ 
ἴθ Ππολίδουϑ ἐλαέ Ηἶδλ ἐς ἰλε Ζονά (ςοτὰ- 

Ῥϑτο ΕΖ, χχχυ !, 22, 28; 8. ᾿χχνὶΐ. 2, 4). 
ΤΙΐ9 ἰθ ἃ ἔδ ΗἸρθοΣ στουηὰ ἰμδη {πὶ 

(κοῦ ὮΥῚ Οδδθη: “ Δοοροζάϊηρς ἰο {10 



ΕἘΧΟΡΌΡ ΣΙΝ. 

{86 ἴη. 4. ἀπά 11 5}411] βαγάθῃ ῬθΑυΘΟΝ 8 μοαγί, ἐμαὶ 
ἢθ6 ᾽ν} ρυγβὰθ δου μοι; δηὰ 1 {1} 6 Βοπουτοά 
{πτουσ ῬΒΑγδΟΙ, δηᾶ ἐπγοιρἢ 411 18 ἀύγ; ἰδμδαῦ {86 
Ἐργρίίδῃβ τὺ Κπον ἐμαὺ 1 αὐη ἰῃ6 ᾿μοσὰ. Απα {86ὺ αΙά 
80.---ὃὅ. Απὰ [Ὁ νγὰϑ8 τοροτίθα ἰο 6 Κίπρ οὗ Ἐργρὺ, ἐμαΐ 
186 ΡΘΟρ]6 64: δῃηὰ (6 ποατὺ οἱ ῬΒδγδος δπα οὐ ἢ18 
Βουυδηΐβ 8 ἰυτηθα ἀραϊηδῦ ὑδ8 Ῥθορὶθ, δῃὰ ὑμοὺ βα]ά, 
ΥΥ πᾶν γγχὰ ἀοῃα {μ18, ἐμαὺ γγα αν Ἰοὺ ἴβσβθὶ σὸ ἔτοΙῃ 
βΒουνίησ υ8 6. Απὰ ἢδ Τηδαδ ΓΕΔΑῪ Ϊ8 ομαγοί, δα ἰοὸκ 

24] 

ἢ18 Ῥθορῖὶθ ἢ ἢϊτα: 7. Απᾶ ἢδ ἴοοκ βῖχ Βυηαγοά ομοβθῃ 

Ομαγιοίβ, δηα 411 16 ομαγίοίβ οὗ Εσυρί, πα ἢ ΜΔΥΓΙΟΙΒ ἴῃ 
. Ἑποῖ, γεν 8..---Ὑ71}. 

ΒΙΌΙο41] οὐ Οὐϑηίδὶ ποίίομδ, ΤΟΥ 9 
ΚΔ ΚΘ ὍΡΟΙ (Π}6 Θῃηθσηΐοβ 8 ἃ Τηδίοῦ οὗ 

Ῥγίάο δηὰ ρου. 
ὅ. Τη6 ἔπγθθ ἀδγ8 δῇδσ [ῃ6 ἀοραγίαγο 

οὗἉ τ.6 [δγϑο ο8 δὰ οἰαρθοᾶ, δῃηὰ Ῥβδ- 

ΤΔΟΝ, ἰηϊοττηθὰ ὉΥ 18 δοοῦΐδ ὑπαὶ ἴδ 
ἤἴτοση ρουογηίηρ ἔμ ργοίθηἀδᾶ βδουθοθ 
ΔΠΟΥ͂ ΒΘΟΙΩΪΠΑἿΥ βίισγαγοὰ δῦϑουϊ σϊπουῦὺΐ ἃ 

σογίδίῃ δἷηι, 6 Ιονθὰ ὩΟΝ [δὶ ὁ γγῶῦ 

ῬΟΥΙΘΟΙΥ οογίαίῃ ἰδδὴ 106 Ῥϑορίθ μδά 
ποῖ Ἰοῖ ἰδ0 ΘΟΠΠΙΕΥ ἰῃ ΟΥΟΓ ἴο ΜῸΓ- 

810 Οαοἀά, Ὀπὶ, ἰπ βοῖ, ἴο ϑϑεδρο θη στο Υ 

(ΠῚ), δῃὰ πὸ δισοηρὶν τορϑηϊθὰ οὗ κἷ8 

ἴΔ181 οοποοβδβίοηδ, ἩΒΙοἢ, δἰ μου ἢ δἰ ρῆι 

ἴῃ ἐδμοιηβοῖνοβ, τπγοδίοηϑα ἴο ἀθρσίνο μἷπὶ 
οὗ ἃ ὙΘΙΥ͂ υϑοίῃ] οἷα85 οἵὨ βυ δ )ε6,8. ΕῸΓ 
116 Ῥογτηϊβδίου ὙΔοἢ 6 ρταπίθὰ ἰὼ [δ6 
Τδγβ 08 ἰο ἀοραῖῖξ, γ͵ὁ2 ἀἰδεϊ ΘΟ ΕΠΥ 1ϊπιλ θὰ 
ἴο ἃ ἔγοθ ἀδγβ᾽ ἰοᾶνο Ὁ. 186 ρύτροθο οὗ 
οδοσίηρ βαογίβοθθ, θα ϊ ὭΘΥΟΣ οχίοπἀθᾶ ἴὸ 
δΙΙον μοὶ ἰοίαὶ οπιίρταϊοη; 6 δὰ 
ΟἸρασῚγ ρσγουοσπορὰ, “ 60, βοῖνο ἴδο Ιοτά, 
88 γοῖῦ! Παγο βαϊ " (Χἱὶ;, 31); δπὰ ἱπογϑίοσο 

ποῦν, ΏΘἢ [86 δίζαίδροι οὗὁ ἔπ0 ΗΘ ΡΥΟΥΒ 
ὙΓ88 ΟὈΥΪΟΌΔ, (86 Βοατὶ οὗ [86 Κίηρ, πλοῖο 
Ὑἱν  ἱγ βαβοοριῖϊθ]6 ἰο [δ6 ἔδυ ἐδ οὗ ΟἸΒΟΓΒ 
δὴ ἰο ἰΐϊ8 οὐῃὰ Ὑτοηρθ, 88 “τὐχοὰ 
διζαϊηβὶ ἐπ Ἰδγδοὶνοβ ᾿ (ἼΒ 7}, τ δὲ 1ἰ 
ΔΒ [ΟΥΓΙΏΘΓΙ͂Υ, δἱ ἰϑδδὲ (Ὁ ἃ βῃῃογέ λσηθ, 

ἱποϊϊποὰ ἴῃ ἐποἷν ἔλνουσ.--- δὲ δραϊηβί, Ξξ 

Ὁ), 88 ἰῃ 6οῃ. ἰν. 8; ΝΌΣΡ. χχχίϊ, 14; 

Φοεῆ. Χ. 6. 
8. (πα δε πιαᾶδ γεαᾶν δὲς οδατίοϊ, ἰδὲ 

ἦθ, ῬΏΑΣΔΟΝ ογάεγοα ἰὸ ἴο Ὀ6 ἀοῃθ (οοτῃ- 
ῬΔΙῸ 1 Κίηρϑ Υἱ, 14, 12}}}. ποὺ “86 ἀἰὰ 80 

.:} 

3. 584]. 3 (δρίαϊηϑ, 

Ἀἰπιδ 1 ἰῃ δ0 Βοβὲ δηᾶ ῥϑεβίοῃ οἵ ἢϊσ 
ΤΟΥΘΏ ΘΙ ΪΠ 658," 85 Ἡδδῆὶ, [Ὁ] ονσίησ [6 
ΓΒΌΌΣΩΪΟΑ] ἰη ογρσοίδείοη, σολδσίκ.--- 39 
δ ἸΔΚοη ὈΥ (πὸ ϑβοριίπαρίης οοἸ]οο νοὶ γ, 
τὰ ἅρματα αὐτοῦ (8 οδιαγίοίΒ), ([πδὲ ἴδ, 
ἴδοθθ οὗ Ηἷβ διϊωυ, ὙδοὮ δγο, ΠΟΎΤΟΥΟΣ, 

ΟἾΪΥ χηοηοηθὰ ἰπ ἔδ6 ἔΟ]]ονγίπρ᾽ γογβα. 
3. ΤΏ 186 οὗ οἰασϊοθ τγ88 σοσωπιου ἰπ 

Ἑφγρὶ ἔτγοπι ὙΘΥῪ Τοπιοίθ ροσίοάβ, ἰὲ ἰδ 
θνϑῃ, ῬοΙὮΔΡρθ, οὔθ οὗ Π6 ἢγϑὲ οοππιτῖο8 
ὝΠΟΓΘ (ΠΟΥ ΘΓ Κηοση; ἴον Εσγρὲ νγα8, 
Οἡ δβοοουηΐ οὗ [118 πυπιοζοῦβ ρῥἱαίπς δπὰ 
[6 ξΌΠΟΓΑΙ Βαίηοδο οὗ (86 Ἰαπὰ, ῥϑου τ] γ 
δΔἀαρίοά ἴογ ἴθ, Α ἀοῦθ]ο βοσὲ οὗ 
ΟΠΑΓΙΟΙΒ 88, ἱπ ΘΑΙΪΥ ἐΐπγθ8, ἴῃ 86: 1. 
ΤῊ ῥ]οδϑῦσο δηὰ ταν! ρ-Αγτίαροβ, 
δὰ [06 ΤΥΔΉΒΡΟΙ - ὙΒΩΟΩ8 (δὰ αθη. 
Χ͵ν. 19,21,27), δηὰ 3, ΤΏ θα:116 ΟΥ τγᾶσ- 

ομαγίοίΒ (329 οὐ ΠΊ2 9 ἼΏ, χυ. 4, οἷο; 

2 ΟἌτοη. χὶϊ. 8; Φ6 1. χὶνὶ. 9). ΤῊΘ ΤΌΓΙΩΟΣ 
Κκὶπᾶ, 1εὲ 15 ἀἰ ῆςαϊἘ, δὲ Ῥγεϑοπὶ, οἸθδυῖγ ἴὸ 
ἀοδοσγῖθο; πὶ [16 στοδίοδὲ Ῥγο Ὁ ΠὙ ἢδ8 
16 δυρροδίιίοα, ἐμαὶ {Π6Υ τοβοι]οᾶ δ 
ϑοσίὶ οὗ υϑὰοϊοβ πιο ΔΥῸ 88}}} πϑοὰ ἴῃ 
ΒΟΙΏΘ ΡΑΙΙΒ οὗ [86 Οτίοηϊ, δηὰ οὶ δ τὸ 
᾿ἰσῆς οογογτγοὰ ολγίϑ, ὙΣμοαΣ δργίηρϑ, 

οδ]]ϑὰ Ατὐδϑδῖ, Τθ γάνος]! πρ-σαττίθρο5 
61}, Ἰαῦοτ, τῇΟΥΘ δηὰ ποσὰ ἰηΐο ἀΐϑιιϑο, 88 
186 Ὑ016 Ἰδπὰ ΜῶΔ8 80 ἱπίογβοοίοὰ τ ἢ 

ὩὨΏΤΩΘΥΟΙΝΒ Οδηδ5, ἐπας ἱξ Ὀδοδῖθ πηβοΐ- 

8016 ΖῸΓ ΠΟΙΒ6Β δηὰ οαττίασοαδ (ΠΤ εγοά. Ἰὶ. 
108); δῃάᾶ, δοοογάϊηρ ἴο [δ τηοβὶ τθοοϑηξ 

ΕΑ ΘΙΙΟγ8, ΟΥΘΏ ὨΟΥ͂ ΠΟΙ ΠΟΥ ἩΔΩΟΏΒ ΠΟΣ 
ΟΑΣΤΙΔΡΟΒ ΔΓῸ δ06ἢ ἰῃ Ἐσγρὲ(ανγτ, ἰϊ. 40). 
Βαϊ οὗ ἴδὸ Ἀφ ]0-ομασίοίδ [16 οἷὰ ποτ" 
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ΡΠ 8. : Ἰρθ Ὀρ οχὴ ἸΩΣ 39} δὲ "ἀὴρ 3} ΤΙΝ 
Ὀρ  Ὧ3ι ὈΡῚ Ὦ3 ἜΝ ΠΤῊΣ ὈΣχΡ ἼΡ ἩΣῚΒ τις ΠΡ 
ΤΩΘη8 ΟΠ 118 ΠΌΤΙΘΤΟΙΒ ΤΟΡΓΟΘΟΙἰΔΙἰΟΉ8, 
ἔγοταηα. Ὡς ἢ τὸ ἰοδσπ ἘΠ εὶγ ΘΟ ΒΙΤΠΟΙΟΏ 
διηὰ δρρὶϊοδιίου Ὑἱτὰ βυδὲοΐθηςξ ΟἸΘΑΓΤ 688, 
1τ ἰδ ΘΟΤΩΙΏΟΠΪΥ 8 δ18}} Ῥοχ, τηουηϊθα οἵ 

ἔνο ἴον ἩΒοοΐβ οὗὁὨ εἷχ ζΌΠΟΓΑΙΥ τουπὰ 
ΒΡοΐκο8, οὗ δῇς! 5:2 8}} αἀἰπιοῃδβίοπβ, (Πδὲ ἱξ 
ΔΙΙοΒ ἰο 16 ὁ80 ὙΔΙΤΙΟΥ, ΠΟ ΟΟΟΌΡ[68 
ἦξ, ΒΟΔΓΟΘΙΥ τηογὸ ἔπδη διδηδίηρ τοοῦι. Ιςὲ 

8 ΖΟΠΟΓΘΙΥ ἀσγατσηι ΕΥ̓͂ ἐνγ7ὸ ΒΟΥΘ6Β δοσηϑὰ 
σε ΐτὰ στίοἢ ἰγαρρίηρο; δ ἐἰτὰ σὰ οὔθῃ δὲ 
ἘΠ οἷν κίᾶᾷο ἴο Ὀ6 ἰπ τοδάΐϊποδβ ββου ὰ ὁῃ6 
Ὀδοοπιο ἀἰΐβα ϊοὰ, ΤὮΘ ὙΔΙΤΙΟΣΓ ἴῃ (1}} 

ἀστὴϑ (ὙἰΔἢ ἃ ὈΟΥ, δῃ ἃ ΔΙΤΟΥ͂ΤΒ, ΟΥ 8 76 γ6]η 
διὰ 4 Κιηὰ οἵ τοδρίπρ- οοΚ) διοοά ἀγθοῖ 
ἦπ ΗΪ8 ΟΔΥ; ἴδ0 τοὶ γοτο ἐβδισηθὰ τουπὰ 

Ἠΐδ νγαΐδε; δηὰ Βο ἐπ φρογασζῃθὰ [86 ΠΟΙδ68 

ὉΥ [δὸ τηονοπιοσδ οὗ δἷ8 ΒΟΑΥ; δῃὰ Ἔνθ 

Ἐφγριΐδα οδέοατε οἵ ἀϊδεϊποιίοη δηὰ ϑοῃβ οὗ 

κίηρσβτιδηδσοὰ (ποῖσ οὐτι οδγ8, δη ἃ βουρῆς 

8. Ῥατισυϊαῦ ἕδπιο ἰὼ ἀχοο ἕηρ ἴῃ [8μδὲ δχί, 

Το ἰδ, Βοτονοσ, ποῖ ἐπι ργοῦΘὈΪο [δὲ [1|686 

οἰνασιοίδ ῃδά οἴ ΘΏ ΤΌΟΣῚ ΤῸΣ ΕἾὟΟ ὙΤΑΙτίοστα 
(δίφροι), διὰ, ἰπ ἴδ τοδῆηοῦ οὗ ἔπο Ηο- 

τηοσὶο δ -Ἔμδυῖο (ἅρματα πολεμιστήρια, 

Τεγοά. ν. 118; Ηοπεν, Πὶρὰ ἰσ. 383), οἱ 

ἐἶιοϑο οὗ ἴλο Ἐοπιδηδ (τ δίος οοπίδι θὰ (16 

Ῥοϊδίον δηὰ ἐδ δοσζ8., ἮΌΓΟ ἀσίνοι ὈΥ δ 

ἐδασίοίθοῦ, τ π δὲ ἐπ6 ταστῖοσ οουἹὰ, τι 

ατοαίου εβαίοιγ δηὰ ἥσταηοθθα, ἀΐγοοὶ ἢΐ8 

ὙὮΏΟΪΟ αἰϊθηϊίοα ἰο (Π6 οοιμδαὶ (Πεγού. 

γ. 118; Πομεν, Πιαὰ ν. 827; ἰχ, 883). 

8541 ἱπ Ιδίοσ οδηίατίο [πὸ ἘργΡ- 

(ἶδὴβ τοτωδίποἃ 8ὸ σοπουγηθὰ ἰοῦ ἐποὶν 

δα 1] -ομανίοίδ, [Πδὲ ἐο [αγϑ θα, ἔγοια 

115 τϑδϑοόῖ, βουρῶς [δ οἱ δ᾽ δποο δρδὶπδὶ 

ἐπ6 Αϑεγτίδι δηὰ Ομδιάθοδῃ ἱπυδάοσε 

(8 Κίπρε χυϊῇ, 24; ἴ4. χχαχὶ. 1; Ἐχοκ. 

χυὶϊ!. 15).---Ἐπδὲ Εργρὶ δυουηάοὰ ἴῃ Ὀοδα- 

«1 ὨΟΥΙΘΟΒ 18 τὰ} Κποῦγῃ (606 ΟἹ ἰχ, 8); 

δοοογάϊηρ ἴο Ὠϊοάοταδ ϑίουϊαο πο ἘζγΡ- 

εἶδ κίηρζε Βοΐοσο βοδοδισίβ μδὰ δἰοηρ 186 
Ῥαηκβ οὗ εὸ ΝΊ]ο, Ὀοίποου Τδοῦοδ δὰ 

Μορδΐθ, ἔτγὸ δυπάτοά δβἰδῦ]68, ὁδοβ οὗ 

“ἰοῦ οοηϊδίηοα 6 δΒυηάτοδ δογδοδ, δπὰ 

ζοτεῖχη Κίηργβ οητίο πο ὑμοῖν οἱπὰβ ὙΠῸ 

Βοῦϑο8 οὗ Εωγρίίδῃ Ὀγοοᾶ (1 Κὶηρε χ' 28; 

4 ΟἤἼγου. χὶϊ. 8). ΒυΣ τἱάπιν οἱ Βοῖϑθ- 

Μβοκ τγ88, ΟΥ̓ΘΏ ΏΔΗΏΥ ΟΟΠΓΕΣΙΟΘ ἰδίασ, μοί 

ἴῃ υδὸ διηοηρ (80 Ἐργρεδηδβ; δηᾶ ποῖ πο Υ 
[80 οἰγουμηβίδηοο [Ὡ8ὲὶ Ρῥγοίΐδηθ ὙΓΙΟΓΒ 
ϑοῦῖῦο [δαί δὶ ἴο 8ὺ οἷά δηὰ χϑηυηο ῖῦ 
δὴ Ἐργρὥδῃ ἀθἱευ 88 Οδισῖβ Οὕὐὁ ἢ}8 50ἢ 

Οττιϑ, πὸ ἐμπδὲ σα δηοίοης Ἐσγρίίδη ρῥδίην- 
ἧησα τηουηίοὰ ἤχυγοθ δγὸ τορζεβοιοα, 
Ῥτονὸ βιοὶ ἃ ὀπϑίουι δὲ δὴ θαυ ογ ρογοά; 

(Ὧ6 δοσοπηίδ οὗ [16 ΓΌΣΤΩΘΓ ΔΥΘ ἴ00 ἰῃ 418» 

εἰποὶ δηὰ βθυΪοῦθ, δηἃ [ἢ6 ΤΩΟΠΌΤΩΘΏΙΣ 

ΤΟΡγοϑθηϊ τἱθγΒ ΟἹ ΒΟΥΒΘΌΔΟΪ, ΟὨΪΥ διηροης 
16 δπηθσηΐθθ οὗ [πὸ ἘΠΥΡΕΔΩΒ, ΟΥ ΔΙ ΟΠ 
ογοίγτιοτα; δηὰ ἰξ ἰ8 βυ δήοϊοηξ ΤΘΓΟΙΥ ἴοὸ 
τηθηϊίου [ἢ6 γαρτθ δαβουιοη οὗ ΤΥ Κίπϑου 
(ΜΑποΓ  . Ρ. 289), τὸ δοοουηΐῖθ [ὉΣ (δ6 

Οξηϊβαίου οὗ ΘΥΕΙΥ͂ ποίϊοο οὗ Ἐργριΐδῃ 
ΟΑΥΔΙΓΥ ΟἹ ἴΐ6 τη οπί8 ὉΥ δῃ0" 

Ῥοδίη “κ(μαὶ [89 δι ϊϑίδ ἱπίοηθὰ ἴὸ 
ΔΟΥ ΒΟΥ Το ΙῃΟΓῸ ὨυΙηΘΣΟῦδ ἴἢ0 
᾿ογβολθα οὗ 6 ζηϊηγῖοδὶ ὩδθοΩ8Β ΤῸ 
88 οἵ ἐποὶγ ΟὟ ῬΘΟΡ]6. Τὴθ ΟΧρσοϑ- 
Β' 0.8 “ ΟΠ δτο πὰ λογϑοηιθη "ἢ (6 οη.]. 9), 
ΟΥ “ οΥδ6 δῃὰ λἑ γίάεν᾽" (Εχοὰ. χν.Ἱ, 21), 
ΔΙῸ ἰηάϊπιϊηοί ἰγδηδδίίοην οἵ ἴπ6 Ἐπρ- 
᾿δῖὶ Ψογδίομ, δ ὙΠ ῬΓΟΒΘΠΟΩΥ ἀρρθϑσ, 
Ἀπ ογρδηϊδοὰ δῃὰ ΡΟ σα σΔΥΔΙΓΥ οὗ 

10 ἘρΡΥΡΕΔΩ ΔΙΤΩΥ 19, ἐπογοίοσο, ἱπ 180 
ὥπμοδ οἵ Μίοδαα, ουΐ οὗ 186 φαοδίίοη; δηὰ 

πο Ῥῆγδδο 2.9. ὈἿΌ, ἰπ νοῦ. 9, ἰ8β ἴο ὃ6 
ἸΔκοη 88 ομδ Ὠοίΐοῃ: ἃ οαγγίασε-ἤογδεὶ 
πὶ ποὲὶ “ἤοζβο από οδιεσίοίδ," 858 ἴ[}0 

Βοριπδρίηξ, ΕΠ ἢ Ὑ ὁγείοῃ, Βοβοημλῦ ]οΣ 
δπὰ οἴδοτθ, τοπάοσ, ὙὴῸ ψοσὰ 25, ἴῃ 
ΧΥ. 1, ΟΒΏ, 88 ἀοχγὶγδένο οὗ 39, ΤΟΙ δρ- 

Ῥτσρτίδιοὶυ δἰ χη Ὗ ολαγίιοί-ἰσαττῖογ. αὶ 
ἔδο ραδβᾶρο, (6ῃ. χΧΙϊχ, 17, ΘΔΏ ὈΥ ΠΟ ο0ῃ- 
δἰ οζδιίϊο Ὁ δ ἀποοὰ 48 δ Ῥχγοοῦ οὗ [6 
ατὶ οὗ τί ἀϊησ διοοῦς 6 ἘΦΥΡΕΔΣΒ, 88 
μδ8 Ὅδο: ἄοπο ὉΥ Είεο, αἴποο ἰὲ τοΐοσα 
ποῖ 9 Ἐφγριίΐδηθ, ὈὰῈ: ἰο οΡγχον, 

ΔΗΒουΣἢ δου ᾿ἰνὶης ἰπ Ἐσγρ. ἘῸΣ 
δυτι οΌ ΌΣΑΙ ἸΔΌΟΌΣΒ [86 ΠΟΙΕΟδ ὙΟΓΟ, 8δ0- 
οοτάϊπρ ἴ0 πηδηϊτηοῦδ ἰοΒὨτλοὨἑο 5, τοὶ 
τπιδοὰ π Ἐψγυρῖ.---Αδ, ᾿ποσοΐοσο, [86 μοῦβοθ 
ὝΘΙΘ ΟΕ ΟΙῪ δρρ]!!οὰ ἴοσ [πὸ ῬΌΓΡΟΒΘΒ οὗ 
ὙΑΥ, ΟΒΡΘΟΙΔΙΥ ἔος Ὀ6.{16-ΟΠαχίοίβ, (ἢ9 
ἀΘΟΔΥ͂ οὗ ἐποὶγ Ὀγϑοάϊηρ ἰ6 πδίυσδ! 80- 
ΘΟΌΒΙΔΌΪΟ ὉΥ ἴδ 6 ζγδά δὶ ἀθοδγ οὗ ἔμθτοδιν 
ΙΔ] βρί τὶ! διὰ οἵ 86 σοὐ δίδεγ οσχδιίκαξου 
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ΘΥΟΙῪ ΟΠ6 οὗ ἔθει. 

ἘΧΟΘΌΞΘ ΧΙΤ. 

8. Απα {86 ον δαγαοηρᾶ ἐπα μραγὲ 

οὗ Ῥμάσδοῖ Κίηρ οὗ Εργρῦ, δῃαὰ δα ρυγβυρᾶ ἴον. {86 
οὨ]άσοη οὗ βγ860]: δπηα {ὴ6 οὨ] ασθη οὗ [β8γδθ] τοπΐ ουἱ 

οὗ τ6 Ἐργριίδη8.-- - -ἽΠὩ 2, “ βοϊοεϊοᾶ 
ἔγοτη 841} ἴ6 γογαὶ ομασίοιβ" (Εὖν Ἐξζταλ); 

ὈΥΧΌ 29 3}, “ δηὰ ψῖτὰ ἔμοπὶ ΑἹ] ἐμ 
οἴδιον οματίοίὶϑ οὗ ἘΑΥΡΕ" (Καεδὴ); ἰδδὲ 
ἦα, ἴΠ050 οὗἩἨἁ ργίνοωῦθ ἱμάϊνι πα14, ὙΤὰθ 
ἀϊδιϊποίίοη Ὀοίποοῦ (10 “ Ομδτοί οὗ 
Ἐργρυ" δοὰ “ἰδ ϑαϊοοιίοἃ ομασίοίβ," 
ἡπιδιῖβοβ τι8 ἰῃ βαρροδίῃρ, ὑμιδὺ [86 ΤΌΣΤΩΘΓ 

Ῥεϊοηροὰ ἰο {πΠ6 σμαγχά 97 (δὲ ἀδισ. Ὑ80 
οχἰδίθῃοο οὗ δέοῖ ἃ οχὶυοροὰ ὈΟὰΥ ἴδ 
οογδίη, Ὡοΐ ΟὨΪΥ͂ δομι ἰοβπλομϊοδ οὗ 
Ἡετοδοίαδ (ἰϊ. 168), Ὀὰὶ ἴτοτλ ἰγοσυθηὶ 

Σοργοθοηϊδιοηβ οα ΕΡΥΡΟ δα ΤΩ ΠΟ Ὠ 8 
(Κοεοϊικὶ, ΤΙ., ἰδ. ». 201λ. ὙΤΏΟΥ ποσὸ ἀΐ8- 

εἰηρσυϊομοα ὈΥ ὑοὶγ δττθβ δα Δ δστηθηίδ, 
δχιὰ οηΐογοὰ ῬΘΟΌΪΔΡ οχίνϊθροθδ Ὀθϑί 68 
[8οδ6 Ὑῖοῖι ἬΤΟΤΟ ΦΟΙΏΤΏΟΙ ἐο {Π|0 ὙΓΨΑΣΤΙΟΣ 
οδδίθ.Ό. ἸΏΘΥ ὙΟ͵Ὸ ΘΒρΟΟΐΔ]]} τηρογίδης 

δηὰ ἰηδυθηῖδὶ ἴῃ ἰδίου ἐἴσηοβ, πηᾶοσ (86 

ἀΥμΔΘΙΥ οὗ ἴδ Ῥιοϊοχηΐθδ; (ΠΟΥ μοββοδδοὰ 
[80 τογϑὶ οοπβάθῃοο ἰῃ δ ἰσὶὶ ἄορτοθ, 

διὰ ψΟΓῸ πϑοὰ [0 [86 τηοδὲ πῃοσηθηίουϑ 

οὔἶοοβ δῃιἃ οοσζητοὐθδίοηδ, οϑροοΐ! }] (ἢ9 
“0Ὠϊοῖ οὗ 0 συδγά8" (ἀρχισωματοφύλαξλ, 
ΤΟ ΡΟΣ, “εἰσ δυπάτεά ομαχίοίβ,ἢ 

Ταυδὲ ΔΡΡΟΔΣ ὙΟΣῪ πιοάλογοίθ, δὰ ἴδογὸ- 

ἕοτο ἰσυεκιπουίθγ, ἱἢ τὸ οομδίἀος δας 
Τϑϊοάοττι οὗ ϑ5.:.Οἱ]}7 (ἰ. 64), ἀοϑοσίδοβ ἐμ 
ΧΩ ΑΥΥ ρόνοῦ οὗ βοϑοεί δ οοπβίϑεϊηρ, οὗ 
θ00,000 τῶϑα ἱπίβηιυ, 34.000 τί οὙ5, απά 

41,000 δαειϊο-ολατγίοίε.---- 9 τηοδηΐπρ οὗ 
6 ποτὰ Ὁ 8λ8 Ὀθ0η ἀἰϊθρουϊοα ἔτοδὶ 

δηοίοης εἰπιοδ; δὰ δ ζτοδὲὶ ΒυΡοΣ οὗ 

ἐπυργοθδ 6 οΥΣ ππουπάοὰ οοη͵θοϊυχοῦ 
μα8 Ὀοθῃ ριοροβϑοά. ἸΤασριὰ ΟὨΪΚΟΪΟΘ 
ἐγδηβῖδίοϑ: 122, ναϊαπ ποι, ΟΣ τ Βόση 
Ἐδδηὶὶ τομάοσβ ΠΊΝΩΝ ἢ), ζϑθόγαὶδ; δὰ 

δἰ το ἸΑΣῖῪ ταοος οὗ [Δ δηοΐθηὶ δηὰ τηοάοστι 
ἸΣΑΠΒ]δίοσθ, ΠΟῪ {18 εἰρτιδοδεῖοι ἷδ 
οοπηθοιοα τὴ [6 ΘΕΥΤΩΟΙΟΡΎ οὗ δ, ἷἰξ 
ἷδ ἀἰδῆουε ἰο 800; 0 ἔδΐο ορίηΐου οὗ 
1,γᾶϊυπ, ἰδὲ 110 ὨΌΡΩθΟΣ ἴχοο πιάϊοδίοα 
48 ἐμϊνὰ οΥ Βἰγχῆοθς ἄορτοο οὗ σοπι ρδσίβϑος, 
80 ἰδδὶ “180 τἰνὰ" που]ὰ Ῥὸ ἰἀοπείςαὶ 
ὙΠῸ “1ὸ Ὀτανοδὶ," ἀθθοῦνοβ 0 ζΌΓΓΠΟΥ 
ποῖίοο; δηὰ ἐδὸ δαρροκίλίοῃ οὗ Εδπ γα, 

θιαὲ δἰ χοθοδ τ, ὙΠΟ ΟΟΟΌΡΥ 

Ν 

486 ἰἱγὰ τϑῆκ δἷνον [π0ὸ Κίησ, νῆο δτὸ 
1δογοίοσο ΒΟῦΪΘ δηὰ ᾿ηδαδπίὶαὶ ἱπάϊντ ἀπι415, 
ἐδ ΑΙσοδὰγ ουοσίγονσῃ ΌΥ [86 ΟὨΘ εἰτοιτα- 
δίδῃοο, [Πδὲ ἰῃ 2 Είηρ, χ. 2δ, 9 Ὁ 
ΔΙῸ τηοηῇοηρα τὶ} ὈΥ Ἴ, ΤΌΠΟΣ (ουτ- 

80768}, ἱπ (16 δε οὗὁἨ πὸ κίηρ; [ΠῈῪ 
Ὕ6ΓΘ, ἰμοσζοίοσθ, Ὡοΐ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ οὗ Βίρἢ 
ΤΑΣ (ΟΟΙΏΡΑΤΟ 2 ὅδιι. χχὶϊ, 8). ὙΤὨς 
ἰγϑηβίδιίοη οὗ (86 ϑορίπδρίηϊ, ποι Βδ5 
Βοτθ (80 πποοτίδίῃ πογὰ τριστάτας, 45 

ΤΑΙΒΟΣ ἱποιοαβοὰ θη ἀϊηηϊηἰδηοὰ (8 
ΑἸ ΒΠΟΟΙΥ; ὈὰξΣ 80 τους ἰ8 οἶθασ, τδδὲ 
τριστάτης ἀο68 Ὠοΐ, 86 (ἀοϑοῃίτδ χαυοίοβ 
δέου Οτίρϑθη, δἰ ον “6 εὐϊγτὰ τδη, 
θοοδῦδο ““Θϑοῦ τσᾶγ- ἐμασίοὶ οαστίϑὰ ἐῃγοθ 
δο]ἀΐαγβ, ὁ ὙὯῸ ἄτονο ἐμὸ δοῖβοδ, δὰ 

ἵνο ἯΒΟ ἐοαρ ς,᾽ 85 δίσ [16 ρχοοδάϊηρ 
ΤΟΣΒΑΣΚα, 16 Ἐφσγρίίδη ὑδι]ο-οΠδεοις 
ὭΘΥΟΣ οοηϊδὶηοὰ ἑἦγεε, ὈυΣ ΖΘΏΘΓΔΙΙΥ Ομ, 
δηὰ δὲ [Π6 τηοδῖ, ΠὟὠΤΟ Ρούϑοῦβ. ἯΝ1 δο 
λιεῖλο ργορσίοιυ οδῃ (6 τριστάτης Ὀ6 οοτ- 
Ῥαιϑὰ στ (86 ἐγίανις οὗ [6 ΒουλΔἢ ὉΣΊΩΥ, 
0 ἰοσιηθὰ 6 [Ηἱγὰ ΟΥ ἰδδὲ μασὶ οἵ 109 

ΔΓΊΩΥ 88 τοϑοζυθ- ΤΌΟΡδ; 848 βυοὶ οχρὶδ- 
ὩΔΙΙΟΠΒ Ου]ὰ τα] αὺθ ἀραϊηδί (6 οοηίοχί, 
οὗ οἵἷξζγ νοζϑο, δῃὰ οὗ χυ. Ἢ, νϑοῖο 

δ τορϑϑιοα. --- Το οοπηοοοι [6868 τις 
ΤΙΠΟΣ (0 ΒΌΡΡΟΘΘ οδλαγίέοί-τοαγγίογα, ἩὮΟ 
βιοοὰ ἰῃ ἔδ080 νολιῖο]68; ἃ εἰχτιίβοβιου 
ἩΔΙοΣ, ΑἸ νου ἱΣ σδηποῖῦ 6 Ῥγογοὰ 
οἰ ΟἰορΊοΔ811γ, ἰδ Ροσγίθοῦν δϑαριϑὰ τὸ 4]} 
Ῥδδεδροδ, τ θΟΣΟ Ὁ οσσῦθ, δηᾶ τοῦ 
85 θθθῖ δάοριοθα ΌΥ ϑούθσαὶ ποσάδγῃ οὐ εἰς 8, 

Φ. Ακὰ ἰδο οὐϊϊάγει ὦ εγαεῖὶ ΄τεπὲ οί 
εσϊδ α ἀρὰ λακά (ΠῸ 1,2), τλαὶ ἰδ, 

ΟΡΘΗΪΥ, οορβάρηγ δοὰ Ἰογία!υ (868 
Νυτη. χχχῆϊ. 8, γῆοζο ἰξ ἰ8 δἀ ἀθὰ, ὈΥ γγᾶῪ 
οὗ οχρίδηδίοι, “ Βοίοτο ἴδ ογοδ οἵ αἱὶ 
Ἐφγρὲι Ἶ), οἵ, 88 Μοῃὰϑίδϑοδβ βαγδ: “ΠΟῪ 
πιδὰθ {ΠΟ δ 768 ὈΘΏΠΟΙΘ δηἃ το Δ 

διἰιδηιἀδιάθ, δῃὰ ποΐξ ουὲ ΟΠὨΘΕΣΙΌΝΥ δὰ 

δἰηρίηρ δηὰ μιδγίπρ οὐ ογτιθαὶδ δηὰ 
ἵγτοβ, ᾿ἰκο πῆόὸῦ ἯΔΟ ΔΙῸ Ὁ οὐὸν 60 

ἔγοεα ἰγαϊ ἄοσο, ποὶ δὉ δίδνοβ “ἰῆο ἰῃϊοπᾶ 

ἴο σϑίπιγῃ ἴο 6 οἱὰ γοκο." β΄ δεν 1[η6 
Ταγχαυιίηι (Φοηδίδθη: “ Ῥχοναὶ προ ΟΥΟΣ 
δ ἘΠΥΡΟΔΗ8᾽); δὸ αἰδὸ Οὐϑδοηΐῃ8, Βδδδὶ, 

ΒΕ 2 



πῦσϑ Ἢ ΠΣ 

ΤΙΝ ὈΣΣὉ Ἰ5 7} 9 

244 

ΠΟ ἘΤΡῚ ὍΣ θυ 
τη ὙΡῚΝ ΓΡῚΡ 32} δισῸ ὈΝΤΙ ἘΘῚΠ ἀχόνε Ἰυϑφὴ 
ὮΣ ἸΆΕΘῸ ἈΝ Ὶ ΠΠΒῚ 1ὸ. «δῷ δὴ Ὡρ τῆ τ ἢ! ον 
ἜΝΘ ἀοηὴ ἘΦΡΊΤΙ γῈ} ΤΠ: ΠΤ πόγτς θὰ τ) 
δυὰ Ενη Ἐσγβ, ΤΏ ἱπίογργοίδιίοη οὗ 3 
ΠΟ: “ὉΥ [86 ταϊβδοὰ ροποσ! Βδηὰ οὗ 
σοὰ" (ΠΡ Ἵ.), νο μδὰ ρυῃίβμῃοά [ῃ9 
Ἐρσγυρεβηβ, δηᾶ ἱπεοηὰοα ἴο οὨδβεῖ86 [61 
81}}1} ΤΟΓΘ ΒΘΥΟΤΟΙΥ (80 1ωοΐδον, ΟἸἹογίςδ, 

6 Ὑ͵οίο, Υίμποσ, ΟἸαἶγο), ποῖ που ἢΔΥ- 

ΤΩΟὨΪἶ865 ἩΓΠῚ [ἢ 6 ΡΑΓΆ]16ἱ ραδδαχο ἰπ Νυτο- 
ΌΟΓΒ, ὯΟΣ ἰδ ἰξ Ρ]δυδὶ ὉΪ9 ἴῃ ἰἰϑ61. ΤῈΘ 
)ογἤιϊπο88 δηᾶ οοηϑάθηοο οὗἉ ἴδ6 Ι6ΥΔ 6} 1068 
ΤΟΙΣ ἴο ἴδ ΟΘχδος ἐἰτὴθ οὗ [Π6 ἀχοάῃδι 

ἔοτ, Ὀμϊ ἃ βδοτί εἰ ἰδίου, νδοπ [ἢ 0 

ΔρΡρσοδοβίηρ Ἐρυρεδηβ Ὀθοδῖὴθ Υἱβδί ὉΪ6 

(τοσβο 10), ἀοδροπά θοῦ δηᾶ δρργθθθῃ- 

δίοη ρτουδιϑὰ ἐπγουσῖι ΓΒ οἱγ Ποβίδ. 
Φ. ἴτ σδηποὶ ΔΡΡΟΟΣ δυγργίβίηρ, ἰδδὲ 

ῬΒΑσΟΝ τγᾶ8, ἴῃ δυσὶ ἃ 11}110 ἰηίοσνυαὶ, 

Θηδοϊοά ἰο ρυσδαθ (9 Ιθτδο 68 τὶ 80 
ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ 8 ΔΣΊΩΥ͂, 88 ἰξ ἱ8β Ὑ611 Κηοττ 

ἔα (16 ὙΔΙΤΙΟΙΒ ἰοττηθὰ [Π6 ϑβδοοοβὰ 
ΒοΥΘ ΣΔΥΎ οδεῖο οἵ ΕΥρὶ, τὩϊο 88 50 
ἐπ δυθηι αὶ ὑπαὶ ἴΠ0 Κίηρδ ΤΟΓΘ ΖΌΠΟΓΑΙΥ 
τὐκοη ἔτοα ἰδ, δηὰ τδδὲ ἰδ ἮΔ8 ΔΊΟΠΘ, 
ἀχοορὶ ἰδ Ὀσγίοδίβ, δ ονοὰ ἴο δοαυΐγο 

Ἰδῃηάοα ῬΓΟΡΕΟΓΣΙΥ͂ ἔγοσα ἐδ6 ῥτίηοΐὶρ]ο ἰδδςὲ 
6 Τσουρίογ οὗἁ [00 801} δ΄θ τηοβὶ ἰη 6 7- 

ἐδιοὰ ἴῃ ἴΠ60 5461} οΥ̓́Τ.6 ΘΟ ΠΥ. ΕὙΘΙΥ 
Βοϊ ἀἷοσ τοοοϊνοᾶ ἔπνοῖνο ΘΌΓΟΓΡ οὗ ἰδηά, 

ἔγοο ἤοτὶ 411] οὔλσρο δηὰ ἐγ ρυιῖϊθ (6 
ΔΌΓΟΙΕ ΔΒ ἃ ΒηΠΔΙΟ ΤΩΘΆΘΕΓΣΟ, οοπίδιηΐηρ 
10,000 ευδίι8). Βοδίά68, Ὡο οἷν! δυίδο- 

τὶ δὰ [6 ροῦοῦ οὗἁ δἵγοδίίηρ; δηὰ ἰτὼ- 
Ῥγ δοίην ἃ βοϊἀΐοσ ἔοσ ἀθὺὶ (2 ἱοα. ἱ. 79). 
Ἡαοτοάοῖπε (Ϊ. 164---168) τοϊδίοθ [δὶ (ΠΟΥ 
Ὅτ αἰνίἀοα ἱπίο ἔτνο οἶδϑβϑος, ἰδ6 Ηοτ- 

τηοϊγΐοδ δηὰ ἐμ6 Οδ᾽αδίσῖθθ, τῈῸ ὝΟΓΘ 

οτἱ οἴπαῖγ, ἠο ἀουῦδί, ἀἰβγοης ἐγ 68. 

ΒΟΙΣ ᾿ποτο δίδιοηϑὰ ἱπ αἰ ΒΌΓΘΩΪ ΠΟΙΔΘΒ ΟΣ 
ἀἰδίσιοδ, ὈὺΣ αἸπιοσῖ ΟΧΟΪ δῖ 6] ἴἢ ΟὟΤΟΣ 
Ἐκγρῖ; ἰουγ- πᾶἀ-8- ΒΑ] ΓΠΟΙΩ6Β ΤΌΣΟ, ἩΣΠ1Ὼ 
1.0 Π 6] 18, οοςυρίοα ΌΥ τΓΆῈ6 οιτοΙΥ ΐ68, 

δηὰ οἷϑυθῃ οὔποτ ὉΥ 1.6 ΟΔ]δβίγιθβ, τ 81]8ὲ 
ΘϑΟῖ οὗὨ ἔδι680 οἾ88668 δὰ Ὀπὶ οπο αἰδίτίοὶ 

ἐπ ΜΙάάϊο δηὰ ἴὔρρος Ἐρβγρί, Ὡδιροὶγ, 

Οδαιηπιῖία δὰ Ὑποῦθδ. Απὰ ἰΐ, δ τΘ 

ἢ ΔΥ͂Θ ὯΟ ΤΟΆΒΟΏ ἴο ἀουδὶ, (μΐ8 ἀἱοίτὶ δα οι 
ΟΥ̓ [86 ἩΔΙΤΙΟΣΙΒ γΜ8 ΔΙΓοδὰγ τηδὰθ ἰῃ δηϊο- 
Μοβαῖς ἔἰπιθθ ου δοοοπηὶ οὗ ἐπ ἐγοᾳαθπὲ 
ἸὨΥΑΒΙΟΏΒ ἕγοσα Αβἷβ, (Π6 Ῥσχοσῃρίπϑϑβ τι 
νοι [Π0 Εγριΐδη Αστιν οου]ὰ 6 ςΔ]1.ὰ 
ουδ ἱπ Τόνοῦ Ἐργρί, 18 100 οϑϑίοσ 80- 
οουπίοᾶ ἔοτ. Τὴὸ ἩοιτηοιΥ ὈΪ68 οοπδίϑιοα, 
ἴῃ [Π0 ἔπη οὗ τοἷν στοδίοβὶ βισοηρίΝ, οὗ 
160,000 πιθῃ; ἴδὸ ΟΔ]δδὶσοβ οὔ 2560,000. 

ΤΉΘΥ ΤΟΓΟ ποῖ δἱϊονυγοὰ ἰο Ἰθᾶσῃ ἰσδᾶθϑ, 

ὙΠΟ ῬΌΓΒΟΪΒ ἸΠΟΥ οτο δοοιιδίοιηθα ἴο 
οομβίάος 88 ππᾶϊρηΐβοα δπὰ ππτοδηΐυ, θὰ 
ἭὝΘΙΟ ΟὈϊροὰ ἰο ἀονοῖθ ἐποπιβοῖτοθ 6Χ- 
οἰ πβῖνοὶ υ ἰο ἐποἷν ΤΟΣ ΟΑΥΥ Το] πρ. ἩΗον- 
ΟΥοΣ, 88 ΤΠΟΥ͂ ΤΟΤῸ ᾿ἰαπάϑα ρῥγοργίοίοσβ, ἱξ 
͵θ ὙΘΙΥ͂ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ὑπδὲ, ἰῃ {ἰπη68 οὗὨἁ Ρ6806, 
ΠΟΥ οηραχοά Ὀοδβίἀοθ ἰπ δροτίβ οὗ ἴδ 
βεϊά, δηὰ ψγτιμπδδίῖα οχογοΐβοθ, ἰῃ τἢ0 

ΟΟΟΌΡΔΙΟΩΒ οὗ δρυϊουϊζατο, τ ΐοἢ ῥσὸ- 
Ἰρλοῖθ (0 ῬΠΥΒΙΟΔΙ δίσοηρίν δηὰ ἴοβίοῦ 
ΒΔ 8 οὗ δοῦν δηὰ ἰορόσαποθ; Α4]- 
ἰδουρῆ, δοοογάϊηρ ἰο Δῃ δοοουηὶ οὗἩ Ὠ]οά- 
ΟΥΒ, ΠΟΥ ΜΟΤῸ δοουδιοιηθᾶὰ ἴο ἰοΐ οἱξ 
Ὁμοῖγ Ἰαπὰβ ἰοὸ δυδθδηάπιθη, ΑἸΠΠΔΙΪΥ 
1000 Ηοττροίγ 65 δὰ Οὐδ᾽ δϑίτῖθα δὰ ἰὸ 

ΒΕΓΥΘ 88 ἃ ψιιλγά ἴἰῸ 1Π6 Κίηρ; δηὰ [ΠΟΥ 
γϑοοῖνυϑα, ἀυτίηρ 118 ἔτηθ, 8 δαάϊι οὶ 

Δ]Οδοο οὗ τυϑϑὲ, Ὀχοδὰ, δῃηὰ πὶπο. 

Αὔοῦ [86 ἰαρ8θ οὗ Οῃ6 ὙδΑΣ [Π6Υ 69 
το ονθὰ ὉΥ̓͂ Οἴποτβ; δὰ πὸ πορίοςὶ οὗ 
ἐπΐδ ργϑοῖοο οδυβοὰ [π6 διχίχταϊίοπ οὗ δ 
Ἰασχο ροσίοη οὗ πὸ νδιτίοσβ ἴο ΕἸ ἰορία 
(Βενοά. ἰϊ. 890λ᾽᾿ Τὸ ΔΡΌΘΔΙΒ ἔγοτω ΟἿΣ ποῖθ 
ΟἹ ΨΟΙΒΟ 7, ἴμδς 1106 ἘΘΎΡΕΔΗ ΔΣΙΤΩΥ ἴη- 

εἰαδοὰ νὸ]] -οχοσζοίϑδοὰ οδδσίοῖ- δ στίοσα, 
διὰ δὴ Ὅχ θοῆς ἱπίΆΠΕΣΥ, Ὀπΐ πο οοη- 
δ᾽ ἀοΥΔ Ὦ]Θ ΟΔΎΘΙΓΥ, δὲ 1ϑδδὶ ποὶ ἰῃ δύ ον 

ἔτηθθ. ΤΉΘ ἱπιογργοϊδείοηβ, τ πὶ ἢ πουἹὰ 
βηὰ ἃ ΟΔΥΘΙΓΥ͂ τηοη!οηοα ἰῃ οἷν ἰοχὲ, δῸ 

ἱηοοττοοῖ; [80 ἱπίΓΥ ἰδ τηθπιϊοπθὰ ἰῃ 
γεσβὸ 9, 19"). Ὑμὰδ 186 τϑπιοτκ οἵ Ηδηβ- 
διθηοΓρ [Π δὲ, ὩΠΟΣ {86 οἰγουδέϑης68 οὗ 

ἃ αυΐοκ δηὰ δβυδάθηῃ ραγϑαΐξ, [Π6 ἱπΊΔΏ ΤΥ 
Θου] ἃ ΠοΙῸ ποῖ Ὀ6 δρρ! οὰ, 8 πηίοπιπαοσά,-- 
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ὙΠ} ἃ σῇ μαπα. 9. Βαυὺ (86 Εργρύϊδηβ ρῥυγϑιθα δ 6 Γ 
ὑΏθια, 4}1 [86 ᾿οΒαγιοί- ἤοσβο5 οὗ ῬΒΑΥΘΟΙ, δηα [8 ΠΟΥΒ6- 
ΤΏΘΏ, 86 [18 ΔΙΊΊΥ, δηα ονοσίοοκ ὑμθπλ Θποϑιηρίηρ' ὈΥ͂ {86 
868, 68146 ΡΙ-Βαμισοίμ, Ὀοΐοσε Βδδ]-Ζϑρβοη. 10. Απὰά 
ὙΏ6η ῬΒΔΓΔΟΪ ΔΡΡΤΌΔΟΒ6α, {86 ΟΠ] άτοη οἵὗὨ ἴβγδοὶ 1 6α ὰρ 
ὑΠ6 1} δγβθβ, δῃηά, Ὀθῃοὶα, ἰῃ6 Εἰσγρύίδῃϑ τρϑυομβοα δέογ 
Ποῖ; ἀπα {Π6Ὺ ΟΓΘ τη} δἴγαϊα ; δηα (86 ΟΠ] άσοη οὗ 

1 Ἐποὶ, Ῥεν}.--- Ἰοτθοδ απα ομαγίοίβ. 

Ις που]ὰ ποὺ Ῥὸ πηϊτηρογίδης τ τοχζασὰ 
ἴο [Ὧ6 ρμαββᾶβοὸ οὗ 10 [Ιβγδο 168 ΤΒγουρἢ 
10 Βοᾶ 868, ἴο Κπον 0 ἀδὺ οὐ ὙΔὶσοἢ 

ῬΡΏΔΓΘΟΝ ονογίοοϊς [86 οῃποδιηρίηρ [8γδ6]- 
ιϊο8. ὙΤὈθ βαδογοὰ ἰθχὶ οδἝσβ πὸ οἷιθ οἡ 
1ηἷ8 ροΐῃῖ; ἰτδάϊτίου χθϑ [86 ΑΥ̓͂ ὍΡΟΙ 

[0 218ὲ οὗ Νίδβδβη, το} βιδίοσηθης Μὶ- 

ΟἾ86118 δηἃ οἰβοσβ πᾶγο ὑσγίϑα ἴο βυρροσί, 
δὰ ἰο0 τη8κο Ρ]Δυ δ᾽ 016, ὉΥ ἴ86 ΤΟ] ον 
σοΙηρΡυ Δ ο :---Οὐ [86 151} ἀδγ οὗ Νίβδη 
16 Ιδγ8 6 1168 αγτὶγθὰ ἱπ ϑασοοιὶ (χὶϊ. 87); 
οὐ ἴπὸ 16} ἴῃ Εξδδτὰ (χὶϊ, 20; ἔγζοϊμ 
ἘΛΔΆΣΩ865 ἰ0 ΕΒ Δα 8 ἃ ἀἰδίδποο οὗ δρουΐ 
Ὡἷπ6 ΟὐοἸτηδη τα ]68); οὐ ἴπο 171} [ΠΟῪ 

Τοϑιϑα ἴῃ ἘΝΒασα; οὐ ἴδ 181} {Π6Υ 6ῃ- 
σϑιηροὰ ἴῃ ῬΙ-Βδμίσγοι (χὶν. 3); οὐ 189 
19.},, δρουξ ποῦ, ῬΔΥΒΟΝ τηδγομοὰ οὐὲ 

ἴο ψύγδυθ [16 Ιετ8 6] 168, αηὰ Π6 ογοσίοοϊκ 
Δθπ) οὐ (δ 90}, ἐπ ἢ ὀνθηϊηρ; 50 δὲ 
ὯΠ6 ἐγδηδὶϊ οὗὁἨ (86 Ιβγϑϑ] 8 ὕοοῖ Ἀἶδοο ἱπ 
ἴδ εἰς οὗὁἨ πὸ 218: οὗ Νίβδδῃ, [ἢ {18 
Βροοϊδοδίῖου γὸ πὰ ΟὨΪΥ (18 ὁπ6 Ροΐπὲ 
ἀχηργοθ 416, (Δὲ τ00 [δ8γβ6] 1168 ββουἹὰ 
Βδνὸ γοβίοἃ οὐ ἴδ 171} οὗ Νίβδη, υπᾶοῦ 

[0 στοδίοδοὶ ἀδῆροῖθ; Πούανοσ, ἱ στ 
ΒΏΌΡΡΟΒΟ, ἰηδιοδὰ οἵ (18, (μαῦ [ΠΟΥ οὐ ἐδμδὶ 

ΟΔΥ͂ ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ οΟμ παρὰ (Π6ἿΣ ὙὙΔΥ ΤΓΟΤᾺ 

ἘΠΒδῖὰ ἴο ἐδ βου!ἢ, δο ἐμαὶ, ἰἢ ογάοσ ποὲ 

ἕο ὃ6 διαὶ ουἱ ἴτομιῃ Αγδδίδ ὃγ το αυ οὗ 
βπος, [ΠΟΥ ΟΣ ΟΟΙΡΟΙ]θα ἕο γείμγπ, δπὰ 
ἴο ΘΠΟΔΙΩΡ ἴῃ Ρ᾽-ΠΔη τοίη, τὸ μᾶγο ἃ ΠΟῪ 

ἐΠΠπδίγαζίοι οὗὨ ΟἿΣ ορίπίουι οοποογηίης (80 
εἰτυδιίίοη οὗ Ῥὶ-Πδδίτοι α δὰ τ86 εἰχηϊᾶ- 
οφΐοη οὗἩ 1209.) ἴῃ συϑσβὸ 3.---Ὡ 9 Ὁ 

ολαγίοί ἤογδεα (866 οἡ γυϑῖδα 7); ὨΦΡῚΒ 
110 ἸτσαγΓίογα ἴῃ 186 Ῥ6:16-ομαχοῖϑ (Ασαδὶς 

ων» Ὁ, οὔθ τί ἀΐπρ οὔ, ογ ἄγαῖσπ ὄν, ἃ 

ἨΟΥΒΟ); ποῖ 88 ἴῃ 1 Είπρϑ νυ. 8, διὰ 
Κ. χχυΐ!. 14, δἰθεα, τἱάϊηρ. ἈΟΓΒ6Β.--- 

Ἢ ὧο ὑμάπσν (Εδπ Ἐσια ὩΣ ΟΧΎ), 

ὙΠΙΟΝ, 88 848 ΘΟ Ββονῃ, ἔοχτηθα δὴ 

πηρογίδηϊ ματί οὗ 6 Ἐργριίδῃ ἄστηγ. 
Τηο Ηοῦτον οοπβίγασίίοι οΟΥἨὨ {18 τοῦϑο, 

ὙΓΙΟΔ ΘΟΠΙΔΙΏΒ ἃ βοο νδαὶ Ἀπυδυλὶ Με- 
(Δι ΠΟ 518, 19 ουὐϊὰθης ἔοσὰ ἐμ6 ᾿ἰσαπβίδείοη. 

Ταγρύτα Φοηδίμδη ἰηβοσίβ ἤῸσΘ ἃ σϑῖμοτ 
Ἰοης δάάϊώοῃ ἀδβοσι δίῃ (80 1βγϑϑ]ιίθ8 
οοουρίοα ἴῃ χα οσίηρ ἔγοσα [8.6 868-Βῇ τε 
Ῥγϑοίουβ δίοποϑβ δηὰ ἴδνσοὶβ, σοι δα 
Ὀοϊοηχοὰ ἰο ἴπ6 ἀτονγηοὰ ἘΕργριίδηβ. 

19. Ακὰ ιὐἦέκπκ Ῥλαγαοὴὶ ἄγει κπίρῆ. 
Τῆο ΗἸΡὮ ΡΠ ἢδ5 Πόσο δὴ ἰηἰγδηβὶεῖνο 
δὶ συϊβδοδιίοη, 88 ἴῃ αοη. χὶϊ, 11, οἰς., ἴῃ 
δοσητο. ΤΥ ΟἿΟΣ ΗΠΡὮΗΪ ἔοστηβ, (ἔοσ ἰἢ- 

δίαποο, ΦΉΥΠΠ, ῬΡΙ, ΛΏΡΠ,, ΞΟΠ. 
οίς., 8066 Οεεεπίμα, 1 γο. Ρ. 343; Τασζύμι 

Ομκοῖοα, οοσγθοῖγ, ΔΤ, ἢ6 δρργοδοβοὰ); 
δηὰ ἱξ ἰ8, ἘΠ ΟΌΓΘ, ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴ0 ΒΌΡΡΪΥ, 

τ ἘΡη τα, ἸΠΣΓΠΘ, “μὸ τοδᾶὰθ δρ- 
ῬΓΌΔΟΝ δΐὲ σαιρ," ΟΥ σπῖῖ Βδβὰαι, ἸΌΥ,; 
δηὰ 56.}}} 1688 πὶ Ταγζύσα Φοπαδίδδη, 
᾿Ρ, “1ὸ οὔοτοὰ βδοσίβοθδ ἰὸ ἐμο ἰάοἱ 
Τυρβου."-Ἴ θη [16 Ιετϑο 5 βανγ ἐΒ6 
ΔΡΡΙΌΔΟΒ οὗ [π6 ΕΥΡΕδΔΩ ΔΙΤΩΥ, ἐδέν τσετε 
ὑεγν πιο αὐαϊά, Ἑὺπ ἙΣτα δρίγ τὸ- 
ΤΩΒΙΚΒ ΟἿ ΥΕΙ, 18: “1 18 ὙΟΤΥ δΒαγργι βίης 
[πὶ δυο. 8 Ἰδγρθ ΔΣΤΩΥ͂, οοπείβιίην οἵ 
600,000 τηθῃ, δοιὰ Ὀ6 80 ἑουτί βϑὰ ὮὉΥ δὴ 
ΒΡΡΙΟδΟδίπρ ΘΠΘΙΩΥ, δηὰ (δὲ πο γ ἀϊὰ 
ποῖ ἤρδιὶ ἔογ τμοἷνγ οσῃ ᾿ἶνθϑ ἀπὰ ἴον ἐμοῖς 
Ὑγῖνοϑ δηὰ οἰ] σου. Βπξ ΟἿΣ δβίοη:βῃ- 
ΤηΘὩΐ Ο6Ά568 ἰξ γχὸ Ομ ΟΣ (πδὲ [6 ἘΡΥΡ- 
εἷδη8 δὰ θθθὴ [86 Ἰοτὰβ οὗἩ ἴθ Ηδῦγονβ, 
διὰ ᾿Πδὲ (δὲ ρεοπογαίίοη, πῖον δὰ ᾿μ8ς 
ἀερασίοα ἤοαι Εργρί, δὰ Ἰεδσῃϑὰ ἔγοτι 
(ποῖ γοιδ ἴὸ τεβρθοὶ ἴπΠ6 ἘργΥριϊδηβ δ 
(Ποῦ βαροσίοσβ, διὰ ῥδιθη!γ ἴοὸ οηάατο 
811 ἴπβ0}18 σ ΒΟ [Π6Υ ἱπβίοιοα προὴ 
ποι; ἔθ μδὰ ἐῃοὶγ τη β θϑοοΐθ ἀθ- 
ῬΓοββϑὰ διῃμἃ βοσυ δ, δ ἃ Ποὺ οου]ὰ ἐμ ΩΥ 
ΠΟΥ͂ ἤρὴ! διζαίπϑὶ (αὶγ Τηδδίοσο Βοδίάοξ, 
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νι στρα ὥρα ἩρσϑιΣ ΤΌΝ 11 ὁ Πτι δ ὈΝΊΚΣ)). ρυγ" 

ὯΡ ΤΡᾺ ἐ ΠΟ ἭΣΤΟΒ ΤῊΣ ὈΒΠΡΡ ὈΡΨδ3 Ὁ 
ΤᾺ ἸΣΣῚ ὝΕ ὍΤΙ ΓΊΓΓΡΣ 16 1 ὈΣΝΘ ἸμρΡ 
Ἴϑν Ὁ 5 2) ὈΤΝΘ ΤᾺΣ ΠΊΩΝ) ΒΡ γι ἽΝ δ νο5 
Ἀθη Νς ἔμ θιΣ ΠΡ Ἰϑοθὴ 18. ὁ ὝΡΊ9 ὈΣρΟ ὈΡ ὑσστὰ 
ἽΝ 3 σοὶ ἢν πρυΣν γὴπ τσ τὰς Ἰε Ὁ ΘΡΤΣ 
Προ 14. εὐ» ἢ ἫΝ ὈρδῚΡ ΨΡΗ δ ὈΡ ΠῚ ὈΣΥΘΤΙΣ ὈΓΡΝΣῚ 

Ὡς ἘΠ 

νῦν Β 

δ )6 ΙΕΥΆ 61 168 ΤΌΤ ταῖς δπἃ τοὶ οχροσί- 
Θησορὰ ἴῃ (Π6 Ῥγδοιίίοοϑ οὗ νὰ. ὍΠΟΥ 
οουἹὰ ποῖ ουὐϑῇ οοτηῦδς δρδίηβε [86 ΟὉ- 
ὭΔΔΗΪ ΔΕ (Σἱθ68 111] [0 ΤΟ] βοπογα- 
οι παὰ στόνῃ ὍΡ, το Π8α ποῖ ϑἰρῃοᾶ 
τπᾶορ τῆς ἰογοῖρῃ βογνϊτιὰθ, δπὰ τ ϊςῆ 

45 ὈΟΙΟΥ δηᾶ τοογὸ Πἰρἢ-δρί τ ἰοἃ." ΤΏ Ϊ8 
λο4 οὗ Εδη ΕΖγα 8848 Ὀθδη 811}} ὨΤῸΣ 
ἀΔονοϊοροᾶ Ὁ Μοπάοϊβθοῆη. Ἐοβί 68, (Π 0 
Ἡδεῦτονβ τ γ6, πηἀουδίοαϊγ, ποΐ γον οὰ 

Ὑὑ1Ὲ} ὈΔ4(116- ΟΠ ατίοίθ, δηᾶ, ἰῃ σΟΠΟΓΑΙ, ἢοΐ 
80 Ὑ76}1 οὐαὶ ρροὰ 85 (6 Ἐφσγριίαη8, Βαὶ 

ΟΧΡΟΠΘΠ6Θ ἰπ [6 156 οὗ ΔΙΤΩΒ ἰζ γὯῺ8 

ΔΙσηοβέ ἱηροΟΒδῖ Ὁ]60 Ὁ ἴ096 Ηδῦτονγβ ἴῸ 
Ῥοεξϑοββ, 88 ἴῃ Ἐργρὶ ἴποϑθ ΟἿΪΥ 80 δ6- 
Ἰοηχοὰ ἰο 186 ὙΔΙΤΙΟΣ σαϑίθ, ΘΟ 6 - 

Ττηϊ το ἴο ὝΘΔΥ ΒΣΤΏΒ. [{ Τ]ΔΥ͂ Ὀ6 ἃ ΥΕΙ͂Υ 
τἶθα δηἃ Ὀοηοῆοίαὶ ἰατ, ἩδΙοἢ ἰοτῦϊἀ8 ἴο 

ὝΓΘΑΓ ΔΙΤΩΒ ἢ [Π6 δίτοοίδ; αὶ ᾿ξ 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 
8 ῬἩτοοῦ οὗ 80 οχα]ιθὰ ἃ ἄδατοο οὗ εἶν] }88- 
ἔἴοη δηὰ ροὶςϑ] ογάδσ, 845 ὙΠ ΚΙ ϑοη 
βηάβ ἴῃ δαὶ τοδί δείοη (Μσηππογε, ἰ. 
ῬΡ. 347, 402, εἰ δέ4ᾳ.)δ. Α δἰαῦθ ΤΩΔΥ ὃθ 
ῬΟΓΙΘΟΙΥ ἀοδβροίϊοδὶ, (86 ῬΟΓΒΟΏΔΙ 1 ὈΘΤῚΥ 
οΥὗἉ ἢ οἰ Εἰ ΣΘῺΒ ΤΏΔῪ Ὅ6 ΔΟΙΏΡΙοἰΘῚΥ [εϊίοτοά, 
δηὰ βιιοἢ ἃ ἴανν τὶ ἣν γαῖ ὉΘ οηογορά, 88 
ἷδ, ἱηἀοοᾶ, ουὐθῃ δὲ {806 Ῥγοβθηΐ ἀδύ, ἴῃ 
ΤΏΘΔΩΥ δόβοϊυϊο δηᾶ δυίοογαῖῖς ρΌΨΘΤΗ- 
τηοηΐθ, οβροιίβτα 88, ἴῃ ἔδοϊ, (ἢ ΤΟΥΣ 
ατοδίοϑὶ ἰηξογοϑὺ ἱῃ τηδικίηρ [Π6 οὐξίΖόηϑ 
ογρεῖ τ π86 οὗ δἀγτη9.---αΑπά ἐλὲ οἠϊἰάγεπ 
97 7εγαεῖ οτίοεά (ἾΝΝ) ἰο ἰδὲ Ζρνά; 
ἐηδὲ 18, ῬΑΓΕΪΥ ἴῃ Ῥγαγοῦ (υοπαίδλαπ, νυ), 
Δ8 ἢ Υοῦ. 15), ῬΑΓΕΥ ἴῃ ἀρ᾿διίοη δηὰ 
ταῦτ ατίης (ΟὨΚοῖοβ, ἸΡΩΤΥ;; σΟΙΏΡΑΓΘ 
Νοδοπι. γ. 1). ΟΥ̓ ΙΠΙΥ ἴο860 Ὑ0 ΔΓΘ 
ἴῃ τοἷ6 γεῖβθ γόργοϑοηϊθὰ 8Δ8 ογψίμο, ΔΙῸ 

: ΠῚ ἩΡΕΣ ὈρῸ ἘΠ 
ἴ)6 βδ Ν.ο, ἱπ (06 10] οπΝίηρ, 88- 
84} Μόοβαβ ὙΠ ΤΟΡΙΌΔΟΝΟΒ; 580 ἰδδὲ 
[180 ἰγαηβίδιίοη οὗ Ταγρῦσα Φοπδίμδη 
“δηὰ [6 ίιοεκοὰ οὗ ἔδδὲὶ τοπογαίΐοῃ 
βιὰ ἰοὸ Μοβοβ," 8 αυΐδθ δ ὉΠ ΓΑΥγ. [1}π 
ΤΟΣ. 18 δηᾶὰ 14, ἰ[6 ΒΑΘ ῬΔΙΔΡΏΓΑδὲ 
ἀἰνίἀοβ οὐθὰ [6 Ιβγϑϑ] 08 ἰηΐο ἴσου 
οἶδδδοβ: [086 ὙΠῸ ὙΪΒῺ ἴο Τοΐασῃ ἴο 
Ἐργρῖ, ἰἴοϑ ψὮΟ δ΄ δδρὸῦ τὸ ἢρῆπιἪ 
δραϊηδὶ [6 ἘΠΥΡ ΔΗ, εἴς. 
1,18. Βεταυεε ἰΐεγε Ἰοέγτε πὸ ογαῦεϑ 

ἐι Ἐσυρὶὲ λαοί ἕλοι ἰαλόπ τ5 αὐδᾶν ἰο αἰἷδ 
ἐπ ἐλ τοϊϊδεγηοιο Ἰὴὲ ὍΔΌΠ, ἰδ 8 ρῖθο- 
Ὡδδβέϊς οὐ ἀοπῦ]ο πορχαῦοῃ, τ οἷχ ΘΠ ΔΏΘΟΔ 
8. ΘΙΏΡἢδαΐβ, ὌΧ ΟΥ 88 πῃ ατοοκ, οὐ μή, 
οὖκ οὐδείς, οὐκ οὐδαμοῦ, οὐ.. οοὗτε.. οὔτε, 
οἷς., δῃὰ ποῖ, 88 ἰῃ 1,αὐπ, ἩΠοτο ἔτο 

ὩΘΩΘΕΪΟΙΒ ΔΓῸ ΘΑΌΪΥΑΙΘΩΣ ἴ0 8 Δ τη δ γο 
(δηὰἃ ουὐθὴ ἱπ Ο,ὐτροκ, ἱἢ ΒΟΘ ΟΕ 868, 85 

οὐδεὶς ὅστις οὖ, ἸΘΙΟ ὩΟΏ); ΘΟΙΏΡΑΓΙΘ 

1 Κίπρβ χ. 21, 2 )2 δὲ) ΌΞ 78; δηὰᾶ 
2 Ομ τοη. ἰχ. 20, 2972 ἨΌΞ 7); δὸ0 158. 
γ. 9; ὅοτῖ. Χ, 6, 7. ᾿Εη ἘΖΓᾺ ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ 

[00 δἰ ταν Ῥῆγαδο δὲ Π, ἰπὰ ΝαΠ. 
ΧΙ; 2; δηὰ Ἡδδῆΐ σα ηβ᾽δίοθ: Ἅ“ δδί- 6 

ῬΟῸΣ ΓἈΠΠ]ΔΠΟ6 ἀθ ΠῸ8 [Ὁ6568}7} ΜὲΜροη- 
ἀΟΙΒΒΟ, ΔΡΟΥ: κεἰ ὁ8 δ8 Μδῃροὶ δῃ 
Ονἥδοντι, ἀλ88 οἵα Κοὶπο ἴη σγρίοη 
εἰ} ὙΨΟΙΥ δτιϊἤοΐαὶ 18 16 ορίπίοη οὗ 
τ[πο806 ψδο, ᾿ἰκ Αδιθδηοὶ, ονοτ]οοκίηρ 

{156 ἩδΌταίϊβτη, ἀϑάποθ ἔγοτη ἔπδὶ ἀου]ο 
πορδθοη {ἴθ (ΟἸΙΟΥΣΏ δ6ῆθὸ: “ Ηδδὶ 
ἴοὰ Ῥογθαρδ τποῦυσῆς ἐπὶ ΠΟΥ πουϊ]ά, 
ΔΙ͂ΟΣ ΟἿΓ ἀοδῖ, δωγν τ ἴῃ Ἐργρῖ, οα 
δοσοπηΐ οὗ (δ6 ῬΌΣΙΥ οὗὨ ἰδο ἰδηᾶ, δπὰ 
δαδβῖ, ᾿πογοΐοσο, ΠἸΌσα στη δ]1906 δηὰ δαδίγοἃ 

διζαϊηδυ τι8, ἰΙϑὰ τ ἰηΐο ἴμ6 ἀοδοσί, [πδὺ τὴῦϑ 



ΕΧΟΘΌΞΡ ΣΙΥ. 

18γ86] οὐἱοᾶ ἐο ἐπῸὸ [ορᾶ. 11. Απᾶ {πον βαϊα ἰο Μοβεοβ,, 
Βοοδαϑ86 ἦγ, 6 1068 ὯΟ στανοϑ ἴῃ Εργρί, ᾿αϑὺ ἐπου ἰ8Κ ἢ τὰ8 
ΑΥΘῪ ἴο 16 ἴῃ {86 ὙΠ ΘΓΏΘΒ8 ἢ ΒΕΓ ίΌσα μαϑὺ ἔμβου ἄοπα 
ἰῆυ5 ἴο υ8, ἰο Ἰοδὰ 8 ἴοτί ουἱ οὗ Εργρὶἢ 12. 186 ποῖ 
(5 (86 ποτά ἐπαὺ γγχα Βροα ἰο {866 ἴῃ Εργρύ, βασίηρ, [μοῦ 
118 δἰοπθ, ὑμαὺ ἯὯἷἶὰα ΙΔΔΥῪ βοῦν ἐμ Εργρύϊδηβ᾽ Εον 2 ὦ ἐ8 
ῬοίίοΣ ῸΓ ἃ ἰο βοῦν {86 Εργρίίδη8, ὕμδη ὑῃαὺ γγα βῃου]άᾶ 

ἄϊα ἰῃ {86 ψ]Πάθσποθθ. 18. Απα Μοβββ 8δϊα ἴο {Ππ6 ῥθορὶο, 
ἘδαΡ γα ποῖ, βίδῃᾷ 8.111, ἀπα 866 {πε βαϊναίΐοη οἵ (88 [ωοχα, 
σοῦ Ηδ Μ11 βου ἴο γοι ἴο ἀΔΥ : ̓ῸΓ 88 γοῖι βᾶνθ Βθθῃ 
{86 Εργρίΐϑη8 ἰο-ἄΔγ, γοὺ 88}8}1 866 ὑμθπὶ δρϑίῃ πὸ ΤῇΟΓΘ 
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ἴο ουθν. 
Κδδρ γοῦγβο 88 αὐϊοί. 

1 Ἑποὶ. Ῥέετνε..-- δὰ Ὀθθη. 

ἸΔΥ 116 Βοτὸ μηδιυγίδά 9---Ἰ ΠἼΠΡΡ; Βορέ. 
ςΟΙΤΟΟΌΥ, ἐξήγαγες ἡμᾶς. ΑἸΙΒουρ [86 

τοχὶ ἄοοθδ ποὶ τηθηϊ οι εἰμ δῦ ΤΟΙΏΟΙ- 

δίγδῆσοδ οὗὐ ἋΠ60 1βγβϑοὶϊἑίοθ Ὀοίοσο (88 
οχοάυβ, το φγϑοράϊηρ πδύγαῦῖνο ΟΠΓΒ 

ΤΏΟΓΟ ἴἤδη ομο Δ᾽] υδίοῃ ἰο {π6 τοδιβίβηοθ 

ὙΠ ΙΘΝ 10 ἀοθροπάΏΟΥ δηᾶ (Π6 αἰ 806] 

οὗ [6 1θτ80}1008 ορροδοὰ ἴὸ 8 ὈΪΔΏ8, 88 

ἐπ τὶ, 9: κ᾿ ὙΒΟΥ ἀϊά ποὶ Ἰἰδίϑῃ ἰο Μοβϑϑδ; 
ΟΥἉ, Υ. 391: “ΤΠο Τογὰ ΤΥ ΙΘΟκ ὑροῦ 
γοῦ δηὰ ἱπᾶρο. ΑΔΒ ἔδὶῃςξ γϑυ  ἸΒΟΘΏΟΘΒ, 

δηὰ βυοίπαιπρ τα ἄοηϑ ΠῸΤΏ μϑϑῖ 
οοηίασίοθ, 6ΓῸ [116 ΟὨΪΥ Ὀοπάβ ὈΥ τ οἢ 

106 νδβδί ΠΌΤΩΡΟΙΒ οὗὁὨ [Π6 Ιβγϑο 68 ΤΟΥΘ 

ΤΟΘΌΪΥ σοπποοϊθα; 88, διγίμογ, [πΠ0 ἔγτδη- 
πῖς8] Ὠιθαδῦγο οὗ 6 ῬΉΔΥΔΟΙ ᾿δὰ μογ- 

ΘΟ διίαϊηοὰ ἐμοῦ δἷπὶ ἴῃ τηδκίηρ [ῃ0 
1δτδο 68 ἱπὰϊ δγοηὶ, δηὰ ἀσδἀθηθά ἴο Δ4]] 

ἘΚ ΒΟΥ ἱπιογοδίθ--- Ὁ [818 ἴάσσο Ρορη δβέοη 
ἀϊὰά ποῖ οὐδῇ δίζοιηρίὶ 8 σοῦοὶὶ δραίηβὶ 
1 ΠοΣ ΟΡΡγθββοιϑ- -δηὰ 88 ρο] οὶ ἐπάο- 

Ῥοπάθῃοθ ΨᾺΒ δὴ ἰάοδ ὙπὶοΝ ΠΟΥ δὰ 
ΒΟΙΠΟΥ ἰηπογι θὰ ἔγοϊη ἰμοὶγ δησϑϑίοσγα, 

ΠΟΙ δὰ {Ποσηβοῖν θα Ῥγϑος 417 δοχαυϊγοά: 

16 τϊγδουϊοῦβ ἰηϊογροβίκίοη οὐ ὍΟοά, 
ἩἘ1ΟΒ, πους ἘΠγοῦΒ [06 ΘΡΘΏΟΥ οἴ 
Μοβοβ, δὰ οἤοῪοίοά :ῃϑὶγ σοΐθαϑο, δὰ 

ΟἿΪΥ 58] Θηοοᾶ, ποῖ αχογραῦθα ἐποῖν ἀουδί8 

δηὰ τη οἷν τοϊποίδηςθ; δηἀ ΠΟΥ͂, ΒΘ ὴ ΠΟΥ 

ΒΑΥ ΓΠΘΙΏΒΟΪΥΘΒ ἰἢ δὴ Θη 1088, ΟΥ̓ΘΔΥῪ δηὰ 
ΓΟ] 68 ὙΠ ΘΓ 658, 1 ἩΠΙΟὮ ἘΠΟΥ͂ τημϑέ, 

ΟΥ̓́Θ ππον [06 τηοδὲ δΥΟΌΓΔΌΪΟ εἰγοῦπι- 

14. ΤΙ Τιοτὰ ψ1}} ἔρῃῦ ἔον γοῦ, δπὰ γουὺ 5888}} 

3 Ἐὸσ [0 ἘΠΥΡ ΔΏΒ, ποτα γοῦ Ὦδγο 860 ἰο-ἀδγ, οἱς. 

δίδιιοθδ, Ἵχροοὶ 811 (86 ΒΟΙΤΌΓ οὗ ἔδιηΐπο, 

διὰ πῇοῃ, ἴ0 Το οῖο ἐποὶγ οοῃδίογηδ- 
ἐἰοῃ, ΠΟΥ Ὀδμο]ἃ ΠΟΙ͂ ΤΟΣΔ] ΘΏΘΙ 168 
ἘΤΑΙΒΓΪΥ (ΟἸ]οὸνν Ὀοδἑηὰ ἰδοτη, δπὰ {Π6 
[οδιυίηρ 868 Ὑ  1͵γ ταρθ Ὀοίοτο ἴἤθαι: γγ83 
ἧξ ποῖ Ὡδίῃγδὶ ἔπδὶ (6 Ῥδορῖθ, ἰουμοιην 
ἃ ἴροϊηρς οἵ ΠΟΒΟΌΣ ἩΔΙΟΝ δὰ δ γαῖ 
[Δ ΚΟ ποῸ στοοῖ ἱπ ἐδποὶγ τηϊπδ, τϊδμοὰ 

Ἰοησίηρν ἴο τοϊσγῃ ἴἰο ἔμ6 οἷὰ γοῖκθ οὗ 
βογυϊπιάθ, ἰο {89 σηΐϊβοσίθα δηἃὰ δα ]ὶ!- 

δίίουβ ἴῸ ὙδὶΟΝ ἰοπρ μδοὶϊξ μοδὰ δ᾽τηοβὲ 

τοοοη οἱ ]οα ποτ, δηὰ ἴῃ Ἡποῖ ἘΠ ΟἿΤ ΔΙ 
ὙΓΔῚ8 ὝΘΓΟ, δἱ ᾿6δ8ὲ, ᾿ΟΙΟΣΘΌΪ γουϊα θὰ 
ἔοτῦ 

18, 14. Μοβοδ οδ]τὴβ [π6 ἀσθροπαϊηρν 

Ἰαγϑο θ6; Ὀαΐ 511}} τῇ ποῦὶ δΘΎΘΣΤΥ οὐ 

ΟΘΏΒΌΓΟ: [ΠΟΥ τημδί, ἰπ 8 ΔΡΡΔΣΘΏΓΥ 
ἀοδρογδίθ εαἰζυδιίοη, ποῖ ΤῸΪΥ Ὅροι ἐδοὶν 

οὕση βίσοηρίδ, Ὀπὲ ρου τὰ Π6ΙΡ οἵ Οοά, 
ὙΠῸ ποῦ]ὰ οοδδὲ ἴοὸσ ἔασι, βοῦς (Π9 
Ιθοδδὶ ΘΟ Ορογδιίοη οἢ ἐδποὶγ Ῥδσί.--- ἘῸν αὲ 
ψγοι ἐεε ἰδε Ἐσυρίίαπε ἰοτ- αν, γον δὴῪαϊΐ δο6 
ἐλενε ἀφαΐὶπ ἨΟ ΠΟΤῈ [ὉΥ εὐεγ. Τῦμπδ πὸ 
τοηᾶοῦ τπϊ8 Ῥαδδᾶρο, ἑδκίηνρ ἭΝ |Κὸ 

ΝΘ, δε Τγριαι. Οηκοὶος (δ 25), {Π0 

ϑορίπαρίπς (ὃν τρόπον), Βοδβϑῃιηἤ! ]ου, 

δῃὰ οἰδοσβ, Αγαίπδι [86 ὑδτι8] Ἰσϑηδίδιῖου 

(Το Εργριίδηβ, ποῖ γοὺ δαᾶγα ϑοθη 
᾿ο»ἀδΥ, γοὰ δ8.:8]}] δ00 1ποπὶ δϑαΐῃ πὸ 
ΣΩΟΓΟ") 150 (Ὁ]ΟΥ ΠΡ Δυρτ 8. ο8η ὃθ 
τπροὰ: 1. Τῆδὶ [Π6 τοϊαϊῖνο δ) που]ὰ, 

δεδίηδε 1[Π0 ΗΘΌΓΘΥ πδᾶρθ, δίδη ἃ Ὀείοτο 



ηὗθ3 Ἢ ΠῚ 948 

, τα μι ὧν ρρθτττιρ πιρχς ἐΐρν ἼΝΝΗ 16 
ὙΤΩΡΒΝ ἘΠΤῸΣ ΤΊ ΤΑΣ ΤΟΣ ἤδη: Ὁ} Πόμῃ 16. ΨΒὴ 
ΡΙΠΡ Μὴ ἈΦ 1Υ΄ ἘΠ Β5. ΠῚ Ἤτ9 κε στὴ ᾿έδὴ 
ὕρηττορρὴ ἤνηθ8 ΓΈΏΡΝ) ὈΣΤΏΤΝ Μέϑἢ ὈΥΝὉ Ξ τις 
ΠΡΊΒ5. ἸὭΣΠΣ ΤῊ ΛᾺΓ9 ὈΣΡΟ ΨΤῈ 18. 1 ὙΡΡΊΡΨ) Ὡ)ῚΣ 
ΓΏΠΌ Ὁ» Ἴτι Ὀχτ Ἰδ γΘῚ 19. « ἩΡΊΒΡΝ ᾿Β23 
ἘὈΠΤΙΝΌ ἼΩΝ. ΡΒ ἘΝῚ τὸν »ΘῚ ὉΠ ὙΙΒὉ Ὑ21 ὉΔῚ 
ἼΡΙΣΙ ᾿η} ἘΣ ὈῚΚ. ΤῺΠΡ δ ὈΣΧΘ ΠΏΠΡ Ὁ ὅὉ 90 
1:5 οοττοθροηάϊηρ, δβυνδίδηϊίνα. 2. Τδδὶ 
16 δαδῖχ ἐπ ὨΠΙΣῚΡ ἐμόν, ἰδὲ ὩΥΊΨΌ, 
ἴο π οι ποσὰ ἰδ σοίοσβ, ἀθθθ ποὶ Ὀεϊοην 
ἴο 1[ὴ6 βδῆγθ Ῥγίῃεΐραϊὶ δοηΐθηςθ, δ βου ρἢ 
116 δι ἶχ 6 δβοσῃηοίσηθβ υδοὰ ρὶϑοῃδδιὶ- 
ΟΑΙγ, ἢ [10 δοουδαεῖνο ῥγοοθάθ [ἢ 
ὨΟΙΏΘΩ Τορθηδ. ἘΌΥΠΟΣ, 8. δυο ἰάδ8 
νου] στο δίο ἀρδιηβὲ Ὠἰδίοσυ δηὰ δραϊηβὲ 
ἐπ6 δρίγὶς οὗ ἔο Μοδβαὶς Ἰορίβ᾽ αἰίοη:: ἔοσ 

ἘΠ οοπῃροίίοη οὗὨ [86 1εγδο 165 τ ἢ [Π6 
Ἐσγρεδῃβ 88, ἴῃ ἸΔΊΟΥ {ἰπ|68 4150, οδρϑςοΐ- 
ΔΙῚῪ ἱπίδο Θροοὶὶ οὗ [6 ΗΘΌΓΘΥΥ ΤΟ ΔΓΟΝΥ, 
ΥἸΥΙΑΪΥ οηϊογίδίηοᾶ; δηὰ Μοδοδβ ἔδεὶὶ- 

ταιοὰ [86 δαπγϊδβίου οὗὨ [Π6 ἘΠ ΥΡΟΔηΒ ἰπῖο 
116 Ηοῦγον ΘΟΙΏΤΠΌΠΙΠΥ ΌὉΥ δροεὶδὶ ὑγοὸ- 
ΠΘΡ(δ (860 ποίθ Οοἢ χχίὶ, 30) ὙΒοτγείοσο, 
10:6 δδοοογίοη οὗ ῬΒΣρρθοη: “ {πδὲ 1818 
ΓΔΒ ἴΠ6 οομηρίοίθ δοὶ οὔ ϑδοραγαίίοῃ δ6Ὸ- 

ἔθ ἢ [86 ἐγταηηΐοδὶ Ἐρσγρίδηβ δηὰ [ἢ6 
δος σα ]οὰ [14γ80}1065, δὰ τθ 8 οἷν ὁ0- 

ὨΘΟΟΩ γδὯ8 ΘΠΩΓΘΙΥ δηὰ [ὉΓ ΟΥΟΣ αἶθ- 
δοϊνοὰ," ἰδ θαξ Ῥδε Δ }}} ἔσαο.---Βαϊ οἡ 
8:6 ΟΥΒΟΓΣ Βαηά, ἰξ '5 ρογίοςι Υ οοττοοὶ, ἐδδὶ 
8Π|ὸ ΙΔγ86 1168 88 ν (6 ΕΠΥΡΕ ΔΒ ὯῸ ΣΠΟΓΟ 

40 8ἃ8 1807 Ὀσ6Πο]ὰ τπσπὶ οὐ ἐδδὲὶ ἀδγ; ὮΥ 
ἃ δροοΐδὶ ρὑγουϊάθηοθ ἴῃ ἔβυοῦῦ οὗ [86 
Ἰδγϑο δα, ὑδ9 ΠΟΤΤΟΙ οὐ ΠΟΙΓ ΔΙΤΩΥ ἯΔ8 

ἀοδίγογοά, δηὰ ΠΟῪ ογΘ ἀθαρὶγ Βατῃϊ- 
Ἰδιθὰ Ὀοΐοτο 811 [86 πδιῖοῃβ οὗ (π0 οατίὮ.--- 
δῖος γοΐεσ δ ὲΣ ποῖ ΥΟΣῪ ΘΟὨΥΪΠΟΙΏΜΙΥ 
ἴο [86 Ιβγ86}1165.---4παά γοι 4λαϊ δὲ φιὶοί, 
ὙΠΟ ὙΘΙῪ ΘΙΏΡΒδεῖοαὶ οχργοβϑίοη ΟΔΠ 
δἰ κα ν οἰἴμασ, τῖθ Τοδρϑοῦ 0 σοῦ. ἴ0: 
γοῦλ 81}8}} ἀοδὶδὲ ἔγοτα γοῦσ οἰδιηουσίηρ 
δηὰ τηουγηΐηρ; ΟΥ̓́ΤΏΟΓΘ ῬΓΟΌΔΟΪΝ: γοῦ 
ΤΩΔῪ ΠΌΪ ΘΕ δηᾶ οομβά θη ἔσδί ἴῃ [86 

δϑδἰδίδῃοο οὗ Οοά, πῆοὸ ΜΠΙΠΞ βρῆ γοὺΣ 
φοτηθαῖθ ὮΞ9, )ὺγ γου (Παολὶ ὈΞ9 32); 

» ἷπ 1818. εἰσηἰβοδέοη δ]δοὸ ἰῃ δυᾶροδ Υἱ. 
81; ΦοὉ χΙϊ!, 8. 

1δ---18, Οαοὐ τοροδϑίβ ἰοὸ Μοβθβ ἰδα 
ῬΓΤΟΙΩδΟ οὗ ἃ ΒΑΡΡΥ ἀο᾽ἑνογδηςο ἔγοση [ῃ6 
Ῥυχδυΐηρ ἘΠΥΡΟ ΔΩ (Υοσ. 4), Ποῦ δέδεϊηρ 

6 ΙΏΔΏΠΟΙ Οὗἁ {π|6 σρδοῦθ, ἰμαὲ Ηδ νυ} 

ἀἰϊνίἀο [6 868 Ὀοίογο ἐδὸ 1δσδο] 68, δηὰ 

Ἰοδὰ {Π6π| 88 ἰβτουρἢ ἀτσγ Ἰδηὰ, τ} 1191 Η6 
ἩΟυΪὰ ᾿τσηογ86 [86 Ὑ80]6 ΕφγΥΡιεΐδη ΔΙΤΩΥ 
ἴῃ 15 ἀδρί!8.--(πὰ ἐδλε Ζογὰ ϑαϊά ἰο 
Δίορεε, ῬἩΥλεγεὔοτε οτίεεί ἰλοι ἐο νεθ  ὙΠΙΟΝ 
ἰδ Ὁ Τάγζυσα ΟὨΚοΙοθ ἢ π8 ᾿ΠΟΟΥΤΘΟΙΥ 
τοηάδοτοὰ: “1 δαῦθ δοδγὰ ΠΥ Ῥσαυοτ"; 
δηὰ Ἐδδοΐ ἰπΐδιϑ ἔγοῦλ 1, ἰδὲ Μοβοδ, 

ΔΙ που ἢ οοηϑοϊϊηρ; δη ἃ ὁποουγαρίηρ ἴῃ 6 

Ιβγαθ 68, γοῖ βου ἱπίοσγῃδὶ ἐογε πᾶο 

ὈΥ ΡὈσαγοσ, νυ οἢ [86 ϑγτίδς υϑγβίου ΤΑ] 
δὰὰβ. Ναδίυσγαὶ δηὰ Ῥγοῦϑῦ]θ 88 18 ἐμ ϊ8 

οΡ᾿ πίοι, ἴξ ἰ8 ᾳποδιίίοποὰ ὈγΥ Εδη Εζγα, 
ψ.ο Ὀοϊίονοδ, ἐπὶ ΜόοδΟβ ἰδ δόζο παιηδὰ 

ΟἾΪΥ͂ 248 180 τϑρχοδοηίδεϊνο οὗ {6 Ῥθορὶθ 

οὗ Ιδβγϑϑὶ; πο του]ᾶ 6 Ρ]δαβί 016 ΟὨΪΥ͂ 

ΟἿ ἘΠ βυρροκίείοη [ῃδὲ {Ππ|0 [6γδ 6] 168 8150 
ἱηγοκοὰ οὐ Β δβεϊβίδῃοο.--- Τλας ἐἦεν 90 
ουωαγά, “ἴο 6 οοδδὲ οἵἩ 80 8608,᾿"" 86 γ6 
Ἐθη Εστα; δὈαϊ ἰξ 8 ἘΠαυ δι ΟΠΔΌΪΥ ΙΏΟΓΘ 
ῬΓΟΌΔΌΙΟ, (παν Μόοθθβ, 88 ἃ ὁδυς ου8 Ἰοδάοσ, 

ἴῃ 115 ΟΥ̓ Εἰ 8] τποσηθηΐ, ῥγοοοθαθὰ ἔπγ ΠΟ Σ 
πογέλισαγάδ, ὮΘΤΟ [6 Ῥαδϑδδρθ γἍ͵1ὸδ τοι οἢ 
οδδβίοῦ δηὰ βδίοσ, ὁυθῃῇ ἴῃ ἴδ οδϑ6 ἰδδὶ 
ΠΟΥ͂ βου Ἱὰ τοὶ δυοοθοὰ ἰο 888 σοπῃὴ 
[80 μοδὰ οὗ ἴπ6 7 (806 ου χὶν. 1---8).- 

Μοϑοδ '8 οοϊησηδη θα “10 δ᾿ Ρ 186 εἰδῇ, 

διὰ ἴο δίζοιοι οὖϊ ἷ8 δηὰ ΟΥ̓́ΘΣ Π6 868,7 
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15. Αμὰ {πὸ Τιογὰ β8ϊα ἰο Μοβοϑ, Ἦ Ββογεΐογσε ογιοϑὶ οι 
ἰο τοῦ ὥρθαϊς ἴἰο {86 οἰ] άγθη οὗ βγδ8], ὑπαὶ ὙΠῸ ροὸ ἴοτγ- 
ματα: 16. Απα Ὁ ποὺ ἃρ ἐν βία, δηα βίσοίο οαΐ 
ΠΥ Βδηα οὐ (86 868, δῃαὰ αἰνιθ 10: δῃὰ ἴμ6 οὨ] γθῃ οἵ 
Ἰϑγδθὶ 888}} σὸ οῃ ασῪ στουηαᾶ {βγουρῇ ᾿ΓΠ6 8βοα. 17. Απα 
Ι, ὈΘῃο]α, 1 8841} μαγάθῃ {86 θαγίβ οὗ ὑμ6 Εσγρίϊδηβ, δηαᾶ 
ὉΠΟΥ͂ Μ{111 Φ0]]ονγ {πθιὰ: δῃᾶ 1 ν1}} 6 Βοπουγοα {πτουρ ἢ 
ῬΠΔγβοῖ, δηα ὑβτουρἢ 4}1 ἢἰ8 Βοβί, {ΠΡΟ ρἢ 18 ομαγίοίβ, 
δηα {Ὠτουρ 18 Βογβοθθθ. 18. Απαὰ {86 Εσγρύϊδῃ8β 8}4]] 
Κπον ἰμαὺ 1 απὶ {86 [,οτὰ, θη 1 ἤδνθ Ὀθθῃ δΒοῃουχοᾶ 
{πτουρἢ ῬΒαγδοῖ, ὑΠτουρἢ 18 οΠδγιοίβ, ἀημα ἐῃσουρἢ 15 
Πογβοθθῃ. 19. Απάᾶ {86 δηρεὶ οὗ ἀοά, ψγῇο σψϑηΐῦ ὈθίοΓο 
16 στρ οὗ [8Γγ86], ὃ πάτον, δηα θηῦ θα πα {μοι ; δηά 
{π6 Ρ1Π16ν οὗ οἱουα νὴ μάγον ἔγοτῃ Ὀοίοσα ὑποῖν ἔδοθ, δηάᾶ 
βίοοα ὈοΘὨϊπα {μοι : 

1 Ἑποὶ, Ῥεν8.---Ποά. 

ΒΏΔΙΟΡΟΙΒ 0 βία δσ ΘΥτΊ 0168] δοῖβ Ῥοὺ- 

ζοτιηοθὰ αἱ {π6 Ερυρείδη ρἱδρίιθδ (ςΟΠΡΑΣΘ 

ποῖθ ου ἐἰχ. 10). ἘῸτ ἰξ νγᾶβ ποὶ [86 βι δῆ 

πο ἢ ἀϊνἀοὰ τἢ6 868; ὃαΐ, δοοοχζάϊωρ ἴῸ 

γα Σ. 21, αοἀ Κορὲ Ὀαοῖς ἰῃ0 ψγαΐίθγ ὉΥ͂ 8 
βίτοῃς οδδὶ.-ϊηὰ ; δι ποηρὰ 1818 Ὀοχδη ἴῸ 
ον [0 τηομθηΐ τ ῇθη Μοβοϑ 1 θὰ ὮΡ 

8. βιδῆϊ--- Τὰγουσὴ ἰδὲ «εα (Ὦ Π Ἴ)Π2), 
ποῦ ΘΧΘΟΙΪΥ τὨγουρὰ ἐδλε πιάδὲ οὗ ἴῃ 868 
(εἰς μέσον τῆς θαλάσσης), θαϊ {ΠΟΥ ὁγοβδοά 

ἧξ δὲ ἐδδὲ Ὑ Ὺ Ῥοϊηῦ, οἡ ὙΠΟ [ΠΟῪ μδρ- 

Ῥοποὰ ἰο 6 δὲ ἴθ Ῥερίῃπίηρ οὗ ἴΠ60 
ὀνοηΐηρ.---Ανοῦιὶ ΠΡ) ΠῚ 39 ΝῚ, 806 οὨ 
γον. 4; διὰ δϑουὲ 2. 29 δπὰ ὨΥΨΊΒ, 
Οἡ ΥΟΓ, 9. 

19, 20. [᾿ ογᾶοσ ἴο ΘΏ80]6 ἔῃ 16.860} 1068 

ἴο οἴνοις (0 Ῥαδϑῆᾶρθ οὐδὰσ (πὸ Βοὰ 8.8 
ἀυτίηρ ἴ86 πἰραῖ, ἰὰ δδίοιυ δηὰ υἱοῦ 
ἀδηροῦ οὗ Ὀαϊης δἰίδοκοὰ οὐ Ῥγοβϑοὰ οἡ 

ὉΥ ἴδο Ἐσγρεδωβ, Ὀοΐ διτηΐϊεβ Ὑ6ΓῸ 
ἀϊνίἀοδἃὰ ὉΥ̓͂ 0 Ρ᾿Πδτ οὗ οεἰοπὰ, πΒΟἢ 
Ῥαβϑοὰ Ὀοϊνθθῃ ἔθ, 80 ᾿μδὲ [86 Υ ἀϊὰ ποῖ 
τοῦς ἢ}! 680} οἶμον ἀατίπρ ἰδ6 Ὠἰχδῖ; δηὲ 
ἐμ ογᾶοσ ἴο δθϑηςο ἴΠ6 Ὀγοϊθοίϊίςοη οὗὨ [Π6 

οΠ6, δηἃ [π6 οοπίπδίοη οὗ ἴ[Π6 ΟΥδΟΓ, τῃ6 

ΤΌΣΙΒΟΣ ΤΟΥ Βυττουπἀοα ὈΥ Βεϊηϊηρν ΠρὮϊ, 
[86 Ἰαείον ὉΥ ἄθορ ἀδυίζῃοϑθ, Νοπ [Π086, 

ὙΠΟ ΒΌΡΡΟΘΘ πδῖ [86 Ἀ1]16Σ οὗ εἰουὰ δπὰ 
[δὶ οὗ το ΜοΙῸ γὸ αἰδύλποϊς ΘΟΙΌΙΏΏΒ, 

ἔο ονν [86 ορίπΐοα οὗ ΒΑΘ Ρατ δηὰ οἵ 

20. Απά 10 οδηθ Ὀούνθοη {Π6 σϑιὴρ 
3 Το τηΐϊᾶδὶ οἵ [86 868. 8 Βοπιογθϑά. 

οἴδιογα, ἐπὶ [86 Ρ1]Ϊὰν οὗ το ϑργοδὰ Ἰΐρὰς 
θοίοσο 1868 ΔΙ οὗἁἨ (16 [βγ86] 168 85 

Ὁ50.4}}γ 1 411} πἰ χη ῖβ, τ Ἀ1180 1Π6 1116 οὗ 
εἰοπὰ δβιοοὰ Ὀομὶπὰ ποθι, δηὰ Ὀοίοσο 9 
ἘρΥΡὥδηβ, οδυδίηρ ἀδσκτθ658 ἴο {πΠ6 ἰδίξοῦ. 
Βυΐς ἴΠοδα, γ8ο δθοϊῖονο ὑδδὲ ὈοΓ ἢ οσο Βὰξ 

οπὸ δηὰ [6 βαθ οἰ] ]ατ, δοοθὰθ ἴὸ (86 

ορίπίοῃ οὔὐ Ταγρυὰ Φοηδίμδη, ἐμαὶ ἱξ 

ἀἰνἀ θὰ [1861 Ἰηῖο ἃ Ὀτρῆξ δηὰ ἀδγὶς μδ]ΐ, 
0 ἴοι οὗ ὙΒΙΟΒ βθοηθ μι θου ΡΥ 
ὍΡΟΙ ἴδ6 Ρδ1} οὗἁ ὑ86 ΙΕΓ86 1168, ὙὙ8118ὲ ἐδ 6 
Ἰαϊίοτ Ὀδηϊχῃϊοα [Π6 τϑηκβ οὗἩ [80 Εργρ- 

δηβ; ΟΥ, 88 ΜΔΌΓΣΟΥ ΟΧΡ 8118, ἢ ἀρρεασοὰ 
ἄδικ τὸ ἴἢΠ6 Ἐργριίδηκ, Ὀαὶ Ὀτίσδι τὸ [86 

Ιδγϑοὶἴθ8:; 90 ἴμδὲ ἽΖΠΠ) 1.) σου]ὰ Β6 
8 Ἠρηάϊδάγθ, “ἃ ἀδκ οἱοιὰ" (μπθοδ 
ΤΟΠΟὈγίοΟΒΑ; 80 αἷδο Ὑυϊζαῖο, 1αἴδοῦ, 

δὰ οἰδ618).--- ΤῊ 8 18 [06 ΦΘΠΘΥΑΙ Οἶθασ 
βοη86 οὗὁἨ [8086 γούϑοϑ, ὙΔΙΊΟΝ δβοόνόσγαὶ 

ΘοΙθπς ἰΥΘΠδἰδύοσθ στο ο σὙϑΠΟΣ οὗὐ- 

ΒΟΌΓΣΟΙΥ δηᾷ σοηδιβογ, οϑρϑοίδ!ν 186 
νοσάβ: ΠΟΤ ΤΙΣ Ἴ) ἼΦΠΠΙ ὈΨΗ͂ "ὯΝ, 
ἴον ᾿πβίδηςθ, ἴδ0 ϑορίυδρίηϊ, καὶ ἐγένετο 
σκότος καὶ γνόφος, καὶ διῆλθεν ἡ νύξ, 

ψαυϊγαῖο, ψ τποιιϊῖ πιϑδηΐηρ : “ οὗ γαῖ Ὡπ1 068 
᾿οηθῦγοΒδ οἱ ᾿ΠΠυτἱ Ὡ3η5 ποσίθια"; 80 8150 

Τῖθογ: “65 ὙΔΙ ΔΌΟΣ οἶπο βηδίοσο  ΟἾκο 
πηὰ οεϊουοπίοίο αἀἰο Νδοδι," δηὰ οἵἴθοσα, 

ἩοΘΥΟΣ, δἰσοδὰγ (9 Ταγζυσαΐηι, ΘΟ γταπια- 

οἰυ8, ΒΑΒιὶ, δὰ Εὔπ Εζγα, Βατο Ἰοπηὰ [δ 
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ἩΡῸ δὴ 51 -ριρηγίος Πρὸς Π| πη σα ΓΈ ΥΤΙΣ ἼῚ 
9 δῇ) ὈῚ ΠΡ} ΤΡ ΤᾺ "τέσ Ὑ2 ὀπτορ ΣΤ 
8 ἩΔῚ 88. δρ σι ἩΡ8" ΓΊΣΎΙ ὨΣΤΤᾺΣ ὈφῚ τ θη 
ἘΌΝ ΟΙΡΘΣ Ὁ Δ᾽Ὁ ΓΙΉΓΙ ΒΡ ὈΥΏΣὴ ΠΡ. ὈΡτῚ ὙΠ} ὈΝῪ 
ἑοττοοῖ ἱπίοτρσγοίδιίοη ΟΟΡαγο δοθθυδ 
χχίν. 7.--- Βαὶ σΟΥΙΔΙΏ]Υ [6 ἰοχὶ ὨΔΙΓαίαΒ 
8 Ιὐἰγδουϊοῦβ ἔδλοὶ, δηὰ ἱξ ἰ8 ἔπ] 6 ἴο 

Οχρ δίῃ ἴδ ὨΔΙΏΓΑΙΥ, 88, [ὉΓ ΙΏΒΙΆΠΟΘ, 

αῖοτῦ ᾽88 διἰϑρίεἀ ἴο ἀο, ἱπ ἴδ {Ὁ]1]ον- 
ἴ ΤΩΔΠΏΘΓ: “ Ἧ͵ ὁ ὁΔῃ ΣΟΡΓΟδοηϊ ἴ0 ΟἿΓ- 

Β6Ινγ 65 [80 οἰΓουτηδίβη66, 80 [Πδὲ [8:6 ὙΔΡΟΊΣΓ, 

ὙΠ ΠΙΘῊ ταϊρηξ ΘΆ 5} ἢδνα ὈδΟη ἱπογθαβοὰ 
ὃγ ᾿Ἰσπρ 511} πηοτὸ ΘΟ Ὀυ ΒΕ 0168, νγ88, 
ὈΥ [06 κδἴζοηρ Ὑἱηά, ἀσίνθῃ ροη ἴδ6 
Ἐργριίδηβ, π᾿ }]δὲ [6 Ιδτγαο 68 μὰ [86 
βαπιο Ὀοίογο ποῖ; δηὰ ἰδὲ [86 ΓΟΥΠΙΘΡ 

ΒΟΠοΙὰ τοπναγὰβ 116 τηογηΐης ἴμ6 τοὰ 

Υοῆεχ οὗἁὨ τ6 θασὴθ Ὀγοδκίηρ ΓὨτγουρὶ [16 
ὙΔΡΟΌΣ; δηὰ Ὀο]ϊονϑά 1 ἴῃ ἸΠοῖγ ΠΟ δίοΣ- 

Ὡδίϊοη ἴο ὃδΘ0 8 εἷρῃ οὗ [86 Ῥγϑβοποὺ οὗ 
Οοά." Τῆι ῬγοἼδγίοιιβ σμδγϑοῖου οὐἁ πιο ἢ 
ΠΟ" ͵θοίΌΓΟΒ 18 80] -ονὐἱάθηϊ.---Α8 αοα οὗ 
Ηἱΐβ8 δῆχοὶ νγῶβ ἴῃ [6 οεἰοπὰ (866 χΙΪ!. 21, 
22), [86 ΟὯ6 τεοϑᾶοβ, θη [ἢ 6 ΟΥἾΟΥ ζῸ68 

Ὅδοκ; δηὰ {πογοΐοτο 186 ῬὮγαβοθ: “180 

ΔΏσοὶ οὗ Οοάἁ νπάτον.,᾽" δηὰ “186 ΡΠ ΠᾺΡ 
οὗ οἱουὰ νυὺιι μάγον" (ἴπ συϑσ. 19) ἀρρϑδῦ 
ἴο ὃ6 ΞΥΠΟΠΥΤΙΏΟΠΒ. 

4Ὲ, 42. ἴπ ἴ)656 ἔνγο ΥΟΥΒ68 {6 ΤΩ Π10- 

ΤΑΌΪΘ δηᾶδ τηϊγδουϊοῦβ ρϑβϑαρο οὐ [δ6 
1ετδ 168 τπγουρσῇ [06 Ηδὰ 8568 ἱβ τοϊδίὰ 
ἷπ βίσαρὶ8 δῃὰ οἊἴθασ ψογάβ, δηὰ γοῖ ποῖ 
πποῦς Ῥοοιίςδὶ] σταοο. Αβ ἰῃ 411] {6 
ψΟηο5 οὗ ἘρΥΡί (866 Ρ. 118), (18. 4150, 

(δὴηὸ στοείεβὶ οἵ 41} (ὨῚΪΌ Ὧ᾽ ΠΡ, (ὁ 
ἀϊνϊβίοη οὗ ἴ6 Ηρ 864), ἰ6 Ὀδβοὰ ἀροη ἃ 
Ὡδίυγαϊὶ οδυ86, δΔηἃ ἰῃ [8 [ὴ6 Ὀουπηα 658 

ῬονοΣ οὗ αοὰ, τῖῆο, Ὁ δὴ ἱπβίχηϊβοδης 
οἰ δηρο, ΚΠΟΥΒ ΠΟῪ ἴο οοητοσ [᾽6 Ὡδίαγαὶ 

δη ἃ οοτησηοη οΟτιγ86 οὗ {πίη σ5 ἰΐο οχίγα- 
ΟΥ̓ΔΙΠΑΥΥ δηὰ τ ΔΎ] ΘΥΘΉΙΔ, 8 81- 

ΠΠΙΘΙΥ τηληϊίοοι. Απηᾶ, ἴῃ τἷβ 56Π86, 

ἘΑΒΏΡατα Οὔδογνθδ: “ αοὰ δειοὰ ἴῃ (6 
ἸΒ.ΔῚ ὙΑΥ͂, ἴοῦ ἴπ6 τνίηἂ ἀτίθβ ὑρ δηὰ 
οοδρυϊδίοα ἐΠ6 τίνοσ," δηὰ Ἐθη Ἐζγα 

Τησηἰοη δ, ΤΥ ῬΑΓΕσΌΪΩΓ δέγοβϑ, (μ6ὲ (ἢ 
νἱηὰ αἀἰᾷ ποὲὶ σϑαϑὸ ἴο ον ἀυτίης ἴΠ6 

τοὐοίο ἰκἣϊ, ὀγθη ποῖ δὲ {0 εἶπ οὗἁὨ ἐδ 6 

ῬΆΞΒΑΡΘ ἰἰ861 (σΟΙΡΑΙΟ δἷδὸ 7ὲ2Ἕαν. Βε- 
νεῖ. Παδδ. δὰ ἄση. ἱ. 9: Ὠ ὉΠ 1)". 
Ιν [5 α δίγοπῳ εαδί-ιοῖπα (ΠΝ) ὉΣῚΡ ΠΥ), 
ὙΠΊΟΝ ργοάποθδ ἐμ6 ἀγγίηρ-υρ οἵ ἐδ βθδ, 
δηθὰ “ αἰνίὰθθ 1ῃ6 Ὑδίθσβ; ΙῸΓ Βίουπιϑ 
ὙΟΤᾺ δ 41} Εἴπηθ8 βίτα αν οἴδοίβ, δ μου ρἢ 
ἴῃ 88 1 ΠΏΪΕΙΥ σλοτὸ 1ἰπιϊοὰ ἀθστοθ; δηὰ 
(86 Ῥγορδοὶ οϑϑα (χἰϊὶ, 15) βαυ8, υγἢ 8 
ΒΙΧΑΙΪΔΥ ΤΩΘΙΒΡΌΟΥ : “ΔΏ οαδὶ- τη ἃ 8}}4]} 
οοη6, [86 πίη οὗἩ ἴπ0 Τοτγὰ (μὲ 18, δ 
διγτοὴς νἱπα) δη ἃ ἢΐκ βργίηρ 8}}8}} οθϑϑθ ἴὸ 
βθον,, διὰ μΐ8 Ὀπηέδίη 8ἢ}8}} θα ἀτγίϑα ὑρ.᾽ 
ἼΠη6 ἰαπὴ ὨΝἽΡ ΠῚ, Βονονεσ, ἰ8 ποῖ, 
ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΥ, [Π6 φδαδί- τη, τϊο που]ά 
ἦπιδε Βανὸ ἀγίνοη τ86 τγῶᾶτϑδ ἱπίο ἐδ ἴΆ.ϑϑ 
ΟΥ̓ [86 16γ86}1:68, το διοοὰ δἱ [6 τγοδίογῃ 
ἐοαδί, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ͂ 8 δίγοπο, υελειιεπί πὶηὰ, 
ἔτοτῃ τυ μδίουογ ραγί ἴδ ΙΏΔΥῪ ὈΪοτ; δηὰ, ἰῃ 
ἘΠ19 80η80 Οὗ ἃ νἱοίϑης, ἀδδίγισεῖνο ἰοτη- 
Ρδεὶ, ὉἽΡ ΓΥ ἰδ πδοὰ ἴῃ ΠΙΔΩΥ͂ Οἴδοῦ 
ΒΙΌΙΪΟΑΙ μδδδαροθ, ογΣ ἰηδίδηοθ, Ῥβδ]η 
Χ ΙΝ, 8; Ἐσεῖς. χχυΐϊ. 36; ΦοὉ χχυὶϊ. 31; 
67. χΥΣΙΣ. 17; Ιδαΐδι χχυ, 8. ὙΒῸ 86ρ- 
ἰαδρίηῦ ἰγβηβ᾽δίθϑ ΒΈγῸ, 65 ἰῃ χ, 18 (δίς ἢ 
8606) νότος, ἑομέλ- πη, δοὰ 6 Ὑ υἱραείο, 
“ὙΘηΠ8 ὈΓΘΏΒ, ἃ Ὀυτηὶηρ πὶηὰ, πδἰοὶ 
ἀνθ ἘΡ 180 868 ὉΥῚ δεδὲ. Βαὲ Ὀοιὴ γὸσ- 
δίοηδ διὸ ϑραίηδὶ οὔγὺγ ἰοχ, ΤῸ ἰδκθ 
ὮΣἽΡ ΠΥ 88 τ1ὴ26 πουίῃ-οαδὲ πίπὰά (88 
ΟἸοτίουβ, Ὑαξοσ, δῃὰ οὐποτβ 40) ἱβ ποὶ 
᾿πδά παῖ δῖο, θα ὩΠΏΘΟΘΕΒΑΙΥ. [Ι͂ἢ δεῖ, 
ὯΟ ἱπαϊνϊ π4] τὰ ΔΡΡΠΐο8 ἀΧδο Ϊ ἕο τἢ 9 
ἀοροπριίοη οὗ 186 ἑαχῖ; ἴῸγ ἐδ ϑδοδ: τωδλὰθ 
ἃ ἀτὐγ ρδαῖδ ἔτοπι νγοϑὲ ἴ0 δδδὶ, δῃὰ ἔγοπι 
δοίλ δἰάεθ οὗ ἷξ, ἴο 16 τίγρης δηὰ ἴο τὴθ 
Ἰεῖ, (80 τδίουβ ἰοσιηθὰ ἃ πῷ}} (ΠΠ), 
ὙΠΟ Β6Π86 ἰδ 5{1}} ΤΏΟΤΘ Ῥοϑεϊς8}}} 6χ- 
Ῥγοαβδοὰ ἰῃ χυ, 8: “1δὸ βοοάδβ κἰοοὰ 
πρτίχῃῦ Κὸ 6 ποιπα  (Ἴ). Ιη τῆ686 
ῬὮγαϑοδ, [ἢ6 πογὰ ισαϊΐ 8 ποῖ ἜΧΔΟΙΪΥ ἰη- 
ἰοηἀθα ἴ0 ΘΟΠΥΘΥ͂ {π0 ἰάοθδα οὗ ρ»γοίεείίον 
(48 Μ|ςδδοῖἑα Ὀ6]16ν68), Ὀτιξ ΟἿ οὗ Πατά- 
688 8η( 0] 17, ἰηΐο πιο ἢ ὑπ6 δαϊὰ ννὴ5 

οοητογίοθα, Μόοζὸ ΟἰΘΑΙΙΥ (δ8η ἰῃ ΟἿΣ [οΧὶ, 
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οὔίδε Εργρίϊδηδβ δῃᾶὰ {μ86 οδὴρ οὗὨ Ιβγδθὶ; δῃὰ ἰΐ τγγῶὰβ 8 
οἰουᾶ οὗ ἀδγκηθ88 ἐ ἐδθηι, Ὀὰὺ ἰῦ σᾶνα ἸΙρηῦ ὈΥ πϊρῃύ ἐρ 
ἐλ86: 80 ὑμαῦ (ῃ6 ΟὯ6 οδῖὴῆθ ποὺ ΠΑΡ 6 οΟΥΠΟΡ 4]} (86 
πἱρΐ. 21, Απᾶᾷ Μοβοβ βἰγοίοῃοαά ουἱ 8 μβαηα ονοῦ {86 

868; 84 {Π6 Ἰ,οτὰ οδυβοα [86 868 ἴο ρῸ δαοῖ ὈΥ ἃ ΒίΧοη 
οαϑί- τὶπᾶ 411 ὑμαῦ πἰρηῦ, ἀηα τδᾶα {86 8θὲ αἀτῪ ἰαπά, δῃὰ 
106 ψαΐουθ ἡ α αἰν θα. 22. Απὰ {86 ομ]άγθη οὗ βγ86] 
γγοηῦ ᾿Ῥμσουρῇ [Π6 βθαὰ ὉΡΟὴ {886 αΥὟ σγομπαᾶ: δηα {86 
γαίουβ 10678 8, ὙΧ811} ἰο ὑπθίῃ ομ {δεῖν σἰρῃῦ παπᾶ δηά οἱ 

1 Ἐποὶ. Ῥεν8.---Ἴαῖο [86 τοὶ δὲ οὗ [86 868. 

1Π|ὸ δἰπιῖϊαν τηΐγδοὶθ οὗἨ [Π0 Ῥαββαρο οὗ (89 ΄ 
Φογάδι ἰ6 τοϊδιοὰ ἰῃ Φοβῆπα ἰἰ. 18, 16, 

ἭὮΟΓΟ 8180 [80 Θχργοδβίοῃ }) σαὶ, 18. πδοὰ 
οΥ̓ 80 ογοςὲ Βοοάβ, ΟἸοσίοιιβ δῃὰ οἰβοῦβ 
ἴδ κο [0 πογὰβ ΠῚ Π δηὰ 2) αυϊο ἤρα- 
ταιῖΐνοιυ, 8ὸ [πὶ {ΠΟΥ Β ΚΠ Υ͂ τ ΓεΪγ, (Παὲ 
1Π6 ὙΔΙΟΣΒ τοοοἀοὰ δηὰ ἔοτιηθᾶ ἴον ἔογάβ. 
Βαῖ ἴΠ6 ἜΧΡργοβδίομβ “ Μ8}} ἢ οὗ ““τηουηὰ "ἢ 
οδηποῖ ροβϑι δὶ δίδπά, ὈΥ̓͂ ὙΔΥ οὗ πιοῖδ- 
Ῥδοτ, [ὉΓ 8 ὑπἰρ ΠΟ ἢΔ8 ποὶ (Π6 Τὸ- 
τχοίοδὲ ἰπίθγη δὶ σοηηθοῦοῃ Ἐξ ἸΠΟΙΩ; 

ἘΠΟΥ͂ ΔΙῸ οΟΥἀΘΠΟΠΥ͂ τηθδηϊ ἴ0 Σοργοϑοηϊ ἃ 
ΤΩ ΓΔΟΌΪΟυΒ δβίδη -δ0}}} οὗ ΓἘΠ6Ὸ τανὸδ ΟἹ 

ΒΟΙῈ βἰάδβ οὗὐ [2 Τηδυοπίηρ [Ιβγϑοὶὶνθϑ: 

ὙΠῸ ἰάθ8 ἰδ ΘΧΡΥΘΕΒΙΥ γροὰ ἰῃ Ῥβδ] 
Ιχχυῖ!. 18, 88 ζτοδὲ νου άοτ, τ ἢ [8.6 ΒαΣ 9 
ποτὰ 2 ((ὯὍ9 Ὁ Ὁ 25:09 Ὁ) 2.) Ὧ᾽ »ρὼ 
2); Ἡδβοῦθαβ ἴμδὶ οχρίαπαίίοη που]ᾶ, 
ΠΟΠΙΓΑΙΤ ἴο (6 ἱπίδητίου οὗ [ἢ 6 διῃοῦ, 

ἀΐδανουν [86 πηΐγαοϊθ. Ἧ7ζο βδνὸ αἰγοδάσ, 

ἰὴ ΟἿΥ ποίθ8 ΟἹ Υγοῖϑοβ ]---8, τοί θὰ (16 

οοπ)θεΐαγο, ταὶ τ[86 Ῥοίΐῃξ οὗἨ Ῥϑββᾶρο τγ88 
48 ἴὰᾺ ἰοὸ ἐ26 ϑοιἢ 886 Βοάθϑ, δηὰ ἢδνθ 
ἀροϊασοα ουγβοϊτοϑ ἰῃ νοῦν οὗ Κοἰβοῦτι, 
Ὑιίοἢ ἯΔ2 δἰιπδί θα Ὥδαν [ἢ 6 Ῥγοδοῆς 8862, 

δηὰ τὶ τὶς ἢ θοΙἢ {Π6 βαογοὰ ἰοχὶ δηὰ 
186 εἰγουτηβέδησοβ οὗἩ [ἢ ογϑῃῦ Βδστη 86. 
Οἱ ἐπὲβ ροὶπὶ [᾽6 δθ08 ἰδ ΟἿΪΥ 757 ἀουδ]θ 
Ῥϑόθβ Ὀγοδὰ; δηὰ (6 ΗΘΌΓΘΥ ὉΙΤΩΥ οουϊὰ 

Ὑ611 ἸΟΌΓΣΙΟΥ εἰ ΐ8 ἀἰδίδηοο τ η δἷὶχ ΟΥ 

ΒΕΘΏ ΠΟΌΣΒ, ἤτοι ([Π6 δγυοηΐῃρ ἴο [δ0 

τουπηρ ϑίοἢ; δηὰ 1 ἰθ πΘΟΘΒΒΑΣῪ ἴ0 

ΤΟΟΌΣ, 88 ΕἸἰἸΠΘΏ ΠΟΤ, Βοϑοῃση 10 Υ, δηὰ 

οἴδοῦβ ἄο, ἴο ἴ6 σοῃ͵θοξιγο ὑπδὶ ἃ ἰδῦβῶο 

Ῥογίου οὗ 6 Ῥϑορὶο δὰ δἰγοδυ γοδομβοὰ 
[86 Θαδίοσῃ οοδδὲ οὗ {π6 ΟἹ Ὀοῖοτο μδὲ 
(ἰτωα; 6 δυρροδίου φαΐϊδθ ἀπίθηδῦ]ο, δᾶ 
ἴῃ ὯὨῸ ἯΔΥ ῥυδεβοὰ ὮὉΥ συγ ἰοχὶ, Ευσίδοσ, 

δῖϊον {πὸ ἐοβύτ Ων οὗ ΝΊΘΌΌΝν (1 6δεσ. οὗ 
Αταρίδ, Ὁ. 412), [1ὸ Ὀοὰ οἵ δα 868 ἱ8. ἔῃ 

1818 Ῥδΐ βδῃᾶυ, δηᾶ, ἐδιογοίοσα, ϑδδὶ] Ὺ 

ῬΆ58ΔΌ]6, δῃἃὰ ποῖ δ᾽ ΠΥ οὐὁ οονοσοὰ ψὶϊ ἢ 

. ΘΟΟΓΆΪ8, ὙΠΙοὮ ΔΙῸ ΥΟΣΥ ὨΌΙΏΠΘΓΟΌΒ ἴῃ [6 

ΒΟΌΓΠΟΣΉ ρϑγὶ. Βοδίαϑβ, 6 Ὑδίοσ 18 ἢ ΓΘ 
ἴροα ἔγτοῖῃ βοδ- οϑάδ, ἩδὶοΝ, ἴῃ ΤΏΟΣΘ 

Βοι ογη βοοοηϑ, ΘΟΠ δ ΔΟΥΔΌΪΥ ἀρρτανδίθ 

ΠῸ Ῥαβδαρο, δῃὰ σέπαθσ 8 σκμίολ το ἢ 
ἱπηροβδίὉ]6 (806 Σογδλαὶ, ΒΊοτα ΖΕ αγρί., 

».88; Νἑευμδν, ἴοο. οἰ, Ὁ. 417). 

ΤῊο ΟΧΙΓΘΟΣΠΔΙῪ ὨΔΙΤΟΥΤΏΘ88 οὗ (ἢ 9 
συ] οὗ ϑυόσ, ποῖ ΔΡΡΘαΣΒ Πόγὸ ἴΚὸ 8 
τῖγον, 88 Ὀθδθὴ ποιίοοὰ Ὀοτὶ ὉΥ͂ δῃοίδης 

δΔηὰ τηράογηῃ ρΟΟρΡΎΆΡΒΟΣΒ, Βσαῦο, Π)]10- 
ἄογηθ ϑίσυϊυδ, ΝΙΘΌΌΙΓ δηὰ οὐμοσα. ΤηῸ 

8068 88, ἷἰπ ἔδοῖ, οὐ τδἷ8 Ῥοΐηξ Ὀθοθῃ 

ογοβδοὰ ΟΥ̓ οἴου αἷβϑο, διιβοῦρ τ 
σύοδὲ ἀδηροῦ; 80 ὈΥ ΟἿ δίορμοσ ΕἾΧΕΣ 

δὰ Φδοοῦ Βουοῦ, ἥγοθλ Νυγωθοσα, ἴῃ 

Νονοιῦον, 156δ; ὉΥ ΝΙΘΌΘὮΓΣ, ΟἹ Βοῦβδ- 

ὍΔοκ, ἰῃ ΘΕρίοι ΟΣ, 1762, πὶ }}1δὲ Αταῦθ 

δοοοϊηρδηϊθα ἷπι οα ἴοοϊ; ὈὉΥ Ναροίθοῃ, 

ἴῃ 1.0 γοὴδγ 1798, αἰϑδὸ οὔ δοσϑοῦδεκ, Ὀπὲ 

ὝὮΟ ὩΔΙΓΟΎΪΥ οδοδρθὰ; δηὰ ὍὉΥ ϑαυθγαὶ 
σἴμογβ (666 Βώεολίνκο, Ὠοδβοσι ρου οὗ Αείβ, 
Ῥ. 471) [ἢ ΨΌΠΟΓΑΙ, μδδβαχθβθ ΟΥ̓ΟΣ [δθ 

9866, αΥὐϑ Ἐπ δστηΐοα, δΔ’Ὸ ποὶ πνίὶϊδους 

ῬΘΣΔ]]6] : τὴυδ ποτα ϑίγαῦο (χίν. 
2. 8 9) δσοποογπῖης ΑἸεχδηᾶον τ6 ατοδϑιὲ: 
“Αδουῦϊ ῬΈΔ56118 8 [δὲ ὨΒΙΤΟῪ ρδϑεαρθ 
ὈΥ 416 δ808-δἰ40 ἱῃσουρὰ πΒΘἢ ΑἸοχ- 
δ ΔοΥ ἰοὰ 18 ΣΤΥ. Εοῦ Μουηὶῖ Κι] πιαχ, 
ὙΓΙοῚ δα οὶ ἴο ἴΠ6 ῬδερἢΥ]Ἕ αη οοδεὶ, 
Ἰοανθϑ, ὩΘΔΥ [80 ΒΊΟΓΟ, ἃ ΠΔΙΤΟῪ ὈΘΙΒΩρΈ, 
ὙΙΟΣ, ἰῺ οδὶλ δ ῖθοσ, 18 ΌΔΓΟ, 50 88 ἴῸ 

ὍΘ ῬΒΒΕΔΌΪΘ ὈΥῚ ἰγδυϑι σα, Ὀαὶ βίοι ἰδ 
ᾳυΐδο οογοτοὰ τὴῦἰῶδι ταΐοΣ ὙΠΘῚ {80 808 
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ὙΑ Ὁ9Ὶ ΠΡ ὈῸ 5 ὈΤΡΎΙΝ νέϑ". ἐλ νὉ ἸῬΤῊῚ 98 
ΠΡ θι: ὄῆρν ἩῚ Ἤϑτι ΤΡΟΠῊ, 56. 1 Ὀρπὶ Ὑτθις 
ονοσῆονα, Νον ἰδοη, (0 δϑοοῦῦ ὉΥ͂ 
[δ τους Ἀ]η 18 γΟΥὙ οἰγοπίτουβ δηὰ ἰδῦο- 
τίουβ; ΑἸοχδηᾶοσ αὐτίνο ἰπογο ἴῃ 8 

ΒΊΟΥΤΩΥ 86880Π, Ὀαϊ, 88 Ὦ6 ταδὶ τοϊϊοὰ 
ὍΡΟΣ ἰιὶδ χοοὰ ΤὈΓΓΏΏ6, Β6 σοπμηθπορά [6 
ΤΊΒΤΟΝ Ὀοίοτγο ἴΠ6 8686 δὰ τοῦγοά, δηὰ ἢ18 

ΒΟ] ΘΓΒ ΤΈΓΘ ΟὈ] χοὰ ἴο0 ἸΟΌΓΠΟΥ 8 ὙΟΪῸ 
ἀδγ ττουσὰ [06 τδῖοσ, τ ΒΙοἢ τοδοδοα ἴὸ 
[πὸ παγοὶ." ΤῊΪ8 ἔδοῖ, τ δῖος ἢ ΑἸοχαηδοΓ 
ΕἾ πΙ86}7 ἀσβοσίθοβ ἴῃ 18 1ο 6 Υ8 88 ρ]αἰη δηὰ 
ὨδίαΓΑΙ, 88, ὉΥ͂ 66 ττὶογθ, 85 Αὐσίδη 
([. ν. 58, ΕΔ, ὅτοι.), Αρρίδη (ἰϊ. Ρ. 522, 
ἙΔ. Τ0]}.), Μομαπᾶοσ δηὰ οἴδογα, ὈΘΘῃ 
ἄἀτανῃ ἰηΐο ἴΠ6 Βρῇογο οὗ {86 ταἰγδοῦ ] 018, 
δΔηὰ γτοργοβοηϊθα 88 8 ΟΧΊΓΔΟΓΪ ΠΔΙῪ ο0- 
Οὔττοποο (806 ἰμέαγοῖ, ΑἸοχ. χχ). Τὸ 

ἔδιδς ἕλοι Φοβορθπβ 8180 8] 0468, 'ῃ ἃ Ρ89- 

ϑᾶρο σις [ἰ8, δοβίθβ, σϑμ Καθ ἴῃ 

ΟἾΠΟΣ τεϑροοῖβ. Ηο ντίϊοβ, ἰὴ ἷ8. Απεῖᾳ. 

11. χνὶ. 5: “"Α,8 ῸΣ Τυγβοὶ ἢ, 1 πᾶγὸ ἀ6- 

᾿ἱνοσγοὰ ουϑιῦ Ῥαζὶ οὗὨ {μἷβ Βἰβίοσυ 891 

ἔουπὰ ἰδ ἰῃ ἐπ δδοσοὰ Ὀοοΐβ; ΠΟΥ ἰδὲ ΔῃΥ 

ΟἿὯΘ ΟΠ δὲ ἴπ0 δίγδηβοηο88 οὗ [Π6 πδῖ- 

ταιϊϊοη, ἢ ἃ ὙΔΥ γγ͵͵δ ἀϊδοογεγοᾶ, ουθῇ 

ἐγουρὰ ἔπ6 868, ὉΥ ἰπ0860 τηθῃ οἵ δῃοίθηϊΐ 

εἰτηοα, ὙΠῸ ὑγογῸ ἴγθο ἔγοτλ το κοάῃθϑδ, 

ὙΒοίδοῦ ἰὲ Βαρροποᾶὰ Ὁγ ἔδο τῷ 1 οἵ αοά, 

οἵ ὙΠ Βοῦ ἰδ Βαρροποὰ οἵ 18 οὐσῃ δοοογὰ, 

δἷῃςθ, ἴοῦ ἴθ βᾶκὸ οὗἩ 1ἴ8οδὸ ἯΒΟ δοϑοῖω- 

ῥϑηϊοὰ ΑἸοχδηάογ, Κίπρ οὔ Μαδοθάοηϊδ, 

στο γοὶ Ἰνϑὰ, οοση ρδσδενεὶυ, θα δ {1116 

ΜἘ]1Ὸ ἀρο, 86 ῬδιαρΡὮΥ δη 868. τοι γοα, 

διὰ αὔογάοὰ ἴπθῖὶ Δ ῥδβδαρθ ἰβγουρῇ 

ἐξθοῖξ, το ΤΟΥ δὰ πο ΟἾΟΥ ΔΥ ἴ0 50, 

Ττοθδῃ, ἩδοΩ ἰδ 5 ἴδο Μ|}} οἵ αοὰ ἰο 

ἀοΒΙΓΟΥ͂ ἴπ0 ΤΩΟΠΔΙΟΝΥ οὗὁἨ ἴμΠ6 Ῥογδίϑῃβ; 

ἀπὰ τἰῖ5 ἰ8 οοη οδϑοὰ ἰο 6 ἔστιθ ὈΥ 811 ὙῈΟ 

δανϑ τυὺτϊτθη δὐυοῦϊ ἰ.6 δοιΐοῃβ οὗ 416Χ- 

δηάαγ. Βαϊ, 88 ἴο ἔδιοθ6 ΟΥ̓ΘΠΐΒ, ἰοὶ ΘΥΘΙΥ͂ 

Ομ ἀοίοιτηΐπο 48 ἢ6 Ὁ ]68868" (περὶ μὲν 

οὖν τούτων ὡς ἑκάστῳ δοκεῖ διαλαμβα- 

νίτω). Ἑυτίμοτ, Γἰνυ (χχυϊ. 46) πϑῦ- 

ταίοβ, δδουὶ ϑοϊρίο Αἰτίσδημβ: “ Βθη [6 

Ἰοδγηὶ ἔπδὲ τ1π6 οΌὉ τγᾶϑ δρρτοδοβίηρ, δπὰ 

εἶδε δὸ οουἹὰ, ἔτοτα δ0 868-546, 6451} 

τοδοῦ ἴπ6 ν|8}15 (οὗ Οαππασο Νόονυδ), ἢθ 

Ἰοὰ μῖ5 ἴγοορα (Ὠέεποσ. [ὲ νγαδ δϑους [80 

τοϊα]ο οἵ ἐΐο ἀδῃ, διὰ, Ὀϑαῖάθθ [86 ΘΌΡ, 

8 ΒΟΑΥΥ͂ πο -σἱηὰ δοδθ, δηἃ {πὸ 868 
ὈΘΟΔΙΩΘ 80 ἰοῦ [Πδὲ [80 ὙΔΙΟΣ τοδομοά, δὲ 

ΒΟΠ1Θ ΪΔ068, ΟἾΪΥ ἴο ἐδποὶγ πδυοἶβ, δὲ 
Οἰδοῦθ, ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἴο ἐδοὶς Κηθθθ. ϑεὶρίο 
Τορτοδοηϊθα {86 οἰγουτϊηδίδηοο, ἩΔΙοὮ 6 
δδᾷ ἀϊδοογεγοὰ ὉΥ διἱοπεέοη δηὰ γοῆθο- 
το, 88 ἃ ΤηΐγΆ 016, δηὰ δβοσί ρα 1ξ ἴο 1ῃ6 

βοᾶβ, ὙΠΟ, ἱπ ΟΥΟΓ ἴ0 Ῥγοραῖο ἃ Ῥβδββαρθ 

ἴον 16 ΠοίιΆΠ8, δὰ ογὰἀογοὰ ἴΠ6 δοα ἴὸ 

ΤΟΙ, δηὰ οροποᾶ βϑίῃβ ὩΘΥΟΣ Ὀοίοτθ 

τοἀάθῃ ὉΥ Βυϊηδὴ ἔδοϊ ; ἢ6, ἐδογείοσο, 

σομαπιδη ἀοἃ ἢἷ5 ἸΤΟΟΡΒΘ (ο ἔρον Νορίπηθ 
85 ἴ6 ρα ϊάο οἵἉ ΓΠοἷν ἯΔΥ, δῃὰ ἴο ρὑγοοοοὰ 
ἴο 1ῃ6 νν 8118 τὩγουρἢ [86 τηϊάἀδὶ οἵ ἴῃ ΙΟῪ 

Ὑγδίοῦ. ἢ ὮὯτ. Ἐ. Ὁ. Οἴασκο (Τυδνοΐϑ, ἱ. 
Ῥ. 324) Ὑτῦζοϑ : “Α ΓΘ Υ ΚΑΌΪα Ῥἤῃθηο- 
ΤΩΘΏΟΏ ΟΟΟΌ͵Β ἴῃ ἰ86 8686 οἵἉ ΑΖοΥ ἀυγίης 
γἱ᾽οϊοηὶ οδδῖ- τη 8: [06 8508 χοςΓΟ8, ἱῃ 80 

ΒΙΠΩΤΪΔΙ ἃ ΤΩΔΏΠΟΙ, ἰδὲ 106 ῬΘΟΡΙῸ οἵ 

ὙΔΏΡΘΔΩΓΤΟΣ 8:6 δὺϊο ἴο οἴἴθος ἃ Ῥδδβᾶρθ 

ΠΡΟῺ ΑΥ ἰαπᾶ ἴο (Π0 Τγρροκίίθ οοδϑδί, ἃ 
ἀϊδίδηοο οὗ ςἸΥΘΏΤΥ γοσϑίβ, σαὶ ἰο ἰουτίοθ 
ΤῊ 1168; θὰ: ἩΒΘῺ ἴδ6 νη ΟΠ δηρθδ, δηὰ 
1815 1 βοτῃο ἴση 8 ἀο068 ΘΙ δβυἀ6Ή]}γ, [ἢ 
ὙΔΙΟΓΘ ΤΟΣ ὙΠ δυο ΣΑΡΙ ΟΠ ἴοὸ ἐποὶγ 
πορηϊδὰ ὈΘὰ (δὲ ΤΩΔΗΥ͂ ἰνῈ8 ΔΙῸ ]Ιοκί. 

ὙΠῸ ἀορίδ ΠοΙο ἰ5 ὅγο δι μοσηβ." 869 
ΑΙ60 Ῥ]υΐατοι, ἰῇ τμὸ 1.16 οὗ 1ζθου]]68, 

“ΔΡ. 34, δῦουϊ 5 Ῥδβδαρο ΟΥ̓ΟΣ ἴΠ0 Επ- 
Ῥθγαῖοδ, οὐ ἩΒΙΟΝ [η6 πδέϊτοβ οὗ 186 
ΟΠ ἰοοκοὰ ἩΪῸ δδίοῃ βῃσηθης 88 
ΠΡΟῺ ἃ πιΐγϑοὶο.--- ότουοῦ, ἱῃ δρὶϊο οὗὨ 81} 

ἔδ6δ0 Δηδὶοχίοδβ, Ὑὸ οδῆποὶ δοοϑάθ ἴο [Π9 

504] δυρροδι θη, Ἡ ΙΟὮ ΠΔ8, ΒΙΏΠΘ ΤΏΔΗΥ 
οοῃίυτίο5, ὈΘΘη ΞΟΔΙΟΙ ΒΥ δανοοδίοα, [Πδς 
Ὑοβο8 αἷϑο δυδιϊεὰ αἰπιδεϊ ἢ οἱ (δ εὐδ ἴὸ 
Ἰοδὰ {16 1ατ86 1168 οΥοῦ (10 θα ὅ6δ; [ὉΓ, 

ἦς ἰ6 δδϑοσίϑα, [πα 8 Ἰοῃρ δοϊουγηι ἴῃ 
ἐδοδθ το ίοηβ τησδὲ ἤδτο τηδὰθ ᾿ΐτὰ δ0- 
ηυεἰπίοὰ πῖϊὰ (6 ΤΟρΌΪΑΥΙΥ τοϊυσγηίηρ 
εἰάοθ:; δηὰ 18 [86 ΒΙΒΙΟΥΥ͂ οὗ [0 Ραβδαρθ 

πουἹὰ ὉὈ6 ἀεργίνοα οὗ ΘΥΘΓΥ τηϊγϑοῦϊουθ 

οἸοιωθηῖ, δηὰ πουὰ δι ρΡΪῪ ὈΘοΟΤΘ ἃ 

πδίηγαὶ ουθηῖ, Βυΐ, διδουρὰ Ὀοίἢ 8ῃ- 

εἰοης δηὰ σιοάδτηι συ Ὑ8 σοηῆστα ἴῃ 6 

οοπβίδογδἶο οοῦβ δὲ (6 Βοὰ 868, {ΠῸ 

ζο!ονπίηρ δοῖδ το] δύο δραϊηδί δας σοη- 

ἡροῖαχο: 16.. ὙΏΘ ΒΟΙΥ͂ ἰαχὲ τρλκο8 ΠῸ 
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ἐποῖν ἸΟ ΕἾ. 

ἘΧΟΌΌΡ ΣΙΝ. 

98. Απᾶ ἰδ6 Ἐργρύϊδηβ ρυγϑαθρα, δπα νγοηΐ ἴῃ 
αἴτον {Βοῖὰ ἰηΐο {ῃ6 868, 811 ῬΒΔΓΔΟΝ ΒΒ ΠΟΥΒ68, 18 ομδτὶοίβ, 
Δα ἢ18 ΠΟΥΒΟΙΏΘΏ. 24. Απα [ὖ οδη6 ἴο Ρ488, ὑμαὺ 'ἴπ ὉΠ 6 
τη ΓΤ ΐηρ ψαίος 0Π6 Ιογαὰ Ἰοοκοα ὑροὴ (86 δοβί οὗἉ [86 
Ἐργρίϊδη8 ὑΒβτουρῇ (δς Ρ1]1Ρ οὗ ὅτε δηά οὗἉ (6 οἱοιά, δπα 

ΑἸἸαδίοη πδίουοτ τὸ Ὁ οὐ δοοά; ου [86 

ΘΟΠΙΓΑΙΎ, ἴδ ἀοβοτροη οὗ {πΠ6 ὀνθηΐ, 
ΦΠ6ῖ 106 Ὑγδίοσβ οὗ ἴπΠ6 808 βίοοά ᾿ἶκθ δ 
ὙΔ811 ἴὸ ἴΠ0 τίσῃς δηὰ ἴο (δ 1οἴι,) αἱ- 

ὑοΥΪγ οχοϊπθ8 δαὶ ἱπιίοτργοίδιίίοη; 2ηὰ. 
Αοοοτάϊηρ ἴο ἴ)6 φρύἱέ οὗἨ ΟἿΌΣ παγγαϊϊνο, 
ΟΥΔΘΠΕΥ πο πδίυγαὶ ουθηὶ 6 σοϊδίθα, Ὀὰὲ 
81. ΟΧΙΓΘΔΟΓΪΠΑΤΎ Τηΐγδο]θ, ἴὸ το [δ 6 
Ἰδαῖος ΗΘΌΓΟΝ ιἰδίουίδηβ, ροοίϑ δὰ ὑχο- 

Ῥδοῖβ, ἱποθββϑΏ ΠΥ τοοσ, 85 86 ρτοδίθδί 

δὶ οἵ Οοὐ δ βρϑοΐδὶ ὑσχουϊάθῃσο ἰῇ ἔἈνΟΌΣ 
οὔ [βγϑθ], δηὰ ἰδ που]ὰ σϑαῦυΐτο ποι πα 
1658 ἔπη ἃ σοπίοτεϊοι οὗ (86 τ 016 ΒΙΌ]1- 

δ] 1ἰτογαΐυγο ἱἢ ἰδ ΤΟΣ δεθιηρίοα ἰο ἀγραθ 
ΔΎΓΑΥ ἴπδὲ τηΐγϑ01]0 (ΟΟΙρδΓο Εἰχοά. χυ. 
14---Ἠ0ἀ|,.9; Ῥμ. ΙχυἹ. 6; ἰχχυὶϊϊ!. 17; Ιχχυι δ, 

18; εν, 9; οχὶν, 8; ΦΨοβῇ. ἐν. 28, οἵ). 

διά, Ενοῃ τ Ἐργρθδηβ δοκηον]οᾶρο 

(νος. 25) ἴδ: τοϊγδουϊουβ σμδσδοῖου οὗ [ΠΪ8 
ουθηῦ; 41}, ὙΠῸ ΟὟ ἰΔϑὶδ ΟἿ]Υ 80 βδιοσί 
εἴη (δὲ ἴ80 ὙΠΟΪΘ ΔΙΤΩΥ του] ὰ ποῖ 
ΒΔΙΟΙΥ αγο σοϑομοὰ (86 ΤΟφρροεὶίθ οοϑϑῖ, 
σους θοϊπρ ονογίδκϑη ὈΥ ἴδ τοϊυγυὶηρ 
Βοοᾶ (οοταρασγο Τεγοί, 1ΐ, 11; 1 ̓ οά, δε. 
Δ]. 15,19), διὰ (86 δυρροβίοῃ οἵ ΜΊςἢ- 

8.6118, ([ῃδὶ ἃ ἀοιδίε οδὸ τοοῖκ ρἷδοθ ἡπβὶ ἰῃ 

ἐμαὶ πἰρὰί, 28 τπδὲ οὐ 10 Τϑαἰοὰ οοαϑδέ, 
ἴῃ Φππο 1672, του]ὰ ἱΡ}Ὺ υϊῦθ 88 στοδῖ 

ἃ Ταΐταοΐο 88 δαὶ ἩΔΙΟΒ 11 18 ἰπ οπα θά ἴο 
τοηοτο ΤΏΘη, ἴο δῦ ὉΡ {18 δι ᾽)οςξ, 

ΑἸ Βουρἢ ἃ ραββαρὸ ἰβσοῦρὰ ἰδ6 Βρά ὅ.8 
ἴῃ ἴ06 ποὶρῃθουτμοοά οὗὨ Κοϊεουχι, ἰῃ δ 
ΠΔΙΌΣΑΙ ὙΔΥ, 8 Ὠοΐ αυϊὶθ ἱτη ροββί]6, δηὰ 
88, ἰηἀορα, βουθσγαὶ {ἴτθ8 Ὀδθη οβθοίοα 

ἰῃ Ἰαίοσ ρογίοὔβ; ἱΐ γγχ88 γοΐ, δοοογάϊηρ ἴὸ 

[ὴ6 ΠΟΙ ἰοχί, οχϑουϊοὰ πηᾶοῦ 80 Οχίγθοσ- 
ἀϊπαῦγ οἰγουμηδίδησοδ ὑπαὶ [πΠ6 [106 Γ] 
ΒΟΏΒ6 ΟΥἨ ΟἿΓ ΠΑΙΓΘΕΙ͂ΤΟ ΒΠΟΥΤΒ, ΠΤ ἰδίδϊς - 

ΔΌΪΥ, [Πιδὲ 1ξ 18 ἰηϊοπἀ ρα ἴο ἀοδβοσὶ ῦθ ὨΘΙΘ 
δ ΤηΪγ 016, (ΟΡ Ιου Β ΣΟΠΊΔΥΚΒ ΟἹ [818 ἱπὰ- 

Ῥοσίδης δηὰ ἱπιοσοδίϊρ βυδ᾽οος Μ0}}} Ὁ6 
ἴουπὰ πῃ ἴδο ζ] νην τοτκβ: ΟἸεγίοσι, 
δὲ Δίαγίβ Ι͂ἀπτηδοὶ Ὑτα)θοοπο, ἱπ (ἢ0 
ἈΡΡομάϊχ ἰο [8 ΟὈΣΙΩΠΙΘΠΙΔΥΥ οὐ [00 

Ῥερίδίουοι; ΔιιοδιῪν, Π)οδοσρί. οὗ Ασδϑ. 
ῬΡ. 400--414; ΣΕ οδλογη, ΒΘ] οΙΒ. οὗἁ 
ΒΙὉ]. Χάϊοσ. ἱ. Ρ. 668, εἰ δε4ᾳ.; Ἰαάετνϊεϊα, 
Ἑταρτηθηΐβ, ἱ. ". 77--ξ112.; ΑΜΙολαεῖεε, 

Μ|5ς6]]1δη. 1111160 Τ τοδεῖθοβ, Ρασί ἢ). Ῥτο- 

ἴδῃ ἩΤΣῚΌΘΥΒ 4180 τηϑηοη [86 ἀτγγίηρ ουὲ 

οὗ πο 8β68, δῃὰ 16 ἰγβηδὶξ οὗ ἴΠ60 [δτβ6]- 

ἦνοδ; 08, δοοογάϊηρ ἴο Ὠοάον. (ἰϊ. 59}, 

(1ὸ ΙΘΒΕΒγορδαρίὶ, ἃ ῬΟῸΣ δηὰ ποῖ υοῦῪ 
ὩΌΤΘΓΟΙΒ (τ ῦ0 1η [ἢ6 οαδὲ οὗ ἔπο αὐ οὗ 

ϑυο2, Βδγθ ῥσγοδογσυθὰ [86 ἰγαδίου, ἴδ δὶ 
ΦὉΥ δ ρστοδῖ ΟΌ ποθ ἴΠ6 ἬδοΪο Οαϊῇ 
ὈΘΟΔΙΏΘ ἀτγγ, [Π6 Ὑαίοσβ ζαϊμοσοὰ οἡ [86 
ΟΡΡοδΙδ βίἀδ, 8ὸ ἐμαὶ ἴδ6 Ὀοίζοπλ Ἧ88 
ὙἹ δῖ 0]9; δὰΣ [Π6} 8 νἱοϊοπὶ δοοὰ δ]]6ἃ ἀρ 

τς Ὀοὰ δραΐη." Οἱ [86 βοοουπῖ οὗ Ατῖα- 
Ῥϑῆπ8, 866 ἰῃ ἴῃ Ιηἰτοἀποίίοη, ἃ 8. ἱν. 

48. ΤΠο ΕΥρδηβ, οἰἴποῦ ϑοοὶηρ [86 
ΑΥῪ Ῥδὶἢῃ!: οὗ 1860 βε8, οὐ (848 Αϑαγθδῃηοῖ 
Ὀ6] 16 ν68) δυττουπ θα ὈΥ ἀδΥῖκη 658 (νοσ.30), 
ποῖ Ῥογοθὶνίηρ δὲ Δ1}1 ἐδμδὲ ἔμ Ιβγαθ]οβ 
οβθοιοά [ΠΟΤ ῬΒΒΒδρῸ ΟΥ̓́ΣΣ ἴΠ6 ἀΤΥ Ὀοὰ οὗ 
6 τδυθδ, [0] οσοὰ (ποσὰ ἱπ ὈΠ πὰ ἔασΥ; 
ἴῃ ἴἈΠ6 ΤΌΓΣΙΩΟΘΓ 0886, Βορίηρ; ἴ0 διδῖο [86 
τηΐγϑο]9 ἩΓΟΌρΡΙ ἴῃ ἔδυ οῦῦ οὔ Π6 γα 68; 
π [6 ΟἿΟΣ αἰ ογηδεῖνο, ἢοῦ οὐθῃ ΔΥΤΘΙΘ 

οὗ ἰδ ἱτπησοϊηθης ἀδηροῦ, ἱπίο τ οἢ ἘΠΟΥ͂ 

ΤΩΔΑΪΥ Ρἱυηροᾶ; δηὰ ἐδπ8 411 ἘΠ ΟἷΓ ΒΟΓΒΟΒ, 
Οδαγίοίδ, διὰ ΨΔΣΤΙΟΙΒ τῶρ ἰηο {δβοὶγ 

ἀοείγαοίίοῃ, 
84. “κά ἱἐΐ σαπιε ἰο ραδε ἱπ ἰλε 'πογπΐπς 

τοαίοὐ ΟΠ ΓΌΟΝ). ΙΔΚα 41} πδεοηβ 
ἬΒΙΟΝ οδ]ουϊαῖθ δῖος (16 οοῦτθο οὗὨ 186 
ΤΩΟΟΏ (88 ἴπ6 Ατδδίδηβ, ασϑοκβ, (8018, 

διὰ ΟΙΠ6Γ8), 180 ΗΘΌΣΟΝΘ χοοκουθὰ 186 
εἶν! ἀδγ ἔτοτι δι ηδβοί (0 δβυηδοῖ (1 ν. Χχὶϊ!, 
82; νυχθήμερον. “ΝΟΣ ἀπορῖο ἀΐθει νἱ- 

ἀοίυν," Ταοίΐωμε, ΟὐοἸτηδη. χὶ 866 αἷβδο 

Ῥίίπν, ΗἨϊδι. Ν δὶ. 11, 79). Ὑὸ ἀϊνί βίοι οὗ 

[16 πδίαγαὶ ἀαν ἰπΐο ἔγοῖνο δου, πο ἢ 
ὝΘΙΘ ἷἱπ ἴμ6 αἰ γθηξ βοϑϑοηβ οὗ πηοαῦλὶ 
Ἰεησι (88 διηοηρς ἴδ0 Ἐσγρίίδηβ, ατσϑοῖκβ, 
δηθὰ ΠΟΙΊΔΏ8), ΒΘ ἴο δύο ὕθϑὴ δάἀοριϑοὰ 

γΥ [20 Ιβγϑο ῦοβ ποῖ ΘδΣοΣ Τθδη ἴῃ (ἢ 
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Ἰδὲς Πλξ ἼΡ 96. ὈΣγνὉ ΓΩΠΌ Τὰ ὉΠὴ Ἰ}}) δὴ ὝΩΡΞ ὈΣνὉ 
9 ὈΦΛ ἼΞ ἤφὺ ὈΣΨὉ ἼΝΝΡῚ Γ,35. ὙΤΟΝ, ΝΞ 

2 [.] Ἐ ὈΣΉΝΌΣ ὈΓΡ ὉΠ. ἦν 
“ὧν Ὀδτ ἸΒΡῚ ὈΥτ Ὧν ὙΤ ΤᾺΣ ΠΣ Το οὴπλὴ ἼΘΝ 96 
αὐδῶ Ὀὐτῶν Στ ΤῸ Ὁ 27 1 Ὁ ἼΒ. 5.) ἸΞΞΎΟΝ ὈΣν Ὁ 

εἶτηθ οὗὁἨ (6 οχῖϊο, θη ΠΟΥ͂ ζΟ]]ονν οᾶ 

τποῖν ΒΟΥ οπΐδη πιαβίογβ (Ἡοτοά, 11, 109). 

ΤΟ ΠουγβΒ ποτα οοππίρα ἔῸΠῚ ΒΙΏΤΙΒΟ; 

ἴπ ἢγξὶ σογτοβροπᾶθα 1 ΟἿΓ ΒΙΧτἢ ἴῃ 

ἔπ τηογπΐηρ; ἴΠ6 βἰχίῃ. ἴὸ οὐσγ νοὶ ἢ. 

ΤῊΟ Ἰοηρμοδὲ ἄδν πῃ Ῥαϊοβίπθ ᾿δδὲ5 00 Ὁ- 

ἴδθῃ πουῖβ δα ἔνοῖγο τΐπαΐθβ; τΠῸ 

Βῃογίοβέ, πἶπμθ ΠΟῸ5 [ΟΥΥ -οἷσηῦ τηϊπεῦοβ. 

ΤῊ πίφλξ νγὰβ ἀἰνϊ ἀθᾶ ἱπίο “ υγαίο 8," 

παι ἰβ, ἱπίο βϑοϊΐοῃηβ αἰἴου [16 ἰαρβὸ οὗ 
το τη ϑῖο ἢ γὰ8 το] ον. Βοίογθ 

ἐπ οΧῖϊο τπγθ6 βο ἢ υὑγδίο μθβ Ὑγ61Ὸ πὶ 186 

διθοὴρς ἴῃ Ηοῦτονβ: 1. ΠΊΝ ΟΝ 

(Ππιθηΐ. ἴϊ. 19), [Π6 ἔγβι υγδίοἢ οὔ {6 

πῖρδε, ἤοπι αροὰΐ β'χ ἴὸ θη ἱἷἱπ 1Π6 

ονοηΐησ, 2. ΠΣ ΠΠ ΓΝ (ὐπάρ. Υἱῖ, 
19), τὴ6 τηΐᾷα] νγαίοῖ, ἔγοπλ ἤθη ἴὸ ἔνγο 

ΟἿΟΟΚ ἱπ τ6 πῖρηῦ; δὰ 83. ΠΝ 

ἽΡΖΠ (ἸἸογὸ απὰ ἰπ 1 ὅδιη. χὶ. 11), ἔγοτῃ 

αθοιξ ἔνγο ἴο 5'χ ἰπ {6 τηουπῖην, ΟΥ̓ ἴοὸ 
ἴπ6 τπιοτηΐπρ- ἄλγη; απὰ 88 ἴῃ6 ὁχοάμβ οὗ 

ἐπι Ιβγβθ 65 ΤΟΟΚ ὈἾδοο αὖ {πὸ ὈθαΊπηϊηρ 

οὔ Αρτῖϊ (566 ποῖθ οἡ χὶϊ, 3), ΒΆΏΓΪΒΘ ὙΥ 88 

αὐουϊ δἰχ ο᾽οἴοοκ πη {Π|6 τηογηΐηρ'---Βυΐ 

Ἰδαίου, ἱπ {86 τἶπια οἵ ΟΠ γῖβέ, ἐπ6 Ἰβγϑθ! 68 

Βεᾶ, αἴου {π6 οὐβϑίοτη οὗ {6 Ἐοιτηδη8, 

ΓΟῸΣ νναίοοβ οὗ αϑουξ ἴπγθθ ΠΟΌΓΒ ΘΑΟΝ: 

1. ὁψέ; 2. μεσονύκτιον; 8. ἀλεκτοροφωνία; 
δὰ 4, πρωΐ. (ὅθε ΑΚ ὐποἠιὶ οἡ Ῥ5, ἱχ|ϊὶ 7; 
Ταδλὶ οὐ Φαᾶρ. νἱῖ. 19; δηὰ 12ε Ῥγείϊε, 

Ατοδ, 8ὶ 181).--καπὰ διε Τιοτὰ Ἰοολεά τροπ 

ἐδε ἢοβὲ ΓΚ 1ὲὲ Εσψρίΐαπβ (ἄγοι ἐια 
ΡίΠαν ο ἤγε απὰ Γ᾽ ἐδ οἷοι, Αοἀ οδδὶ 
8. μἴαποο οὔ ἱπαϊρηδέίοη οἢ ἐδ Ῥαγβαϊηρ 
τοίγδοίοσυ ἰάοϊαίοσβ, δπὰ Ηρ {π8 οοη- 
οιαιάεά ἴποῖι (Ὡ ΠῚ ἔγοπι ὉΠ, ἐο ἀϊ8- 

τὰ ..---- ΘΙ ΠΥ τοί ρἤοῦβ ἀοτίγθα ἔγοπι 
{0 “Ὑτδῖθα] ογο᾽ οὗ ΤΠ Τοτὰ ΟοΟῸΓ 4180 
ἴπ Αἰποβ ἶχ, 4; Ῥβ, εἶν.32, οἷς, Οὐ ἰοχί 

ἀοβοσῖθ68 ΤΠ ΓΟΙῪ 6 δα ἄθη σοπδβίθγηδίϊοη 

οὔ 6 Ἐργριείδηβ, απ μοὶπίβ ἐο ἀοὰ 88 
τ δυΐμογ οὗ {π|8 Βοττοῦ, τ Βοαΐ ἴῃ (0 

Ιοαβὲ δ! παϊηρ τὸ ἔθ τηθϑηβ, ΟΥ̓ ΒΟ ἢ 
πὶ πἀποχρθοῖθά μϑηὶς νγὰ8 ρῬγοάαυςρά, 
Ττδάϊοη Ὀο ον 68 ἐπα πᾶ θυ δηᾶ Πἰρβεπίηρ, 
το ΠΟΥ ἢ δασβαπ Κα ἀπὰ ἐοστθηΐβ οὗ 

ΓαΪη ἴὼ ἤαγθ ὈΘ0) {Π6 οδιδθ οὐ 180 
σΟη βίοπ; δηἃ ΔΙσοδαῦ ἴῃ 16 ῬΒΑΪΤῚ8 

(ἰχχυ!ϊ. 18,19) ([ῃ6 ουθηΐ 18 {πΠπ8 ΤΟρΤΟ- 

βοηΐϊοα: “Τὴ οἰουβ Ρουγοᾶ οὐ ὙγΙοΓ; 

1Π6 5ΒΚ᾽68 βοηΐ ουξ ἃ βοιπᾶ; ΤῊΥ ΔΙΓΟΒ 
αἶβοὸ ὑγΓΟ ἀδατιθά, Τὴ νοΐοο οὔ ΤῊΥ 
παπᾶ ΘΥ ὙγᾺἃ5 ἴῃ τπ6 τ Εἰ] νγεὶπα ; {πο Ἰρπῦ- 

πἰηρβ ΠΠΠαπιϊηθα τπ6 νου]ὰ; {Π6 φϑυίὴ 

τγοιι 16 ἃ ἀπ α ΒῆοοΚ," δηᾷ βία ΠΥ] ΤΆΓΩ, 
 οηδίμδη δηᾶ Φ6ΓΌΞΆΙοσα, τυ μίοἢ ορὶπῖοπ 

ἷβ αἰβο [Ὁ]ονγρά ὈγῚ Ἐπ Ἐζγα, Ἐδβῆηϊ, 

ἘΔΒΗ Ραμ, δηὰ οἴδμοῖβ, πὰ οὐθπ Υ͂ 

τηοάθτη ᾿πίουργοίουβ ; ἀπ « οβορίτιβ α150 

(Απῆᾳ. 11, χυὶ, 8) ψτῖίθβ: “Βῃονγουβ οὔ 

ΓΑΪΠ οαπηθ ἄονγῃ ἔγοτη {Π ΒΚΥ, δηἃ ἀγοδᾶ- 

ἴα] Ἐπ πᾶοσβ ἀπ ἸΙρστηΐησ, τ ἢ ἤδη 68 

οἵ ὅτο; ὑδυπᾶου- ΒΟ] 18. αἶδὸ 6 γῸ ἀατίοα 

ὌΡΟΣ ἴδοι; ΠΟΙ͂ γὙ8ἃ8 ἔποῖθ δην 
ΒΟ ἢ ἀδοᾶ ο θ6 βρη ΕΥ̓ αΟα ΡΟ ΤηΘῃ, 
85 ἱπαϊσδιίουβ οἵ Ηἰἴβ σαί, τ πο αἰὰ 

ποὲ ΒΆΡΡΘΩ δὲ ἐπῖβ εἰπ|9." ---ὟΥ σορϑϑδὲ, 
[δὲ ΟἿΤΓ ἰοχὺ ΟΠΓΒ πὸ ᾿ἶπὶ σΟΠΟΘΓΗἶη 
1Π656 ΟΥ̓ Β᾽ ΠΥ ΡΒΘΠΟΙΠΘΠΆ.---ἼἼ} 2 (ΠΌτα 

ΓΩΓῚ ἴο ΘΠΟΒΙΏΡ), Οὐ  ΠΆΠΥ σαπιρ, ὮΘΤΘ 
ατηῖῃ, 85 ἴῃ πᾶν. ἷν. 16, οἱο.---Αοἄ, “᾿ηῸ 
ΥγΔ8 ἱπ {Π6 ἈἾΠΔΥ οὗ ἔτο δπὰ οἵ οἱοιά," 
οοπίουπαοα ἔἶ6 ΕΡΥΡΟδη ΓΤ. 

Ζὸὺ. Απὰ Ἦε πιαΐε ἐδεὶν οἰιατὶοί-ἰοδεεῖα 
σἰϊάε οεἱ (ἼἼὨ1) απὰ ἰεὰ ἐδεπι ὁπ εοἱίὶ 

αἰβίοιϊῳ. Μαπν αἰδοτγοπῦ οΧρ απδίϊοηβ 
οὗ τ νψογτὰ Ἴ᾽) δυὸ Ῥθθη ῥγοροβρά; 
θυ ἱ τὸ [ὍΠΟΥ 0η6 οοπεδίγιοιίίοπ απ 

οσοπίοχὲ τὰἱὶϊπουῦΐ αὐεβοῖαὶ οἴοσίβ, γὸ αυτῖνθ 

ΒΙΤΩΡΙΥ δ ἴθ [ον ηρ βοπβο:; ἀοὰ 

Ῥγοῦσθς οοπίαβίοπ οὐ {π6 Ἐργρέϊδηβ; 

ἴογ, ΘΕΡῸΓ 88 1ΠῸΥ 60 το Ραγϑιιθ [ἢ 6 

1Βγδο  Ἰτ68, ἐμοῖσ ομαγίοίβ οουϊᾶ ποῖ τῆονθ 

ΟΠ ἰδ ΒΙΡΡΟΥΥ Ὀοϊίοπι οἵ ἔπ 868, 88 1ξ 



25ὅ ΕΧΟΌΌΞΣΡ ΧΙΥ. 

᾿οοπήουπαεα {π86 Βοϑὺ οὗἩ {86 ἘσγρίϊαμΒ; 25. Αηᾷ ᾽τηδᾶβ 
Ρ1146 οαὖῦ {πο ὶν ομαγιοῦ- ἢ 6615, "δηα 16 {θὰ οἡ τὶ ἀ1]- 
οαἱγ; 80 {μαὺ [η6 Ερσγρίϊδηβ βαϊα, 1,οὐ ὰ8 Η66. ἔγοτα Ὀείογα 
19.861]; ἴον {Π6 1, ογὰ Αρμύοί ἴον ὕποῖὰ ἀραϊηϑὺ {86 Ἐργρ- 
{1818.---20. Απά {Π6 Πογα βα]α ἴο Μοβεβϑ, δίγθίοι οαὖ (ἢν 
Βδηα ονϑῦ {πα 868, {μαὺ [86 τυαίθυβ ΤΏδῪ “σού Ὁροη {Π6 
Ἐργρίδηβ, ὑροι ὑπ 6} ομαριοίβ, δα ἀροι ὑμοὶ ΠΟυβθιηθῃ. 
27. Απά Μοββϑ βίγοίομβρα ἔοσί ἢ ἢϊ8 8 Πα ΟΥ̓ΟΓ [Π6 868, δπὰ 

1 Ἐηοὶ Ῥέγε.---[τουδ]οά. 3 ΤΌΟΚ οΥ͂, 3 Τμδὶ [6 ἄταγνο ποτὰ ἤέαυγ. 
4 (οἱ εμβδίη. 

ὉΥ πἴαθος ἱηιϊοσροκίοι; ΓΠΟῪ οἰϊἀοα 1η- 
ΘΟΒΒΘΏΥ οὧδ ΟΥ θδοκ; δηὰ (ἢ [86 
Ἐσγριυίδῃ Ἵομδσίοι-δύτηυ νηΐ Ὀαΐ ΔΊΟΥ 
διὰ λεαυὶϊΜ οὨ, ὙὮ118ὲ 16 Ιβγδο 1168, 
ἸΩΟΘΩΥ οὐ ἴοοϊῖ, τοδομβοϑὰ [6 ορροβκῖίθ 
οοδδὲ τ ἢ γαριὰ βίο }8.---Τ6 ἸΓδηδ]διίοη 
οἵ ἽΝ αδἰτηοδὲῖ ζΘΏΘΤΑΙΥ δάορίοὰ ἰδ: 
“δηὰ Ηδ ὠοΐλ οΥ᾽ ᾿ἰμοὶν οδατγιοὶ Ὑ 6618; 

1086 ΟὨΚοΪοδ, Εθη Ἐσγα, Βδδῆϊ (τὸ 
δδοῦῖῦοθ ἔποϑ0 ἀοδίτυςῖνο οἴοοίδ ἴο 186 
᾿σθυΐηρ, τοὶ βίγυοῖκ αἷδὸ 86 Ὀοάϊο8 

οὗ 116 Ὑδστίοσδ), ποῦ, Μοηδο ββοῖι, 

διὰ οἴδοτβ, Βαυὶ ἢ 00 ᾿Ώ6618 οὗἩἨ τῃ6 
οδασοῖβ οο ὄὅγολοπ οὔ, αοἀ ἀϊὰ ποὶ 
Ἰοδὰ (οσπὶ οὐ ιοἱἐὰ αἰβὲσιίψ οὐ 5] ον, 
πὸ [86 οδασίοίβ ψουἹὰ ποὶ βανθ τωουνεὰ 
ΟἿ δὲ 4]}; δἱ ἰοδεῖ, 6 Εβγριίδηβ νου ὰ 
δδνο δὲ ὁῃο0 δηὰ θῃο του δρδηδομθὰ [Π60 
ὙΔΙ-ΟΠΔΙΙΟΙΒ πιϊῆουξ ἩΠ|6618, 88 ῥδῖ- 

ΘΟΕ πηῆξ οἰἾΠΟΥ ΤῸΣ Ρυγχδαϊς ΟΥ σοπιθδῖ. --- 
ὙΠῸ δοριυαρίηι ἰγαηβἸδίοθ: καὶ συνέδησε 
τοὺς ἄξονας τῶν ἁρμάτων αὐτῶν, καὶ 

ἤγαγεν αὐτοὺς μετὰ βίας, “ διὰ δο εἀ 
ὋΡ ἴδ ἀχ]οβ οὗἩ τποὶς σμδυοίδ, δυὰ Ἰοὰ 
Κθπὶ ΟἹ Ὑἱ ἴογοθ," ἱπ πο νοχγεΐοι 

τοῖ ΟἿΪΥ Ἵ) 8 ΔΣΡΌΪΓΑΣΙΥ γοηάοσοά ὉΥ 
διπαϊπο οἵ ͵αείενῖνο, Δ5 ἢ 10 τοχί ὑποτο 
“ΟΝ, πο τοδάϊηρ, ἱπάϑοά, ἐπ6 88.- 

τρλτ δ Οοάοχ οὔθγθ, ὑυϊ ἴΠ6 βυδὴχ ἐῃ 

ἽΓ27Π72} ϑϑοῖῃδ ἰῃΟΟΣΤ ΘΟ  ἴο 6 τοίοστοά 
ἴο ᾿ξ, ὙΠ ἰδ ἀρρ]ο5 ἰο “ΠΏ, (86 
Ἐργρῶδιῃ ὡσγ; ἰηΐο ὑπο τϊδίδκο, 
Ὀοδίἀο8 οἴμογβ, ἐμ Ἐπ, 5 Ὑ Ογβίοη 8150 

.ῶ8 {4]16η, ἰΣαποιδιης τὶ ἃ οἴδηχε οὗ 
ἘΠ0 δΌΡ)]οςίδ: “80 ἰδπδὲ ἐδέν ἄγονο ἐδεκμ 
ΒΟΥ Ϊγ."--- Οοτίδίηγ, ἴπὸ ζθποσαὶ βοη6θ 
οὗὐ (6 πογὰβ, “διὰ ἤε ἰἐϊδά ὡρ ἴ}6 
Ὑ0614,᾿ ἐγ ἰδχοη χυγδιίνοὶυ ἴοσ, “Η9 
διτοοιϑὰ ἐμθσω," 6 ΟΣ ἔϊ6 ὙΒΟΪ6 οοχτϑοὶ.-- 

ΜΔΌΓΟΥ ἸΥΔΉδΙδιοα 0), “ δηὰ Ηδ τωϑδὰθ 

ἔο ΔΒΙΓΑΥ," δηδίοζοιβ τΐΠῚ Ὠθαϊ, Υἱϊ. 4, 
ΓΒ Ι6}} 18. στασωπλδίϊοδ!}ν πολ ἱπδά πιϑα1 Ὁ]6, 

Ὀυΐ πΒΙΟΣ που]ὰ ΡΥ ἃ ΠΟ δπὰ ὃχ- 
ὈΒΟΓΟΪΠΑΓΤΥ Τηΐγδοὶο, δίηοθ [6 ΕσΥρθδη8 
ΒΔῊῪ ἴΠπΠ6 Ιδγϑο ἰ08 θᾶ Ὀείογο ἘΠ ΟΙ͂Σ ΘΥ68. 

-58}} 1688 ἤθη ἰ8β [86 Ἤσοη͵θοίατο οἵ 

ἴποβο, ὙἼΟ ἰγδηβαῖο 2.) τ ἕο ἐκμγα, 

80 ἴδιαι ἴΠπ δοδο του]Ἱὰ Ρ6: ἔμο Ἐσγριίδηδ 
ἐγ θα ἴῃ (Ποἷγ [οΥτοῦ ἐὸ ἔσσῃ τουπὰ δὰ ἴο 
Βγ, Ὀπὶ 1Π6Υ ἴοϊς (Ποτηβοῖνοβ ρσχουδηϊοὰ ὮΥ 
ΒΟΙῺΘ ἰὨΥΪΒ:0]6 ΡΟΝΘΣ ἴῸ ὀχοουΐδ {ΠΕΣ 
ἱπιθηοη (80 αδἦδαπι): πο ἰ8 ΘοΏ- 
ἸΓΑΣῪ ἴο [6 ὙΠ0]6 σοῃίοχί.-- ΤῊ ᾿γϑηδὶδ. 

Εἴου οὗ [86 Ὑυϊχαῖθ αἰϑ8ο, νν ΐϊο ἢ τομάοσα 
89 ποτὰβ Π2592 1.272) τ “ ἴοσο- 
Ὀαπίαγασμθ ἰῃ Ῥτγοίπηαἀ πὶ" (6ηὰ ΓΏΘΥ ὝΟΥΘ 
Βυτ]οὰ ἰηΐο (86 ἀδ6ρ1}}) [8 Ροσίεοι γ ἰῃ- 
οογτοοῖ δηᾶ ΔΥΌ  ἸΓΑΓΥ.--- (πα ἰλε Ἐσυγρίίαπε 

(Ὁ ἽΥΌ) “αἰά, Ζεῖ κα δε ἔφυγε εγαεῖ, 
ν δε Ποτὰ βσλιειλ ζὸν ἰδέα αρσαϊπεὶ (λα 
Ἐσνρέαπε (ὈΣΧΌ3). ΤῊ δ ἱδ τΠ6 οοττϑος 
ἐγδιβιδιίου, 88 αἴνθη ΒΥ ἴδ ἘΣρΠΔη  αζ- 
Β'ΟΏ, 80 ἴδπαξ ἰῃ 806 ΗρΌΓΤΟΝ ἰοχὶ Ὀοΐὰ 

Ὠπιοβ ὨΤΨ9 ἰ6 πϑεὰ ἱπδίοδὰ οὗ ὩνΥΌ, 
88 ὙΘΙῪ ἰγοαυθηςγ; ἴ0 ἴ8Κο6 ἴδ (ἢ6 δοοοῃὰᾶ 
[ἴθ ἴῃ 118 οὐ χίηδὶ τηθδηΐηρ: “ΤῸ [ἢ6 
Ιοτὰ 888 ἰουχῆς ἴοσ {μοπὶ ἰῃ Ἐσγριὶ," 

ΜΟῦΪὰ ποῖ ΟὨΪΥ Ὧθ 8 ἱῃοοηρτυΐγ, δα 
4ἰδὸ ἱ]Ἰοχίοδὶ ἰὴ οἷἵγ οοπίοχί.---ὮΠ 22 τὸ 
Ὥρδι, 15, |Κκὸ 2) δηὰ τυδὴγ τοὺ ἰπ- 
ῬΙγίῃς 8 Ῥῥδδδίοῃ, δ ΡΠ, δ, οο- 

βιστυοὰ ψ ΠῈ ἃ. 
24. Αὔεσ δἱὶ 80 Ιβγϑοὶροβ δαὰ γοδοβοὰ 

[80 ορροδβίίο δἴοσο, αἀοὰ οοζωτηδηἀοά 
Μόοβοϑδ ἴο βδίγοίο οὖν δῖ8 δβαηὰ, τ θῇ 4]] 

(Π6 τψδυοβ, οι δὰ δἰ ποτγίο βίοοα [Κ 

δ ψ4}, ὅστὰ δηὰ ἱσσοου δ ]α, δὲ ὈΟΪδ δἰ 68 

οὗ ἐμ6 ἐτάνοσείης [δγϑο ϊνδα, του ]ὰ γείνγη 

“αν. β΄ "»-- 

--αὐὐτὰ -......ὄ 

ΞΕ 

“»«. ὥ“. αὐ... ---ἰ ,.... Ἀπ πω... ὦ ὩΣ ας; Ξε «αὶ. ,.-- ΘΟ... 
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ὈΣΝΟΤΤας ΠΡ, ΣΝ Ἰποε Ὁ ΘῊΡ) ὈΤΟΝ Ἰέγννι» 8 Γό) εἰ δέῃ 
1} 5» ὈΥΡΊΒΕΥΓλὴ 3 ΈΤΤᾺΕ 9) ὈΥΒΙῚ ΔΩ 28. 1 Πὴπὶ Ἤ5 
ὈΑΟῚΣ᾽ Ὧ3) 99. : ὝΕΣ ἜΘ Ν ὉΝ5 ὈΡΡΤΙΝ ὈΉΣΕ ΓΡῚΒ 
ἰπίο {ποὶς σοηϊοὰ Ὀοὰ, δηὰ ἀουοῦσ ἐδ 

ἘκΥρεδῃ ομασγίοίβ δηὰ ὑπο ὶσ ὙΔΣΤΊΟσΘ ἰῃ 
ΟἿΘ ΠΟΙΏΠΊΟΣ ζΖΤΆΥΘ. 

42. Απὰ Μοβδοθ βιγοίοῃϑα ους ἢἷβ Ὠδηᾷ, 

απὰ ἰδε δεα γεϊμγηεα ἰοισαγαβ (Ὺδδ πιογπίπα 
ἴο ἐΐ6 διαὶ Ποοά. ἸΓὴὺὴλὲ ίτοια 1" ν ἢ ἐξ 
Ῥτοβίμοιίσατηι, ΟΥ̓ΣΊΑΙ ρεγεππίαϊΐ, οου- 
ΒΙΔΏΠΥ διγοδιιίηρ; τδογοίοσο ἤοσθ [89 

Ὁ50ΆΔ)] ἤονν οὔ) δε8 (866 ϑολιίέεπε, Οτίγα. 
Ηφῦν. 1. 8, 4): Ταάγρ. Οὐκ ῖοβ, Φοηδί δη, 

Ἐδη Ἐζτα, δηὰ Ἐδδιηὶ ἰγαπβίαίο ἸΒΡῚΠ9 
ΝΠ, ἴο ἰἴ8 οτὶρίηδὶ βίσεηριδ ΟΣ 
οχίοηϊ."--4κά ἰδλε Ἐσυρίϊαπε Πεά ασαϊπεί 
ἐϊ. ΕῸΓ ψΒΘὴ {ΠΟΥ βδῖὺ (δὲ 180 Βοοΐβ 

ὝΟΙΘ ΔΡΡΓΟΔΟΝΙΏρ, [ΔῸΣ [πτηρὰ γτοπηά, 

δηὲ [05 Ὠδδίδηοα τοσαγὰβ [06 ὙδίοΓΒ; 

Ὀσὲ (ΠΟΥ͂ ΟΓΘ οὐοσίδκοη ΕΥ̓ 11:0 ὙΔΥΘΒ, 
Ὀοίογο 156. οουἹἱδὰ χαίὶηῃ τὸ Ἐργρῶδη 
ςοδδί.--- 2") απὰ δε ουεγίλτγεισ, ΒΥΏΟΏΥ- 
ΣρΟῦΒ ΜΠ ΠῚ ἰῃὰ χυ. 1 (Εὖπ Ἐσραλ), 
ῬΓΤΟΡΟΥ͂Υ, ἰο δῃαζε, 1μογοίοσο [86 δορί. 
ἐξετίναξε. 

48. Απὰ [δὸ Ὑδίουβ γοϊυσχηθα δηᾶ 
οογογοά 106 οἰδγίοίδ, δηὰ π 9 Βογβοίγθῃ, 

ἐοφείλεγ οὐδ 4}} τ1Π0 Βοδὶ οὗὐἠ ῬΏΑΓΒΟΣ 
(ΠῚ θη 05). ΤῺ ῥγοροβίοῃ ὃ 
ἷἱπ 2592, 888 σίνθῃ σὶϑθ (ὁ βϑύφδγαὶϊ ς0}- 

)δείυγοβι Δ8}1 δΟΠδίοΥ8 1 ΠΟΘ 88 
ΒΟΡΟΓΒΟΌΒ, 88 ἴῃ χχυὶϊ, 8,19; ΝΌμα. ἐἰϊ. 

26; ἱν, 82; 80 ἴδδὲ 3ὺ σουἹὰ 6 [Π9 

δοσιδδίϊνο: “ἴΠ6 ὙΠΟΪΘ ΔΙΤΩΥ͂ οὗ ῬΒΑΣΒΟΝ ἢ; 
(δ δϑγηῃάοίοι, ἰπδιθδα οὗ απά [6 Ὑ0]6, 
οἷς.); [8 δ 18. αἰ8ὸ ἍἘχσρ  αἰπθὰ Ὁγ Νδοδ- 
τηδληΐάοδ, δηὰ ἰγϑηβιδιοὰ ὈΥ̓ ἴ:6 ΕΠ] Βἢ 
Μογβίου (οΟΙΏρΑΤΟ [6. χὶ, 9). Βπΐὶ (18 

186 οὗ 18 Ῥτοθ]οσηδιὶςδὶ; δηὰ [0 
Ῥδβδαᾶροβ δἀάυοοὰ δά οὗ δὴ θϑϑβίθῦ 

ἱπιογργοιδίίοη. Μϑη 6  βδοῦη ἐγμ 86:68 : 
“μέ 9. ἴ6ὸ τ ΟΪ6 ΔΙΤΩΥ οὗ ῬΠδσδοδ; 
διὰ ἰπ ἢΐθ ΘΟΙΩΤΙΘΗΪΔΙΎ, ΒΘ ΘΧΡΪΔΙ 5 ἐμαὶ 
10:6 γγοροδβίεου ὺ σομηθοίβ ἴΠ6 ΡΔΙΠΟΌΪΑΓΣ 
([δὸ οδασγίοι- υδυτίοῦβ) ΜῈ [Π6 ΠΘΠΟΓΑΙ 
(186 ἡγ8019 ἀστῶν). ΤὨϊΐ8 που]ὰ Υἱσίι 8} 7 
διροῦῃὶ ἴο ἃ σοηΐοῖνο ἴῃ δοη86; δηὰᾶ (808 

ἰϊ 18 [Δ ΚΘ αἷϑὸ Ὁγ Ἐπ δὰ (ας. ὃ 515. 5), 
6 Ῥ οῖῖο, Μίδυτοσ, Ζπης, Ασηβοΐτη, δηὰ 

ἂν 8 “99 

οΟἴμογβ. Αραϊΐποὶ {18 ΟΧΡΙ δηδιΐοη δὴ ΟὉ- 
θοΐομῃ δοῦ]ά βοδιςοΥ 6 ταὶδοὰ, 16 τὸ 

ὝΟΣΘΟ Ῥογιἰξοὰ ἰ0 βρροβα, ἴμδὲ ΟἿ]ΥῪ [86 
Ἐργριεΐδη ολαγίοία Ῥαγϑαδὰ 186 16Υ8611168 
ἷπ [16 868, Ὑ11δὲ [86 1ΠΓΔΠΕΤΥ (Υογ. 9) 

τοιηδιηθὰ Ῥοδϊηᾶ; 80 δᾶὲ {6 ΓὈΥΙΩΟΣ 

ΔΙΟΏΘ γΟΓΟ ἀογουγοά ΌὉΥ̓͂ ([Ὡ6 γανοβ. [ἐὲ 

8 ἴσιο ἰΠδὴ ὈοΐΒ ἴῃ [818 δηὰ ἰὴ 1Π6 [0]- 

Ἰονγὶηρ ομδρίοσ, δηὰ ἴῃ τηοϑὺ ΟἿΟΣ Ρδσίϑ 
Ποθ γα υ, ἰΠ6 ἀοδίσυσιου οὗ [86 Ἄομασίοίδ 
ἃηὰ ἰἰ8 ἩΑΓΙΓΙΟΙΒ 8 ΟὨΙΘΗΥ Δ]}υΔ6ὰ ἴο 
(νεγ.26; χν. 4, 19, 31, 6.0); 8ο δὶ {818 
ῬΑΓΓΠΟΏΪΑΣ δβίσοϑα νοῦ], Ρουθ δρΡ8, 1181 Υγ 
ἐπδὲ σοποϊυδίοη, αὶ δ 18. ου ΘΠ} } 186 
ἰηϊοπιίίοα οὗὐἠ ἐδ βδοτοὰ Ὠιϊϑίοσίδη, ἴὸ 

ἀσβουῦθ [00 τοΟ18] δηη ] δου οὗ {80 
Ὑ{016 τ ΠΙΆΓΥ ἴοσοο οἵ 80 ἘΡΥΡ ΔΒ, 
δηὰ 86 ῬΓΟΌΔΟΪΝ ταθητοπβ [16 Ἐρσγριΐδα 
ὙΓΓ-ΟΠΔΓΪΟΙδ δηἃ ΒΟΙΒῸ8 ὙΓΠΠΠ ῬΑΙΓΓΟΏ]ΔΓ 

ΘΙΩΡἢ Δ 518, ΟὨΪΥ Ὀοοδῦδο ἔδι686 ἰοστηθὰ [ἢ 6 
οἰνϊαΥ ῥχίάθ δηὰ βίγσοησίι οὗἨ ἴδ6 Εργριίίδα 
ΔΙΊΩΥ, δηὰ Ὀοοδῦδο ἴμ686 τοαυϊγοὰ 8 

τοδίον ἀθρὶδ οὗ [Π0 σγχᾶνοδ 0 ἀζοτῃ 
ἴθ. Ἧὔο διᾶνο, ἰδμογοίογο, ρῥγοξοιτοα 

ἴο τεϊδίῃ Βογὸ (δὸ οτἱρίῃδὶ βίη βοδοι 

οἵ ὅ, 86. ἰοφείλεγ τοἱ(δ; διὰ Βογονίτα 
οοἰποίά 68, ἰῃ [86 πηρδπίηρ, ἴΠ6 ἜΧροδί 9 

οἵ (ἰοδοπία (βὮγα. Ρ. 681): “10 Ομασίοίδ. 

δηὰ ΒοΥ868 ἀοἸΟΉ ἰο 16 1016 ἀστηγ"" (σοτα- 

ῬδΙῸ 2 8διι. χυΐϊ. 292). -- Βαΐ 51}}} τῃοτθ 

ἀφο 61Υ ταῦδὲ γγὸ σοὐθοῦ ἐδ ορίπίουῃ οὗ 

Ὑ ΠΚίπδου (Μ δ πῃ 6.8 ἱ. Ὁ. 54), ἰμαῖ “ἸΠΟΤΘ 

ἦδ ὯΟ δυϊδοῦίγ ἴῃ [Δ6 τυϊηρβ οὗ Μοβοβ 

ἴοσ βαρροδίῃρςς ἴ[μδὲ Ῥῥαγαοῖ ν88 ἀγονγιοὰ 

ἰπ 180 Ηοὰ 868." ὙΈΘΓΟ 18 (86 βιγοηροδι 
Ῥοβδίθ]6 διιβοσ ἴον {818 βαυρροβίκίοῃ. 

Τῆθ σοῖο Ρ]δη οἵ ρυγεουΐπρ (6 1ϑγϑ6] 1068 

ογἰ καθὰ ἴῃ ῬΔΓΒΟΣ (τογβ. 8, ὅ), ῈΟ 

ΒΊΓΟΠΕΙΥ ὑϊατοά ἰπη86 ἢ (ῸΓ ΐ8 Γαϑἢ ΘΟΏ- 

οοβδίοηϑ; Β6 ἴοοκ μἷβ οὐχ Ἵμαγῖοὶ δηὰ ϑοὶ 

ουὔὲ δὲ [8:6 ποδὰ οὗ μὶθ ὙΟΪΘ ΔΙΤΩΥ (ΥΈΓΒ. 

8, 7), δὰ [0] ονοὰ (16 Ηδοῦτοττβ; {π6ὰ 

ασοὰ ρῥτοταηίβοὰ ἴο ρὶοτὶ(γν Ηϊπλβο “ ἑλγουσὰ 

Ῥδλαγαοῦ δοὰ 411 μἷ8 μοδί8᾽ (νογ. 17), 

Ὑ ΒΟ ἰ8 αἸαρ διεὶς ϑ!γ τοροϑιθὰ ἴῃ γυοῦ. 18. 

ΤΏΟΥ, ἔι6 ἘΥΡρΕδΣ ἀστου, ᾿οὰ Ὁ. ῬΒΑγδοῖ, 
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ἴῃ 8568 το γηθα ἰο 18 α804] Ηοοα ἐονγαγαβ [86 τηογηΐηρ᾽: δηθὰ 
186 ΕργΡΟΔΠ8Β Η6α αραϊηδβέ 10; δηα 1868 ],ογὰ ονου γον {86 
Ἐργρύϊδηβ ἴῃ [88 ββἃΔ. 28. ἀπά {86 ναΐϑιβ σοί σηθα, δηά 
οογοθα [δα οδαγιοίβ, μα (ἢ ΠογΒοιλθη, " ̓οσοίβο. τ] 8}} 86 
μοϑὺ οὗ ῬΒγδΟὶ ὑμαῦ σϑῖλα ᾿ηἴο {86 568 δέν ὑμ θὰ: {Π6ΓῸ Γο- 
τηδὶ θα ἠοὺ 80 ΙΔΟἢ 88 ΟΠ6 οὗ ἴμΒελ. 29. Βαΐύ {86 ΟΠ] γθη 
οὗ [βγδ6ὶ ᾿μβδὰ σαὶ Κοα Ὅροι ἀτγ ἰαπά μγουρἢ [86 866; δπα 
186 ναίοιβ λα δθη, 8 Ὑ181}1 ὑο ἴμδτὰ οἱ ὑμοὶν στὶραῦ μαπά, πα 
1 Ἑποὶ. Ῥεγε.--- ὁ ἰδ δίγα:ρτη μη [.6 ταοσηΐηρ; δρροδγοὰ. 

ἕο! ]ον ἴπ6 [6γϑ61168 ἰηΐο [Π6 868 δηἃ Δ΄Θ 
ἀτονυπιθὰ; “ἴΠογΘ τοιμδίηθα ποί οβὲ οὔ 
ἐλεα." Ὑ7ὸ Ὀσ]ΐονο (δ ἐδ ἴοο οἾθαν ἴο Ὀ6 

Τοϊβίδκοῃ; δηὰ ΕΣ Κί βοὴ πιδι πίη, δὲ 

ἐπ τ186 ϑοης οἵ Μοδεδ ὨΟ τῃηθης ὁ ͵δ τηδὰθ 
οὗ [16 Κἰηρ ΒΒ ἀοδίδ, δ0 848 ονουοοκοὰ 

χυ. 9, ὙΔΙΟὮ ΟἸΘΑΓΙΥ ροϊηῖδ Ὀδοῖ ἴο χὶν 2: 
“ΤΏΘ ΘΏΘΙΩΥ δαϊά, 1 Ὑ111 Ῥυγϑαο," ΤὨῊϊδ 
͵δ οἱ ἀθηογ Ῥμδσγδοῦ, δὰ ὩΌΏΟ οἷβο; δηὰ 

[ἢδ0 88πὴ6 “ ΘΏΘΙΙΥ ὙΠῸ δαίὰἃ {Π|8, ὙΓ28 

οογοσϑὰ ὮΥ ἴδ0 δυοδ (ΧΥ. 10). ΕἸΣίΒοΥ, 

1ὸ ΔΌΓΠοΥΙΥ οὗἨ ῬδΔ1πὶ ΟΧΧΧΥΪ, 15, ἰδ ΙΏΟΤΘ 
Τφοποϊαβῖγο ἤδη ὙΠ Κι πδοὴ Ὀοϊίονθα, ἰξ 

σοηδίἀοτοὰ ἤὥοσλ ἴτ0 ΗΘΌΣΟΝ ἰοχὲ, Ἡδϊοἢ 

δΑΥΒ ἀἰδίποινγ, “ΗΕ (αοἀ) ὦτυε (21) 
Ῥλαγναοὴΐ δορὰ ἰδ Βοεὶ ἱπΐο (πΠ0 Βοᾶ 568" 
(ἐδ ἐγδῃδδιίίοη οὗ [6 Αὐἰδογϑοα Υ ἐγδίοη 
“ ΟΥ̓ΟΓὮΕΣΟΝ ἢ ἰ8 ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ ἴοο ἱπάϊδηοι; 
δηὰ {πὸ δϑῖηθ γοχζὺ ἱβ υδοὰ ἴῃ οὔ ἰοχὶ, 

γοῦ. 237, 2), οτχίηδ!γ ἴο 4λαῖε, ἴο ΓΠΓΟΥΝ 
ἀοτη). [ἢ ἔμοϊ, [πὸ τοἰδ᾽ἰδιΐοη οὐὨ ἀΐνυ]ῃθ 
πδιῖοο που]ὰ πανθ Ὀθθ ὙΕΙῪ ἐπηροτγίοςξ, 
δὰ ἱξ ποὲ ἱποϊαδοὰ δίπὶ ἯδῸ νὙγὰ8 [ἢ6 

Βουσοθ δηὰ 106 δυίθοσ οὗ [}0 ;ρϊβοσὶθδ 
οὗἩἨἁ ἔδο Ι6γϑοὶἱοδ, δραΐϊηδὲ Ἡβοσι [δ6 ἴθ 
Ρΐασιοδ γοσο οἰ οΗγ ἀἰϊτοοίθα, δὰ ὙΐῸ 

δὰ ὉΥ ἷ5 οὐδε ΠΔΟΥ ΡΙαπροὰ ἰῃΐο Θῃἀ]088 
οδιδπιϊ θα ἷδ αηΐοσχίπηδιο δι) θεοὶ, δο 

ὝΟΙΤΘ ἱβοιωϑοῖγοα 1658 ὉΏΝ Πρ ἴο ΟΌΘΥ 
6 οοπιηδηὰ οὗ αοἀ (960 χ, 7). 18 ΙΏΔΥ 
δ ἱστιο, (ας “ ἸὙΒΘΏΘΤΟΣΙ ΔΩΥ ἴδοι '8 ζ26Π- 
εἰοποὰ ἰῃ ἰ6 Β10]6 ἰδίοσυ γὸο ἀο ποὶ 
ἀἴδοουοσ δυγίμίηρ οὐ [πὸ Σροηθτηθηΐδ 
πο ἐοηᾶς ἐο οοπεγδάϊος ἰδ’; πὲ ἱξ 18 
τηοδὲ Ῥχϑοδσίουδ ἴο ἴοσια Β᾿Ὁ]164] ᾿οἢ- 
ἡοοίαχοδ ου δ0 πηρογίδίη ἃ Ὀδδὶθ 86 Ὠίοσο- 
ΕἸΥΡὨ σα] ἱπροτὶρίίουδ; δηὰ Ἐργριίδῃ 
ἩΪδΊΟΣΥ ἰδ 81}}} ἴοο πυσοῖ ἀϊθραϊοά, ονθα 
20 ἐϊδ διπάἀδιηθηΐδὶ οὐἰ] θα δηὰ 1ΐ8 ὙΘΙῪ 

Τταιδονοτῖς, ἴο ὃυ πυδοὰ δὲ δὴ δυο 

3 Ακά, 8 ῬγρΙΚκοά. 

Θ408] ἴο ἴδδὲ οὗἩ ἐδ δδοσγοὰ εχ. Ἧ7:1}- 

ΚΙηΒΟΠ Β ΣΟΒΌΪ8 τησϑῖ, ἱπ τἷ6 Τοδρθοξ, ὑθ 

γἱονοὰ πὶ (6 ρτοδίοσ Ὀγοοδιυῖϊίοι, δ 
80 ἤΌ]]ονα Π6 ᾳπθδιίοηδὉ]6 ορίῃπίοῃ οὗ 
(οδα, το οουπὶ Ὀὰὶ 480 γ68Γ15 ἥγοτι [Π6 
ἱτωστηϊστδώοη οὔ Αργδδδῖὴ ἰπίο δπδδη 
ἴο 1.6 ἐχοάυδ οὗ δἰφΦ ἀεδοοπάδηϊδ ἔγοπι 
ἘκΥρΡὲ, δῃὰ ρίδοϑβ [λιὴ8 Ἰἰδίζεσ ουϑῃϊ ἰηΐο 
ἴ80 ἰουτἢ γοᾶσ οἵὗὁὨ [δ9 τοῖσι οὗ Ἰδοίτηοδβ 
ΠῚ. (800 [ηἰτοἀυοσίοι, ξᾷ 1, 3).--,Ααανϑουιϊ 

ἽΠΙΝ ἽΝ), ὅὁ00 ποΐϑ οἡ ἱχ, 7. 

49. Βκείίλε ολίάγεκ 977 ]εταεἰ δαά ιοαἰλεά 
ρον ἂγν ἰαπα ἰλγουσὰ ἰδεὲ δεα, οἷς. Α58 
[δ6 δᾶ π|θ βδιίθαοθ ΟΟΟΌΓΕ δσοθ νυ, αἰπιοαὶ 
ὙἩΠῚῸ ([Π6 δα: Ἡογὰδ, δῦουθ ἴῃ υεῦ. 22, 
ἘΑΒΏΡΔΣΩ ῬΓΟΡΟϑο8 ἴ0 [8 Κὸ [6 ὙοτὉ ΣΙ 
88 Ὀἰυροτγίδοι: “ Βαὶ [δ0 οἰ] ἄγοη οὗ [δγϑεὶ 

δὰ ναὶ κοὰ," οἷο; δὴ ὀχρ  δῃδίΐοῃ θα 08} 

ἔδυουγοὰ ΌΥ͂ σγδιωσηδν δηὰ [Π0 Γσοῃίοχι, 
Βυὶ [8 δοηίθηοο ἰδ ταρϑδίϑα, ἱπ ογάεσ 
0209 ΙΏΟΣῸ δΙΓΟΏΘΙΥ ἴο οουίΓαδὲ [Π6 Τοδοῖθ 
οὔ [89 [δγϑϑ] 165 τ τὰ (Π6 ἀοδίσαοίίου οὗἉ [86 
ἙἘφγριϊδηβ. Ἡόοπνονοσ, ἔθη Εσγα ἤηάπ ἴῃ 
ἔοδ6 τοσάδβ, σοση δηθὰ τὲ χν. 8,10, 19, 

ἔθ ΓΟ] ον δοῦθο: “ θη Ῥδδγδοῖ 
Ῥου δηθὰ νεῖ Ηἷβ ΔΙΊΤΩΥ ἰὼ 86 τγοϊασηΐηρ 
βοοάβ, 41} (πὸ 16Γ 80] 166 "δα ποὶ γεῖ ἐεγοδδβοὰ 

ἴδ. δοδ; ἃ ΠΟῪ ἩΟΠΘΥ ἯΔΒ ὨΘΟΘΒΒΩΓΥ; 

δηὰ ἱξ Ὠδρροποά, ἐμαὶ δὲ (06 δδπιθ εἶπιθ 
ἃ βίτουρ πὶπὰ ἀτίοὰ ὮρΡ (δαὶ μαζὶ οὗ [Π6 

αυϊ τμοσο (0 Ιδγϑοὶο8 ὝΟΣΘ Ῥδβδίῃν, 
ἩΓΠῚ15ὲ δηοίθοῦ τίμα ἔγολ [δ Τρροδὶξθ 

ἀϊγοοϊου ὈΪ6νν (π0 ᾿ψᾶνϑδ, ἩΒΙοἢ δά ὑπεὶ 
Ὀόθη δο ἃ ΕΚ ἃ νγδ]}, ρου Ῥδαγδοὶ δηὰ 
ὲφ ΔΙΏΥ." Ιξ ἰδ8 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ ἴ0 
τηθηϊίοῦ, ἰδὲ [18 ΟΠ ἸΘοςΌΓΟ ἰδ 0 ἩΔΥ 
ὈΟΓΏΘ ουὖὲ ὈΥ (πὸ ὨΟΪΥ͂ ἰοχί.---ΤΉ6 δῶπθ 
ΘΟΙΩΤ ΘΠ ΔΊΟΥ Γαΐϑθ8 ὮΘΓΘ δ'8οὸ (ἢ 6 4υ6διίοη, 
δοῖν ἰδ γγδδ ἔδαδβὶ 016, ἐμαὶ τὩοσο ἐθδη ἵπῸ 

τα] ο;δ οὗ ῬΘΟΡΙΘ οουἹὰ οζοδδ ἔμ δ08 ἰπ 
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ΜΈ 80. τ ὐ στὸ ὩΣ ΦΌΤΙΒΓ ἀσι» ὈΥΡΤῚ ὈΡΠΉῊΣ ΤΙ ΘΣ 
ὈΡ στα ΟΕ Ὁ ὈΣΝ Ὁ Ὁ ὈΕΎΥ ΤΙΝ ΔΘΤΙΣ ὈΝΣ Γῆρν 

ΠΡ Ἴδα τσ ἜΤΤς Ὀ4}}) ΝῊ 81. ἐπ Πρ ον τῷ 
τ ΣΣΣ ρων 

οὔθ ἰρῃῖ; ἀῃηὰ δείοιρίβ ἃ βοϊυἱίοη ὈΥ 
[6 τοιλδσῖ, ἰδὲ [ἢ 6 ΠΟΒΙδ οὗ [86 Ι5γβ6 1168 

ἀϊν! ἀφ {πο τλβ τ 8. ἰῃ0 ΒΟΥΘΓΤΑΪ Β6Ο.0Ή8, 
ὙΠ 16} οἴροϊοα (ἢ ῬΑδΒαρῸ ΟΠ6 δὲ 100 8.6 

οὗ [6 οὐλὰς δ᾽ουρ [6 αἱ; αὐοίξηρ 8 

ΤΩ ἰ ἶσα] τοσρλσκ (1.3) ΓΊΒΟΊΣ, 1δ α), 
δοοοτγάϊηρ ἴο ὙΙΟἢ [80 [686 }1168 τηδ 6 τἢ6 
γδηδὶί ΟΥΟΣ [ἢ 808 ἴῃ 8. δβοσαϊοϊ γοῦν 
}ῖπο, δῃὰ τηοὶ δρδίῃ ἴῃ [Π6 ἀσδοσὶ οὗ Κ΄'!δῃ Σ 
ΟἿ [890 οδείοσῃ οοδϑὲ οἵ π6 αι], 

20. ΝΟΥ͂ ΟἾΪΥ ἬΟΓΟ (Π6 16Υ86 1168 σΟτη- 
ῬίοιοΙΥ δηὰ 07 νοῦ σχοϑοιιθὰ ἔτοχ ἴδ6. 

ἘΓΑΠῺΥ οὗ [10 Ἐργρδηβ, “ δηὰ 1βγ86] 
ΒΔ [86 Ἐρσγρίίδηθ ἀθδὰ ὑροὰ (86 806- 
Βοσο; οΥ [86 οδγοδδβοδ οὗ [)0 ΕΠΥΡΕΔΗΒ 

δὰ θη ἀγίνθῃ ἰὸ [6 τγθβίθγῃ δῇ οσθ. 
Ἐθη Ἐζγα δῃὰ Βδδῃϊ οχρὶδίη: “" ΤῈ6 
Ἰδτδο θα βἰδηάϊηρ οὐ ἐδ Θβϑίθσῃ οοδϑί 
ΒΔῊῪ ἴ6 Ερσγυρῶδηβ ἀΐϊθ ἴῃ [Π6 868; Ραΐ 

ΕἾΤΩν 
0 18. ΤΑΌΟΝ ΤΏΟΓΘ Ὠδίθγαὶ (0 οοημηθοῖ [ἢ 
νπογὰβ ὨΠ ΠΡΥΣΟΡ μτ (λ6 δαϊοϊπίης 
ποτὰ ΠΏ, (δὴ ὙΠῸ (δ6 χοπιοίοσ δδ.. 

Φοβθορῆυβ (Απιίᾳ. 11. χυΐ. 6) δὰἀὰβ (80 
ζΟ]οσ ης; εἰγουτηδίδηοθ: “Οη [86 ποχὶ 
ἀδγ Μοβεδ ραϊπογοὰ ἱοροῖμοῦ [}}6 ὙΘΒΡΟῚΒ 
οἵ (}6 Εργρἕδῃβ, Ἡϊοἢ γοτὸ Ὀτουσῶϊ ἴο 
[6 σδρ οὗ 1:6 ΗοΌτονΒ ὈΥ 1.6 ουγτοηῦ 
οὗ (86 68, δὰ [Πὸ ἔοσγοο οὗ 86 πν|ιῖηᾶϑ 

ΘΒΒ᾽ϑηρ; 1; δηἀ ἢ6 οοπ͵οοίυγοί (μδὺ ({ϊ8 
Δῖρο δρροηθὰ ὈΥ αϊνίῃο Ῥχουϊάθῃςθ, 

(Βαὲ 1[ΠῸΥ ταϊρς ποῖ θῸ ἀοδεϊαίο οὗ τγοδ- 
Ῥοῃβ.᾽" 

81. Απά 7ονγαοὶ φαὶσ ἰδε σγεαί πεϊρλὲ 
ιολίος ἰδὲ Ζοτά δαὰ «ἤοη αραϊμδὲ (δα 
Ἐσνράαα. “Ἵν, ἰδ, ΌΥ ΑΒ, 4150 ὃχ- 
»ἰδαϊποὰ σὰ ΠῚ}; δὰ Τάγζυσ ΟἸΚο- 
108 τοπᾶάογε: δὲ 2 δ") 2. Π (80 
80 Μδυγοῦ, Ηοσγχμοίτηθν, δη ἃ οἵδ υδ), 

ΟΒΠΑΡΤΕᾺΒ ΧΥ. 

ΒυΜΜΔΕΥ.--- γιοη οὗἨ ῥγαῖθο οὐ (6 Ιβσβϑο 88 δίζοσ [20 δβιιφοθαβῆι]} 6 ΟΥ̓́ΣΓ ἴΠ0 
Βοὰ ὅδ (γοσ. 1---21). ὙΠΟΥ ρῥτγοοθοᾶ [δγίποῦ, ἴῃ 8 βου -Θ δι Ὺ αἱ γθοιοῦ, 
ἴο Μασδῖδ, ψΒΟΤΟ ΠΟΥ͂ Ὀτοὰκ ουὐϊ ἰηῖο πὸ ΤΑΠΣΤΩΌΣΙΩ Οὐ δοοουηΐ οὗὨ [Π0 
ὈΙΟΡΟΤΠ688 οὗ [ἢ6 ταίθσ. Μοβδβ τηδοβ ἱζ, ΠΟ ΘΥΟΣ, ΡΟΙΔΌΪΘ, ΕΥ̓͂ Γπγοτίπρ ἰπῦο ἰδ, 
οη [86 οοτηπχδηὰ οὗ αοά, [πὸ ποοὰ οὗ Δ οοτίδίη 906. Ηθ δΎ8}}8 ἢἰΠ|86}7 οὗ {Π|5 
ΤΑΙγδοῦΌ]ου δ ουοηΐ 0 Θχποῖῖ ἐπ 6 ρϑόρὶθ δῆϑὺν ἴο οὐϑάϊθῃηοο δηὰ δυθηἰββίοι ἴ0 [ἢ 
ἀϊνίης σαϊάδηοο (γοσ, 22---26). ΕὙοπὶ ΜΑΓΘῺ ἸΏΟΥ͂ ᾿ΟΌΓΠΟΥ ἴο ΕΠὶπι, γΒογῸ ΤΠΟΥ 
ΘΠΟΒΣΩῸ 8. [86 δἰ46 οἵὗὨ τογοδβηηρ Γοπηϊδίη8, δη ἃ πη ἀοΓ ΒΙΔΑΥ Ρδ] π|-ἴΓ068 (ΥὙΟΣ. 27). 

ΤΗΕ ΒΥΜΝ ΟΣ ΜΟΒΈΕΝ.---Κ εξ. 1--19. 

ῬΚΕΡΑΤΟΕΥ ΒΕΜΛΗΚΒ. 

ΤῊΕ (Ο]]οτίηρ, δοηρ, 86 ἰηϊοτργοίδεοῃ οὗ νοι τὸ δρργοόδοὶ τ ἃ (θο] ηρ οὗ Τογ6- 
ΤΟΏΟΘ δηὰᾶ τϑηογαϊίουι, ἰΒ 88 ΒΌ]τηΘ δηὰ υἱροσχοῦβ ἰῃ 25 σομίθη δ 88 1 ͵8 τ ΔΙ ΟΣ δηὰ 
Ῥογίθοι ἴῃ ἰΐ8 ἔοστω ; ἱξ 885 ποῖ ΟἿΪΥ δογυϑὰ 88 ἃ στῃοὰθ] ἔοὺσ 4]}} ἰαΐον ΒΥΤΏΏΒ οὗ ΥἹΟΙΟΙΥ͂ 

ἴῃ βδογϑοὰ ἴοσγο, Ὀαὶ 11 Ὧ88 ΒΟΔΙΟΘΙΥ ὈθοῺ δα Δ] δὰ ὉΥ ΔΩΥ ῥτοάυοίίοη οὗὁὨ 8 βἱ παν οἷβδδ 
ἐπ ΔΗΥ͂ οἴδον Ἰἰογαίογο. Βυΐ ἴΠπὸ σίοδον (ἢ σορίθηί 816, δηὰ (ῃ6 τῇογο βηΐβιοα ἐἢ9 
ἔοττα, [πὸ ΠΘΆΓΟΣ 1168 ἴδ ἰοτιρίϑου ἀγβοία!γ ἰο ἀἰνίἀθ δηᾶἃ δυμαϊνϊθ ἐμ6 ὁπ, διὰ 
ΥἱΟΙΘΏΕΥ ἴο ἔοτοθ ἴ86 ΟἿΟΣ ἱπίο πλοῖχίο 8] ̓ ΔΎΓΒ, ΘΟΠΕΣ ΣΎ ἴο [Π|6 δ ΡΠ οἷν οὗὨ (8 ϑίσαο- 
ἴπυχθ. Απὰ ρτοαδῦ ἰβ (5Ὠ6 ὩυτΡαΥ οὗ ἱπίοσργοίογ τὸ ΠαΥΘ 3.6 ΒΑΙΤΑΥ ἰπ Οἱ ΟΣ αὐγθὺ- 
οη; [ΠΟΥ δυο ἱπᾶυϊροὰ ἐπ Ἰοχίοδὶ πἰοοιΐοῦ, απ ᾿ἰηραίδιϊς δα ϊοιο8, το σασδὲ 

ΠΟΟΘΘΒΑΣΊΪΥ ἀοδίτοΥ ὈΟΪῈ (Π6 δυ ΙΓ δηὰ ἐμ χγδοθ οὗ ἐδπὶθ ἱπιτηοσγίαὶ ἰᾶγ, Το 

ἱπθρίγοά μοί, ρβονθσίμ!γ τηονοὰ ὉΥ 186 τοϊαμΥ ἰαιρυϊδο οἵ οχίσδοσαϊηδγγ ονθηίβ, 
ϑυχτουμρά ὈΥ͂ ἃ ρΘΟρὶθ σαϊγου!οῦδὶν ἀοἸγοσοὰ ἔγοσῃ δὴ 81} ὑπιὺ οοσίδίῃ γηλη, διὰ Ρ6" 
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οα ἐμεὶν Ιο. 80. ΤῊυΒ {μ6 Τιοτὰ βαγθα βγδοὶ {Πδύ ἀδῪ 

ουὲ οὗ {86 μεπᾶ οὗ δε Εργρίϊδηβ; δᾶ ἴβ8γ86] Β8 Ὁ {86 

Ἐργρίίδμβ ἀθδά ἀροη [86 868 -8ῆοσθ.0 31. πὰ [βγ86] ΒΑ Ὺ7 

ἐμαὶ ργϑαῦ 'ταῖρῃῦ τ ΒΙ ἢ [86 Τιοτά ᾿μδα βῆουγῃι δραϊπβὶ {86 

Ἐργρίδῃβ: δηᾶ {π6 ρβορὶθ ἔβαγεα (86 μον, δὰ Ὀε]ανθα 

ἴῃ {86 1, ογά, δηά ἴῃ Ηἰ8 βουνδηΐ Μοββϑβ. 
1 ΤΣ κοῖ, Ῥεγε.--- 7] οὐκ. 

ΤΉ οἴδον ἱπιογρτοίδιίοηβ Ῥζοροθθᾶ, 88, 

Ρἷδρυσ, ἰηδίοου (ΠΏ, Ἐπ ζγαλ), οσ 

ποις (Επρ ἰδ ὙΜαγβίοη, ορεμπηαϊενλ, 

ΟΧΡΓΟΒΒ ἃ δἰ 118. 86186.---«(πὸὼ (δὲ ροορίδ 

ανεὰ ἰδὲ ΖΣοτά, απὰ δεϊίδυεά ἴπ ἐλε Ζοτά 

ακὰ ἐκ Ἡΐϊε δεγυαπί Μίοεεε. ΤΈΟΥ ἰοδγοὰ 

αοὰ οἱ δεοοοιῃΐ οἵ Ηἰἱβ δβουοῖο ᾿μδβίϊςθ, 

ΜἘΟΝ οοηάοιηηβ, δὰ Ηἰδ οσηηϊροίθῃςθ, 

ὙΠ ἢ Ομ δ θ68, ΘΥΟΣΥ͂ ΟὈΒΌΠΒΟΥ ; 8η [ΠΟΥ͂ 

Ῥοϊογοὰ ἐη Ηΐμ, τοὶ γίης οὐ Ηΐο ρδίοστιδὶ 

ΟΆΓΟ ἰπ ἔδπο δέοσῖ]ο, ἀγοδυΎ ἀοδοσί, θθΟΔΏ80 

Ἡὸ μεοά μἱτΠοτίο δὸ ον ἷυ δηὰ 8ὸ πιΐσγα- 

ΘΌΪΟυΒΙΥ συϊάοὰ (ποπι; Ὀαὲ (Δ6Υ Ῥοϊονοὰ 

ὩΟΥ͂ ἰῇ Μοροδ δἷβο δὲ (Π6 οὐυΐοιιϑ χῃθ8- 

ΒΟΘΏΡΕΟΣ οΥ ϑοσυϑδηῖΐ οὗ ἀοὐ, ἰῃ ἩΐΟ86 ΠΔΣΏΘ, 

διὰ ὑηάοῦ 080 ἀϊγοοοπ δ6 ππάογίαϊκοθ 

811 εἷθ βοιϑιηθδ.. ΟἿ ὙΠῈ [818 δυὑίῃ] 
τηΐγδοὶο, τ πο ἢ ἀοδίσογοὰ [πὸ βονγοῦ οὗὨ [10 
Ἐσγρεδη γουῖδι, [6τ86}᾽5 σϑάθσιρίίοη ΜᾺ 

3 ὉϊΪὰ ὑροῦ ἰδο ἘργΥρδηβ. 

ςομρ]οίοα; (μ6 ἢγεί δῃὰ ρῥυϊπεῖραὶ οου- 
ἀϊείοι οὗὨ τ οὲγ ογχζδπῃίσαζίοη ἱπο δῇ ἱπάθ- 
Ῥοπάθης ΘΟΙΏΣΤΩΠ ΣΎ ῬΔ8 Τοδ ἰσοὰ; Μοϑεβ 
οουἹὰ ον, τὴὶίτῃουῦς ἱχηροάϊτηθηϊ, Ἰοβὰ ἰδ 

Ὡδοῃ ἴο [00 υἷδοθ Ὑποῖθ ἰδ Ὑϑ ἰὸ 
τοοοῖνο ἴΠ0 ἀϊνίπο σονοϊδιίοι, δηὰ ἔμ θη, 

ΔΙ͂ΟΣ βυο ἢ ̓ὨίΟΓΠΔΙ ργορδγδίοη, ἀθίοστηϊηθ 
ΟἹ ἴδ Τηδϑ8ΌΓΟ 8 Ροδὲ οδἰουϊδιοὰ το δᾳ- 
ΥΔΠΟΘ ἢΐβ ΌΙΤΟΙΊΟΥ δίτῃ, [86 ἱτωσηῖστδιοι 
ἱπῖο, δηὰ τὸ οοηαποδὲ οὗ, ὕδπδδ. αὶ, 

Ὀοίογο Ὀγοοθθαϊηρ ὙΠῸ ΔΗΥ͂ ΠΟῪ ῥΐδη, 

5 Ρίουϑ σιμὰ ἴδε]8 (πὶ ἃ ΠΟΙΥ ἀθδὶ ἰ5 
βγεὲ ἴο Ὀ6 ραϊὰ, 4 ἀθὃι οὗ ῥὑγδῖβο δῃὰ ρτϑ- 

εἰπά9 ἐο ἴδ Ιωοοτὰ οἵ Ηοϑβίβ, ἴον 16 τϊγα- 

οὨΪοῦϑ τοδοῦς, δὰ Ηΐδβ ΔΙ ΠΟΥ συϊάδηοο; 
δηὰ ΜοΒβοβ δοαυΐϊῖδ Ηἰτη86} οὗἨὨ μῖ6 ἀπὲ 
ἷπ ἃ ΙΩΔΏΠΟΣ ὙΟΣΙΩΥ δἸἶκοὸ οὗ δὶϑ ὈΣῚ ΠἸἶδης 
εοηΐῃδ δὰ οὗ μἰΦ ἂθορ διὰ οπίδυδίαβες 
ῬΙΘ. 

μοϊάϊης ἴπ6 οσοΥρδϑοβ οὗ [16 τουθηχοῖηϊ ἴοε8 βοδρϑᾶὰ πΡ οἱ [Π0 Τρροδίϊθ οοβϑί, ἰβ οαιτὶοὰ 
ΔΎΔΥ ἴ0 8 αἰονίηρ οἰπιδίου οὗ σταιπάθ, οὗ τρίτο, δῃὰ οὐὨἨ Βορϑ, δῇ οὔιίοῃ ἰπ ἩΜίςοἢ 
ποίζπος μἷ5 χηϊηὰ Βοοάβ [ἢ0 ἐδιϊοτβ οὗ ρμοάδηιξις Ἰορῖςδὶ οοπηθοίοη, ΠΟΥ Ὠἷδ ἱπηδρί πδιίοη 

[6 τοβίσδίηιδ οὗ ὑτοβοάϊοδὶ γιϊοδ: ἰδ 18 δὲ οὐο οὗἩἉ [πὸ δἰριοδὲ ᾿γτίοδὶ θρδι, (86 τεδηὶὶ 
οὗ ἴδο οηἰδυκίδδπι οἵ [16 τηοτηοηΐ, (86 ργοἀποίίοῃ οὗ ἃ ἸΟῪ ροπὶὰβ δὰ δὴ ουὐϑσ- 
βΒονίὶπρ Βοαγί, Νοδοὰγ γ]1], ἢ βαο ἃ ροθπι, Οχρϑοὶ ἃ ργοβαίοδὶ δηὰ γορυϊασ ἀϊβροεϊξίοη, ἃ 
Βι ΓΟ δγπιοια δίς 81 οὐγδημοιηθης οὗ ἰά688, ΟΥ ἃ τ χζὶ ἃ ορδοσυϑῆοο οὗ [86 τηϑίσι δὶ ὑγϑθ- 
οορίβ. Βαΐ, ποινυι ιβίδηἀἰηρ 411 (Π18, σὰς οοτηροβίοη ἰβ ἴα ἔσο Ὀοΐηρ οοπέαθοα ἴῃ 
οοηίθηξ, ΟΥ ΔΙΌΪΓΑΙΥ ἴῃ ἔοττα; ἴῸΣ {πᾶ 18 δὲ (Π0 ΤΟΥ ΒΙΘΙΥ οὗὨἩ ΒαΔΥΘΏΪΥ ἰηδρίγαϊίουι, ἐδς 
ἰξ ἰ6 [δ6 ἰχῆοδί οΥοΣ ἰπ [06 τλάδὲ οὗ [16 σχτγθδίοδε δρρασθηῦ ΔΥΌ γα σίηο 88, δηὰ (δδὶ ἱξ 
οὔθδίοθ ἰανγβ ὙΠ|1δὲ ἱξ δϑϑσηϑ ἰο ὑἱὰ ἀοβαῦοο ἴο δ} ἰανσβΌ Απὰ ἐμὰ πὸ δηὰ [6 Ὀυτάοῃ 
οἵ οἷγ δϑοης οἰ Αγ ἀϊνἀοὰ ἰηΐο ἔπτοὸ πχοβί ομαγδοίοσίβεάς ρασίδ, ὨΔΠΊΟΙΥ: [δῖ, ἰπ 8 γείγο- 
ϑρεοί ἀροῦ (δ 6 ἀο᾽ Ἰνογϑῆοο ἔγτοτῃ ἴμὸ Ἰδπὰ οὗ [0 Εργρίίδηβ, δὰ (Π6 ραηϊβητηθηὶ οὗὨ [ἢ 0 
ἱπηρίουϑ Θῃηοπιΐθ8 (Υ6Γ. 1---12); διά, 2πᾶ, ἃ »χγοερθοοίίυε υἱεῖ ἰπῖο [86 ἔπίαγο, ἀοβογὶ θη 

[86 ἰοΙΤῸΥ οὗ ἴδ ταιῖῖκο μοὶ ουσίηρ πδιοῃβ, ἐμ6 ῬΜ]1δεῖη68, [π6 ΕἸ Δοτηΐνδ6, (6 Μοαδῦὺ- 
ἐϊοα, διῃὰ Ἰδβιὶγ οὗ [π0 Οδηδδηϊ δ ἐγ θ68, δὰ ρῬοηοίγαηρ, ἢ ἃ Ῥσορ ιοιὶς 66, ἔοτ- 
Ὑτδγὰ τὸ τὲ σἰοτίουθ ουϑης ἩΒῚΟΣ ζοσταθὰ (δ8 ΠΟΡ]οϑὲ δἷπλ οὗ [80 Ἐωγρεδη στοἀοτηρίίοη 
--Ἴἰλὸ ογϑοϊίου οὗ [86 δδῃβο ΔΙ οὐ Ἀοτὶδὴ (νοῦ. 18---18.). Τὼ τ00 Τυοοδίοχιιδ δἷδὸ τ 
δηὰ (Πο86 ἔγγο οἰοιηθηὶδ: ἱπ [δ 6 ἢγδὲ οοσησηδητηθηϊ 8Δη δ πδίοη ἴο Ἐσγριίδη βοσυϊιπάς; 
ἴῃ δ ἔουτίδ, ἴο ἴδ9 Ἰαηὰ οὗ Ὀχοχηῖδθ. Ἐοδάοσβ βυυβοθρίϊδ]ο οὗ σχτοδὲ ρβοοῖΐςδὶ ἱταργοϑ- 
δ ΟΏΒ, ΤΔΥ͂, ἔἴγοσὰ [660 Ὑγἀ0 ΟἸΕ]Ϊη68, ἱπηαρίηθ Ὑμδὲ δοορ6 ἴον ρἰχζδηςὶς ἀθβογὶ ριϊοῃβ ἰβ 
ροηθὰ ἱπ δυοῖν ἰθτλθ: ἰδ οτοχιίροίθηοθ οὗ (16 1μογὰ, (86 νἱπάϊςεἰγθῃ 688 οὗ [ἢ ΘΏΘΙΩΙε8, 

52᾽ . 

-παὐσπαῖαν ἮΣὦ 

“1... .«... (Ὁ 
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ἐμοῖν σσοοὶ υ δηὰ ὑποὲν ἀοδίτυοιίοη, ργδΐδο δὰ 0 ]]διΐοη, στδεϊεα ἀο δὰ ῥχοχαΐδοι δηὰ 
ΒΟρΘ8; δηὰ [ΠΟῪ Μ11 ΤΠ δὴ τ τδὲ ψγὸ ἀο ποῖ, ὉΥ διηιδιοχηϊξίη, δηπί Εἰ] δο ἐπ 6 Ὀοδαια] 
οΥζδηΐβηλ οὗ [πὸ βοῃρ---ἰμδὶ νὸ ἀο ποὲ οὔδϑηὰ [Π6 ΟὈνουδ ργθϑθηοο οὗὨ 186 ἀδίἐγ ὈῪ ῥγο- 
ἔδπο ἀδοϊδηιδίίου, Βυξ γἮο τηυδὶ 68]1 δἰζδπίίου ἴοὸ ἴ1ῃ6 νοηάοτῃ] ἰηϑεϊποὶ ἢ τ ΒΙΟἢ 
[ἢ Ροοῖ, ᾿αδὲ δὲ [16 πιοχηθηῖ, γἤ ἢ (6 [πγ8 6] 1| 8} Ὡδύΐοη Ὠδρροηθὰ ἕο μῸ Ὀοίνγθοῃ 

ἙἘφγρὶ δηὰ ῬαἹεβίζηθ, ὈοΐΝ 88 σορασὰβ πιο δη ἃ ρἷδοθ, θη [Π6Ὺ Ἰοδ 186 Ἰαηὰ οὗὨ {ποεῖν 
Ἰσπ ΤΥ τ τηϊχϑὰ ἔθ ηρθ οὗ ἸΟΥ̓ δῃὰ δρργοβϑηβίοῃ, δῃὰ ἱγωραιθπονΥ Ἰοηροὰ ἰοὸ 
Τοδοὶ (0 ῬὈγοτϊηϊδοὰ δϑοάσδ οἵ ἐμοῖς ζαϊσγο οἴοσγ, ἴμδὲ 6, ἡπδὲ (Ποπ, ἀοδοσὶ υοα (δας 
ἀουθ]ο τοϊδείοη υυἱτ βὸ ἥττη ἃ δηὰ δηά βυον Ἵπδγβοίοσίδεϊο γαῖ. Απὰ τυ [55 (Πδϊ; 
ὙΠΙΟΝ ΤΩΔΩΥ͂ ΟΥΟΒ ΘΟΠΔΙΔΟΥ 84 ἃ Ὠἰδίογὶ 68] δηιτ οὶ ρϑιίοη, ΟΑΥΥγἱης 08 ἰπῖο (δ ἰἰπη68 οὗ 
Ἰλανϊὰ δηὰ ϑοϊογσιοῃ, Ὀδϑὴ ϑῃῃο ]οὰ ἱπῖο ἃ ροϑεῖς δὶ Βοδαν ὉΥ [Π6 ΒΕΠΟΠΕΥ οὗ Ῥχγορδοιῖς 
ἐπορί γϑίίου, Απὰ Ηοσγάοσ σοσρασῖκϑ, ἰπ 1818 τεβρϑοῖ: “1 (ἷ8 ρόθπὶ σοῃίδίηβ ρδγίβ 
ψ Β οὮ, 11 ταὶ δξ βθοσ, οου] ἃ ἢοὲ γὺ}} ἢδνθ ὈόΘ δυαηρ ἴῃ (δδὲ ροτγίοά, ἰξ τλιϑὲ 06 ΣΟΙ τ- 

Ῥετοά, τπδὲ [86 οι ρ]6, [86 ΠΟΙΥ ΡΪδοθδ, δηὰ (πὸ Ἰδηὰ, τ μος [86 1Βγδο 1168 Το γο ἀοδιϊποα 
ἴο ΟΟΠΌΡΥ, οχίδιοὰ δἰσοδὰν οἸθασὶν ἱπ οὐ δῃὰ Μοβοδ' χυϊηὰδ; δῃηὰ [Π9 ἰδέίοσ ρσορασοά 
10 ῥΘΟΡΪΘ δι: 688 }}} ἴον [Δ|ὸ ΘΧΟΓΟἢΒ δηἃ δου ὅς. 68 ὩΘΟΘΒΒΑΣΎ [ῸΣ [86 τοδὶ ἰζαιίοη οὗ 
1 ποεῖν ὨΟΡΟ8.ἢ 

ὙῈΘ δδτθ τηλείοσ- αὶ ἃ ὙἩΔΟὮ τη δ 688 1066] ἴῃ (ἢ6 σοί θη 8, 18 6851}7 ΟΥ̓ ΟΙΒ ἱῃ [ἢ0 
ἕοστα αἷδο. 7118 οὐδ ἢδδ, 1} τοζαγὰ ἴο [Π6 τλοῖζο, διδσοὰ [ἢ6 δδῆηθ ἔδίθ Ὑ1}} 811 [Π6 

οἶδεν ροϑιΐοδὶ οοσηροδίοοδ οὗ ἴΠ0 ΟἹ]ὰ Τοβιδιηθηξς; δοσὴθ δυο ἀϊβοογογοὰ ἰπ ἰΐ [ἢ9 
αιιδοίαὶ ατθοῖὶς τροδδιγοβ, Θβροοὶ ΑΙ (π0 ϑδρρῃίς βίγορῃο (ὧδ κί, ΟἸεγίοως, εἴς), 
οἴδοῦβ [06 ἰδιαδίο δὰ δηδροδιὶς ταγίῆση, 85 ΒΒ ]οστήδηη ( σκαο ὅρος ἀἷοὸ Με 

ἂον Ηεῦτδοσ, ἢ. 159), Ὑΐο, π᾿ ογάὰθσ (0 ΟΔΙΤΥῪ οὐξ ᾿ἷθ ΤΏΘΟΥΥ, ΔΥΡΙ ΓΑΙ αἰνὰ 68 ΟἿΣ 
ΟΒδΡρΙοΣ ἰπίο ΟΓῪ γοσβοδ; δη, ὙΒΟΓΟ ΒΌ0 ἢ} ΟΡΟΓΒΙΟΪΟΩΒ ΔΣΥΘ πηδυαὶ ]δῦ]α, [80 Ρῥγχοδοάϊδιϑ 
οἰ πο Ῥγόροδο 8611“: πτϑηῦθα τρθυσῖ 8] τΌ]68, δὲ Ὑδυΐίδηοθ ὙΠ ΘΥΘΙῪ ΔΩΔΙΟΩΥ, ΟΣ (Π6Ὺ 
οἴδημο (πὸ νονγοὶβ οὗἠἨ [80 δδογοὰ ἰοχί, δϑβδοσίίηρ ἴπδὲὶ (80 οοττοοῖ Ὀχοπυποίδιίοη οὗ 
Ἡοῦτονν 18 ἐοί}}γ Ἰοβὲ ἴο υ8 (50 Ζοιοίδ, 86 ὅδεσ. Ῥοϑβ. Ηθῦγ., 1,ϑοϊ, 111.), οσ, Ἰδβε!γ, ἡ μογΘ 

4}1 ελ8 ονϑῃ ἰδ ἱπευθοϊθηϊξ ἴο ΒΌΡΡροτ; ποὶγ δοσίδὶ βυβίθῃιδ, ΠΟΥ δάση! τμὺ [ἢ6 Τηθι79 
διὰ ἐπ ἔδοὶ οὗ ἴδ0 γΟΥ868 ΥΘΟΌΘΏΝΥ ὙΔΙῪ Δοοοσάϊηρ ἴ0 (Π6 Ὑδιγίηρ σοηίοηϊδ οὗ [Π6 
Ῥοϑπι, δηὰ [ΠΟῪ (Πππ5 ἀοδίσου, τ τμοὶγ ον μδη δ, ἐ86 Ἰδϑουϊουδὶυ ἐγοειθα οἀϊῆοθ οὗ 
ἃ τροίσίς δὶ δσί, [6 ἔγεξ δηὰ οἰἱοῖ ἰδν οὗ ἩδΊοΝ που]ὰ ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ ὍΘ [0 ὉΠΙΓΟΥΙΩΠΥ͂ 

δηὰ ἰδο τοχῦϊαν σοσύστοηοθ οἵ (δ Βδτηθ ἔϑοῖ, Οοσίδι αν, [6 αἰογίθ ἴο ἴγϑοθ [6 τῃθῖγο 

οὗ οὖξγ δοὴβ δῖὸ ὑππι186 010, βίποθ Φοόοβορβῃβ ἀἰδιϊ ΠΟΙ ΟὔΒογυθθ, μὲ ἰδ '8β οοτ- 

Ῥοϑοϑὰ ἴῃ μοχϑπηοῖασ γογϑο (ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ; Απίαᾳ. 11, χνὶ, 4; οομῖραγο ΙΥ͂. Υἱῖ. 48; 

ὙΠ. χίϊ, 8); διὰ δἰσαῖ δι δδδευϊουβ τὸ Βηὰ ἱπ Ῥΐο (0) 6 ΤΣ, Οοηίοτιρ!. Ρ. 901); 

ἘΠ ἷα8 (Ρτδορ. Ενδηρ. χὶ, 8); Φεζοὴθ (Ρχγδοῖ. δὰ Οβγοῃ.); δηὰ [Ιδίδοσιβ Ηϊδβρδ- 

Ἰεπείθ (Οτὶς. ἷ. 8388). Βαϊ ΠΟΘ οὗἙ Δ]1 (ἢ680 ὙΤΙΓΟΓΒ Β88 80 τη οἷ 88 ἰσϊοὰ (6 δἰζοπιρὶ [0 

Ῥγουθ 1ποὲγ Βυροιμθβὶβ ἱπ οὔθ δίῃρ)0 γεῦβο; δῃὰ [Π6 οοη͵οοίαγο οὗ 1,ὅϑομος (86 ὕδαϑ. 

1άηρ. Ηοῦε. χὶ, ὃ 6), ἰδὲ ἴμοβὸ δυίμογβ μδὰ, πὶ (πὶ δδϑεγίοη, γοργάθα [80 τη  ῬΟΓΒ 

ΟΥ Ῥδείϑ οἵ (π6 γϑσβϑεβ, γδῖμοσ ἴδῃ [80 τηθᾶδαγο οὗἨ [ῃ9 8.118 0168, 18 [89 τῶοτθ Ὁ]δῃδὶὉ]9, 

88 ἰξ ΒΘΟΣῚΒ ἱτῃ ροδβὶ 816, ὑσδοιῖο δ! ἴο ΔΡΡΙΥ ΔΏΥ οἵ ἰΠ086 Τηθῖτ68 ἴ0 ΟΥ̓ δοῃβ, δοοογάϊπρ 

ἴο ἴπ6 ἰανγϑ οἵ εἰαβδὶοδὶ ρχγοθοὰγ. Βαῖΐῖ, ἱπβιοδὰ οἵ (μΐ8, νγὸ ὅπὰ Βοσὸ ἴπδς ἔγϑθο συ πο αὶ 

Εταοῦ, πὰ (μδὲ “ ῬΑΓΔΙ]6 ἴδτὰ οὗ ἔδιο το Ό ΓΒ ΒΟ μδ8, θυ σ δίησο 186 χη ἀ]6 οὗ (86 

Ἰαϑὲ οδπίυσγ, Ῥθοι δοκηον)θαροα 88 (ἢ6 ΟὨΪΥ ομαγδοιοσίβεὶς τηϑῖτο οὐ ἩΓΟΥ͂ Ροθίγυ, 

διὰ παίον, ἱπάϑοά, ἑοσιωίηρ ἃ δοζὶ οὗ σῆγυρθ οὗ [Π6 δένδϑ, 18 σϑρδΌ]ο οἵ σϑργαβθηξίηρ [80 

Ἰγτίοδὶ ἱπβρίγαϊίοῃ οὗ [86 δοὰ] ὙῈ} ἸποτῸ Υἱξοῦσ, οὐἱ κί δι Ὑ δαὰ θη μπκίαδηι, (ἢ δη 41} 

γι ϊβοίαὶ πιϑῖγοϑ Ὀδϑοὰ στρογ οὐ [δ 6 πηϊίοστηϊεν οὗὨ 8118 0198. Ὑ͵ΆΣΪδὲ [6 Ῥοθὲ 86 6118 

τατΕὶγ ἰπίθηξ ἀροῚ ΟΧρτοδδίηρ [18 ἰάθϑ Ὑγὴτἢ στοδίοσ δ βτϑαίοσ Ἰυοϊγ, Ροντοῦ δηὰ 

ΘΏΘΓΩΥ͂, 855 αἰ ηρ, 'ῃ ἴλ6 ἱπιραϊδο δπὰ ὅγο οὗ μἷ8 οδιιβίοηβ, ἔπ τηϊπὰ οὗὅἨ [Β6 τοδάοσ, ἴσο 

ἀἰδοτθηξ κἰὰδβ τεῖτι ὩΘΥ ἰπηᾶροδ 8πὰ ΠΟῪ διζυσηθηίδ, [18 ὙΘΤῚ Το οι δηὰ τοησνγαὶ 

οἵ διϊοιαρί οοηεεϊταϊο 8 ΒΔΙΤΑΟΠΥ͂ οὗ [6 ἔοττα, [Π6 οβδοίβ οὗ ὙΠ ΟὮ δΙῸ [Π6 ΤΏΟΤῸ ΟΥ̓́ΘΓ- 

Ῥονγεσίηρ, [89 πιοτὸ [86 τηοάϊβεοὰ ἔοτπι 18 δἀαριοα ἴο 6 τπιοάϊβοὰ ἰᾷάο64. Ὑδαβ {μὲ 

Ῥασα]]οἰΐετα ὁ 5 ι6 ταθηίροτα, ἐῦ )π οἱ ΟὈΒΥ ΔΡΡΙ1θὰ, ῥγοάποοϑ [δ βσαθ Ὀθβαγ, δὰ οθῦ- 
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ἐδ  ΠΙΥ τα 1166 1.6 Βα 6 ῬΟΎΤΟΥ δη ἃ ζυβηθγ δὲ [π|6 ΘΟ ρ οδίθἃ τηθίγοϑ οὗ [86 οἰαεαῖςσβς 
δῃἃ 80 ἴδγ ἔοσῃ ἱπιροβίηρ, ὍΡου ἐδ Ῥοσὶ ἐδ Βδῖὴθ Ὀυγάδηϑοσηθ ἔδίίεσα, ἰδ δα ρροτίδ δη ἃ 
ἔρο Πα ΐοϑ [ἢ ΘΧΡγθβδίοῃ οὗ ἔθ ἰάθϑβ, ὈΥ ἴοβθ σϑροϊϊοηυβ δηὰ δὰἀάϊίοηδ ὑβθου ταν 
δαἀδρίοα ζῸΣ τουπάϊηρ δηὰ ἢπίβῖηρ [π6 δϑηίθηοθ. Ις 18 ἴταθ, γγΟό ὩΣῈ δοσιδίοσηθα ποῖ 
ΟἿΪΥ ἰο οχρβϑοὶ ἃ ΣΟ ΌΪΑΣ πηοίσο, ἰῃ Ροοίϊς8] δοτηροδιτίοη, ὈὰΣ οὐϑη ἴο σομδίογ ἰδ ἐπα }8-- 

ῬΘΏΒΔΡ]6. Βυὲ 6 Ῥοϊίο Οὔδοσυθϑ ᾿π5}γ: “ Ενουγιηρ ἀορομᾶβ οὐ [δ σμδγβοῖοσ οὗ 
ἴθ Ῥοθπι. Οὐ. ἢ48, π5ὲ ἱ (ΠῸ χτηοδὲ βυὶπιο οὐθδ, ἀἰδάδί ποᾶ βίσοὶ δηὰ στοροϊδν 
τρθίγοδ, δῃ ἃ οοπίθποα Ὠϊτη56}} τ ἃ οὐσία γοθ ΘΌΡΒΟΩΥ (σοϊαρασο Ῥχοιβοί ποῦ, 
Μοΐπο αὐεη, δὰ οἶμον ᾿γγὶς ροθῖμβ). ΤῊΪΒ ἐοστα  688η688 Π88, ἱπάθοα, ἃ τῆογο οἱεναῖοα 
Ομδυδοῖοσ [δὴ ὦ οογίδίη ργοδβοχί δὰ ἔοσιη, δῃἃ 8δϑ δι] τυ Ὑ 8 [πὸ οδδσδοίοσ οὗ ἐπ 6 
ἩΦΌΓΟΥ ῬΟΘΙΤΥ, [ἢ 6 ΔΌΒΘΏΩΘ οὗ ΣΟΣΌΪΑΣ Το 768 σδηποῖ Ὀ6 Ἰουπὰ δυγρσίδίπρ " (ΕἸπ]εἰξηρ 

ἀπ ἀΐθ Ῥεδίτωθῃ, σαρ. ΥἹἱῖὶ.; 866 δἰδοὸ ΜἝοεηδεϊεοολπ᾽Σ Ῥτοίδοθ ἴο [18 δοηρ, διι ἥπειηιλ. 
ἩοΟΥΟΥ (8}19 ΤΩΔΥῪ 6, (6 ῬαΓΔΙ]οἰΐδπι οὗἨ [16 Τηθτ ὈΘΓΒ ΒΟΘΙ8 0 ὕὉ6 8 {πη ΑΙ ΘᾺ] 
ΤΥ ΓΗΤΩΪς ΔΙ ἸΔΥΡ ἱπ 8}1 Ῥοθέτυ; ἐξ ἔοσπιβ ἔ 6 Ὀββὶβ οἵ [πὸ σῆγταθ, οὗ (π0 δβίτορῃο δηὰ 
ΔΩ Βίγορο, [ἢ6 ἀϊδεῖς ἢ (ΒοΧδσηοίοσ δη ἃ ρϑηϊαπιοῦοσ), [ἢ 0 δίϑησα, [Π6 οἰξδτογίπιο, δηὰ 
Αἰπλοδὲ 411 το Γ Ταοίγοδ, 

ὙΠῸ ἄγοο ῥσίηοῖραὶ Κίπᾶὰβ οὗὨἨ Ῥδσδὶ οὶ ϊβπὶ ΟΟΟΌΣ ἱπ ΟἿΤ Ροσῖὰ αἶβο, Ὡδιρ ον : 1, 186 
δυποηυπιοιδ ῬΆΓΆ]16]1δλ (Ὁ ἢ σΟΠὶδί8 οὗἨἁ ΕἾΤΟ ΟΣ ΤΏΟΓΘ ΙΩΘΙΏΌΟΙΒ ΟΡ δδίηρ ἐδέ δαπεέ 
ἰάοβ πὰ αἰδογθης τοσά8), ἱῃ γυϑῦ. 2 (βοοοηὰ [6}7), γοσ. 8 (800 ποῖθ), γεῦβ. 4, 6, 8 
(Ὑθογο [86 βϑὴθ ἰάθϑ, σοποογηΐηρ [86 ζτοϑδὶ τοῖΓ80]9 οὗἨ ἴμ0 ἀγγίηρ ὩΡ οὗὨ 186 868, 16 
Τητίοο τοροδιθᾶλ, υοτϑ. 11, 14 δηὰ 17-- 11, ΤΏ ἀπέ λείίοαὶ ῬΑΙΑΙ οἰ ΐδτα (τ ἰοἢ οομδίδίδ 
ἴῃ [Π6 ορροείέίοπ οὗ ἴδ ἰά648), ἴῃ γϑσ. 16 {πογὸ (86 ΤΟῸΣ ταθιη γ8 οοπίδίη ἃ ἀου Ὁ ]9 
ΔΌ ΕΠ 6518), γ σ. 19 (ΒΟ ΟΟΥΔΙΉΪΥ ΔΡΡΓΟΔΟΝΟ8 Δἰσοὰν τὸ Ῥγοβαίς ἀϊοοῃ, δῃὰ ἀοεβ 
οὶ ΡΟΓΏΔΡΒ8 8 ΣΕΥ θοϊοης ἴο [86 Ροθι, 860 ῃο16); δηὰ, ΠῚ, [}0 ἐγπέλείἑο Ῥδγα 6 ἴθτὰ 
(ογο ἃ ποτ σο-ογαϊπαίίον, ΟΥ̓Δ δ ρῖ9 ργόσγεβϑα οὗ [6 ἰάθδ5, [Δ Κο8 ρἷδοθ), Ὑἱβίο ἢ 19 
[Π6 τηοβὲ ἐγοᾳυσηΐ ἰπ (8 ΒΟρ, δὰ 18 80 τηοβὲ [ἰυ ὶγ ἔοστα οὗἨ Ῥδσδ οἱ δι, Ὀθεδῦδο ἱξ 
Ἰοδὰ8 [ῃ6 Β6ὴ86 ΟΠ Ασα: ΥΟΓΒ. ἱ, 3 (θγεῖ 610), 5, 7 (πῆγα [06 δοοοῃὰ Σ ΟΣ ΟΥ 18, τ ἢ 
ῬΟσΌΣΑΥ οι ρ αδίβ, ἀϊνϊ θὰ πο ὑνο ρμασγίδ), 10, 12, 18, 15. Βοδίἀθβ [π686, γὸ ἢπὰ ἃ 

ΤΟΙΊΔΓ ΘΌ]6 ἰπδίαηθο οὗἁὨ 8 ΤΏ ΓΟΪΥ τὨγΓὨτηΐ 8] Ῥδγα ]οἰΐετι, ποῖ, πιιοῦξ ΒΥΒΟΏΥΤΩ, 

Δ 6818, ΟΥ ΒΥΠΙΠ 6818, ΟὨΪΥ ΘΟὨαἶδί8 ἰῃ ἃ Βαιτηοπίουδ αἰνί δου οὗ ἔθ Ῥασίδ, απὰ ἀθ- 
ΒΟΥ 68 [06 Ῥτορτοδϑίηρ δοιίουι πεῖ ῬΑΥ ΘΌΪΔΤ ΘΙ δδΙ8; 1ὲ 8 ἴῃ ταῦ. 9: “ ΤῊΘ ΘΏΘΠΙΥ͂ 
δα ]ὰ,1 ν1}} ρᾷγϑθαο; ονοσίδκο; ἀἰνίθ [Π6 δροὶ! ; Τὴν [πὲ 8}}4}} 06 βαιἱδῆϑά προ ἵπόπὶ; 1 τὶ} 

ἀΥΔῪ ΤΩ Βινγογα; ΤΩΥ̓ πδηὰ 8}8}} ἀοΒίΓΟΥ (ποτ. ---Ααὰ [0 τἩΏΟ]6 σομοὶπ68 νεῖ ἃ Ὀγίο 
δηὰ ΡἾΠΥ οὐδουϊαιίίοη: “ὙἼΏΟ Ι,οτγὰ νΥ}}} τοΐρτι ἔῸΣ ουὸσ διὰ ουοσ" (τοσ. 18),, ἰοστηῖπρ ἃ 

Βηϊβηοα πηΐϊγ ἮΙ [86 Ὀορὶδηΐϊηρ: “1 ΜΠ κἰηρ (ο ἔπ Ιογὰ " (τον. 1). 
τοὶ τηἷ8 βμοτὲ οὐ] ο (δ τοδᾶοσ, γί οὰ τι δὴ ἱπιαρίπδεϊνο ταϊπὰ, Μ{1 ἀαεῖνα 

ΔΙΓΟΔΑΥ δοῖὴθ ποίΐοῃ οὗἉ (86 ΡΟΥΤΘΥ δηὰ Ὑβυοἱῦ αἀἰβρ]αγοὰ ἴῃ (δϊ5 βοηρ;, αῃὰ Μ1]1, γγὸ ΒΟΡοΘ, 
ἨῈ ὈοίίοΓ ὑτοραγοὰ ἴο δρργϑοίδίο 1ζ8 ροϑίϊοδὶ Ὀϑϑυῖδα, ἔμδη ἱΐ, 1 ϑόσῃθ τυ γ8 ἤΔΥΘ 
ἄοῃο, τὸ δὰ ἱπάυϊροὰ ἴπ ΘΙΑΡΙΥ οχοϊαπηδέϊομβ οὐ (6 οἰθρζδῆοθ οὗ δύ Σν ἰηάϊτίάυ δὶ 

ΒΥ114016, ΟΓΥ στογά, οΥ δἰ ταν ταϊπο [12.--- Βαϊ [6 δδβογέίου, [μδὺ ΟἿ Ῥοϑῖλ οοτηραγοὰ τῖτδὶ 
ἴπ6 Ὀ]οβδίηρ οὗ ὅδοοῦ ((ἰθῃ. χ]ΐχ,) τηϑῃϊοδίϑ ἃ ρταδὲ ρυόρτοθβ ἀπὰ ἀσυθὶοριηθηξ, 
ΒΡΡΑΓΘΏΟΥ οΥ αἰ πδίθθ ἱπ ἃ γϑηί οὗἉ Ἰοχίοδὶ ἀἰβεϊποξῃμοβα, Βοιἢ σοταροβὶ ἤοΠ8 ΔΣΘ Θ]ΌΔΙΥ 
Ῥοσγίοοϊ ἴῃ τοῖν Κα; Ὀυϊ [π6 Ὁ] βδίηρ οἵ Φ8οοῦ δ ἃ ῬΣΟΡΏΘΟΥ, δη ἃ {ΠπογοοσΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ 
δὈγαρὶ, οὔδβοῦτο, Δη ἃ Ὀγίοῦ; Ὑ ΕΪδὲ ΟἿΣ δοῆς ἰΒ ἃ ᾿γτγῖὶς οὐθ, δηὰ ᾿ϑαυϑδ ἐποσοΐοσθ πίσσα! 

ΤΏΟΓΘ ΒΟΟΡΟ ἴο ἱλλ αὶ παιίοη, δηἃ ἰδ τοῦθ Ῥογβρίοπουβ δηὰ ἀδκοσίρεῖνο; {6 ΟΠ6 [88 [0 

ἀορίος [126 οἰ ΔηροἴΠ] ἔδίοβ οὗ ἔνγοῖνο ἰὐἱδο8 τὴ ὁ ἔονγ οιυρμδις πογὰδ; [80 ΟΙΒΟΥ 
8 ἴο ἀο]ηοδῖθ ΟἿδ βίη χ]ο ἰβίοτίοδὶ ἕαςὶ, Ῥοοίϊοδὶ ἴῃ ἱϊδοῖ ἢ, τ ἢ 411} 1.6 Τα 6828 οὗ 
δτιϊϑιίς ἱπυθητίοη; Ῥοίὰ Ῥγοάποςίοῃβ ὅσο, ἐπογοίογο, οὐἤὁἨ Βοιθσοζοηθουῦβ, Ὀπὶ ποῖ υποχυδὶ 
τηοτβ; (ἢ αἰ ΓΟΘΠΟΟΘ 1168 ΟἿΪΥῪ ἴῃ ΓΠΟΙΓ παξυγο, ποὶ πὶ 06 σχθϑουξίου οὗὨ ἴδ: δαθ)θεῖ 

[τοδιοᾶἃ; δῃὰ 88 ΟἿΣ δορ 88 Ὀθοοπιο ἴδ τηοῦο] οὗ [9 ᾿Ἰγτίς8] οὔθ, 80 8 [δὲ Ὁ] δδίπρ 
16 [γρὸ οἵ Ῥτγορδοῖῖο σονο δ οῃβ.---Βὰὶ τὸ δὰ ἃ στορδτκ οὗ Ἠοσγάογ, ὈΟΪ᾿ ἃ ροοίςαὶ 
δηἃ ῬΒΙΟδορὨϊοαὶ τοϊηᾶ, δροῦΐ ἴ[26 ρτδηδ ΘΟΟΠΟΙΥ͂ οὗ ΟὟ ροθπ: “ΤῺ ῥδαβαρθ 
Κτουρὰ [6 Βοὰ 8568 868 χίνϑῃ οοοδδίοῃ ἴο [89 ο]άοθδὲ δῃ! ἃ τηοδὲ Βαστωοηϊοῦβ ὑσὶ απιρὶιδὶ 

4... -..- δ 
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Βοη, ὙΓἰοἢ τὸ Ῥόδδοδδ ἰῃ ἐμ ΗδΌγον, ἰδηρστιαρθ..... 118 δἰσπιοῖαγο ἷ αἰπρῖα, [11 οὔ 
ΘΘΒΟΏΒΏΟΘΒ Δηὰ ΥὨΏΥΤΩΘβ, ὙΒΊΟΝ 1 δὰλ ΠΟΘ ἴῸ σοῦ ἰπ ὟΣ ᾿δηρίδρο, ντπουὲ 
ὙἱΟΪθπο9 ἴο [6 Ἡογὰδ: [ὉΓ ἴπ6 ΗΘΌΓΘΥ ἰδηρτιαρο ἰ6 τὶ οἢ ἴῃ δυο ὴ ΒΟΌΣ ΠΩ ΔΒΒΟΠΔΏΟ6Β, 
ου δεοοοῦῃΐ οὗὨ ᾿ΐϊ8 πηϊέοττα οὐρδμπίβπι, Ιάρμϊ, Ἰοπρ, Ραὲ ἔδνν πτογὰβ ϑοῦο δυγαὺ ἴῃ [9 
αἷτ, δηὰ ἸπΟΒΕΥ͂ ἃ ἀθοΡ τπῃοθοαυ Ἰδδῖο βουμὰ ἢπίβμθα ἐδ6 γαῖβο" (ὕοτη Οοἰδὲ ἀας 
Ἐν βοῦθη Ῥορεΐο, 11. 8). 

Βα νὸ Πανὸ ἰο ἀϊδοιβ8 0Π0 ἔθϑέιι ΓΘ τη σο, ὙΒΙ οἷ πηβέογ Δ ]γ οοπεγί θπίθ8 ἰο ἐπ δἰηραϊαν 
οἴἶεοςοϊ πίοι 818 οἂθ 8 οδὶσυ]δίβἃ ἴὸ Ῥγοάυσθι [1| ὑγου]ὰ δρρϑδσ ῬδσῈὶγ ἤοπι ἐδα 
ἱπισγοἀποιίοη : “ ΤΏΘη δδηρ δέοϑες απὰ ἰδ οὐϊϊάγακ 9 Πεγαοῖ," ῬΑΙΟῪ ἔγοτα υϑσβ. 21 
δοὰ 22, 1 ἩΠΙΟΣ ἰδ 18 τοϊδιθὰ, [πδὲ Μιτγίδιη, [})6 δίδίοσς οὗ Μοβοᾶ, γσγϑῆςξ οὔὲ τίει εἰσ δυο 
διὰ ἄδῃσοι, βἰηρίηρ, “ Ῥγαδίδο 6 1ογὰ, ἴογ Ηρ ἰ8 ἀχαϊἐοα ρἱ γί ΟΌΒΙΥ; ἔθ Βοσϑο δηὰ ἱἐὲ9 
τί ον ἢδιἢ Ηθ ἐπγόνγῃ ἱπίο ἔδ6 868"; ἱξ του]Ἱὰ Δρρϑδ ἔοπιὶ (πι686 οἰγουπηβέδηοεα, τὶϊὰ 
ΒΟΙΏῺΘ ῬΓΟΌΔΌΪΗΥ, [Βδὺ ΟἿΤ ΒΟ νγγὰ8 σϑοϊξβοὰ τὴε [Π6 δοοοχηρδηίτηθπὶ οὗ ἃ οἰοταδ. 
Ηον (18 νγγαβ ὀχθευϊθα νγ88 δγοδαῦ διροηρ (6 ΒΔΟΡίΠΒ ἃ τπσοῖ ἀϊΐδραϊοα ᾳαρειίοη, 
Βοπηθ δ8Υ, ἴπας (μ6 Ιογϑϑ θα τοβροη θὰ ἰο Μοδϑϑ δ ΘΥΘΓΥ Υαγθθ ὙΠ Π6 ὑτογὰρ, 
“1 νι}} εἰπρ ἰο [π6 Το τά," εἰς. ΟΥδοῦβ θοϊίονο, ἴπῶς ἴ86 ΗΘΌΓΘΥΒ τγοροδίθα ΟΥΘΥ 
δοηΐθησΘ, ΔΒ Μόοδβοϑ σδῃρ ἰδ Ὀοίοτο ἔμθ, Βα ΒΔΡΌὶ ΝΕΒοτηΐδἢ ἰδ οὗ ορίἱπίου, [Παὶ 
Μοϑοδ Ὀοζδη τὰ [86 πογάδ: “ ΤΏΘΙ 8[)4}} 16γδοὶ οἰηρ᾽" (2 1 ὙὝ 1.2), δηὰ 0 
ΤετοἸἰτ68 {81} ἰπ: “1 ὙΠῚ0 εἴης ἰο [6 Ιοτὰ,᾽ οἱο, (Ὁ ΠΝ); Μοϑοδ ἐβδῃ δοπείπαρά: 
“ΤΠ6 Ιοτὰ ἰβθ ΤΥ Ὀγαΐϑο δηὰ δον, εἴα. (191 ΠΡ ΠΟ) ",9ὺ); δηὰ ἐμ6 1βγδθὶ 69 
Τοδυτηθᾶ: “ΗΘ ἐφ τ αοὰ, δηὰ 1 ν1}} ρσἰονιν Ηΐπι,᾿" οὐο. (21 ΛΠ)9}) 28 77); δπὰ 
80 οὐ ἐδγουχ ἰδ6 ἩΐΟ]6 δοηρ.---ΑαἌοοογάϊησ ἴο Μιᾶάγαδῃ ΤἈΠοδυσηδ, Μόοβοδ τοοϊοὰ 
δίοπθ ἴμ6 ὙΠΟ Ῥροδῖῃ ἐπ (ἢ6 ἤδίηθ οἵ 81} [βτβοὶ (ΟΕ ἼΦ᾽ Ὁ9 Ἴ))9λ.-- Βαὲ ΡὨΐο (Ό6 
Ακτίουϊο, ἱ,, Ρ. 813, οὦ Μδηῆρογ) οὔϑογυθδ: “ ΤῊ δοὴρ οὐ ἴπ0 Βοὰ 3'68 νγδϑ8 ομδυπίοα 
ὉΥ 411 (δ τηϑ; ποῖ ὈΪϊπΠαΪΥ δπὰ νϊάϊγ, ὈὰΣ τὶ ἃ οἷθαν οοῃϑοϊουβηθθθ, Μοβο8 
δἰ ηρίηρ᾽ ΘΟΥΟΥΥ γοῦϑο Ὀσίογο ἰμθλ. Τ0θ ποιηθῃ τοοϊ θὰ ἰΐ Ἰκονσῖδο ἀπᾶὰογ (ἢ 6 ἀϊγοοίίοι 
οὗ Μιγίαση, Απὰ ἐδ Ἀγτηη 28 ΒθῺΣ ΟΥ̓ [26 ἔπνο οἤοστιθθδ; ἴῸΣ ἰξ δα δὴ δἀτσα ]ὸ 

Φροάοε (τοῖτδι ἢ), ΘχιΓ οἷν ἀρτ ΘΔ Ό]6 ἴο τοροδὶ." ΝΟΥ δΐὸ ἴποδβο [Π0 ΟὨΪΥ σοπ᾿θοίυΓαδ 
Ῥτοροβϑὰ οἡ δῖ δι δ]οοῖ; ἰδ δυδὶ!δ 11:116 ἠο διππιογαῖο ὑποπὶ, Δ8 8}1} δσὸ ὃυὶ Ῥϑγβοῦδὶ 
διιρροαίϊ(Ιοῃδ, ἀογοὶὰά οὗ ὀνοεγ Βι ἱϊοαὶ ἐοπηἀαϊίοι, [1 δἰ πλ|]ὰν ἀϊδραίοθα οαδο8, ἰῃ πο ἢ 

Θνοσυ ηρ 8 ἴὸ Ὀ6 ἀοεὶγοα ἔγοπι γοβϑοϊίου δηὰ ἱτηδραί πύου, δὰ ποιπΐηρ ἔγοτι [μ6 
δϑοτοα ἰοχί, [Π6 αἰτηρὶθδὲ ἱπίογργοιδείοη, δηὰ [Πδὲ τοδὶ 80 118]0 ἴο (Π6 οἰγοιυτηδίαπορβ, 18 
1.0 ποδὶ ῥγοίουδϊο, ΕἾγϑθε, πὸ δβεδιϑιηθηὶ οὗ τἴὸ ἰαχὶ οορεῖς Ὁ8 ἴὼ ΒΌΡΡΟΒΟ ἃ σἤοσγαὶ 
δοηρ. [Ι{1Ὶ ἰ8 βίδίϑά, “ ἰδδὲ Μοϑοθβ δπὰ [09 Ἵμ ]άγϑῃ οὗἨ [15γ861" δδηρ ἐμιΐ8 Ἡγτηη, [86 
ΟΠῸ ΤΏΔΥ ὃ6 σοῃδίἀδγοὰ Δ8 ἐδ ΔΌΪΒΟΓ, ὙἘ11οὲ [06 οἰδοτο Ἰοαγηρ ἱξ ὈΥ Βοασί δῃὰ βδηὴρ ἰΐ 
Ὑ ἢ Ηΐἷπι, δοοογάϊης ἴο (0 ΘΏΔΙΟΧΥ οὗ αν 8 οἷ 0 ΟἹ ἔδ0 ἄθδιῃ οὗ 8841 δυὰ 
Φοπδίμδη, τ οι [86 Ῥοϑὶ ογάογοὰ ἴὸ ἔθϑοβ [026 ῥθορὶθ (2 βδω. ἱ. 18). Απὰ [89 
τεοοϊ δέου οὗ (6 ᾳυοϊοὰ πογὰδ οὗ Μίγίδπι, “ τὶ μα τοὶθ δηὰ τ ἢ ἀδῆοοθ,᾽" ροϊπιϑ 
ΟἾΪΥ ἴο 8 δοιηδὲηδθίου, 80 ΘΟΙΏτΟ ἱπ δηααΐ , οὗ ρΟΘΙΥ, πλαδίς, δρὰ ἄδποο, Βαὶ 
ΟΥ̓ΘΏ ἢ τὸ δΌρροΘΟο ἰδ6 Δρρὶϊοδίίοῃ οὗ σμοσιβοδ ἰῃ 89 ομδυπέϊηρ οὗὨ (Π]8 Ἀγτηη, (86 
ΤΟΏΔΙΚ πὶ ΤΟ ΓΒ. 20 δηὰ 21, Ἰοδὰ8 τ τ ϊ δυβοϊοης ΟΟΓΙΔΙΠΙΥ ἴ0 80 οοπ)οοίατγο, ἐπα ἰἴ 
ΟὯΘ τοεϊξθὰ (6 δοηρ, ἴδο οδογζαδ σοδβροηἀϑὰ ἢ 1.6 τογὰβ: “ δίηρ ἴο [Π6 Ἰωοογά, ῸΣ 
ΗΘ ἱβ ρἰοτίομϑὶν ὀχα!ιϑᾶ; ἴδο ποῦϑο δηὰ ἐξ σίἀθσ παι Ηδ ἑἤγονγῃ ἰῃΐο ἴδ 568,᾿ ϑ|1Κὸ 8 
Κὶπὰ οἵ γοίγαϊη, αἴοσ δρργορσγίδιβ ροϊῃί οἵ τοδὶ οσ ϑοοίξοῃμδ οἵ [80 Ῥοθζῃ; Ῥδσβδρ8 δῦ 
γοΣ, 8 (6 ὈΓοἤηοθθ δηἃ μἱ ἢ οὗ το 18 :|8617 νη0]}} δ! 8010 [ὉΣ δοἢ τοίγϑ! ἢ); δἴοσ 
ΥοΣ, ὅ (πο τὸ ἴπ6 ἀοδοσίριίοη οὗ [86 τυΐῃ οὗ 6 Εαγρίϊδηβ ἰδ ἤπη 864); δἴοσ νϑσ. 10, 
(0 νβοτο [86 δηρὸσ οὔ αοὰ ἴδ τοργοδοιίϑα); δον υϑγ. 17 (ἴο βογο Οὐ Β ΤΩΘΤΟΥ͂ ἴῃ 
Καϊάϊηρ 16γ86] ἰπΐο ἔμο Ηοΐγ 1.δπὰ, (δ6 Ὀυϊάϊηρ οὗ ἐδ Ἰοιαρὶο, δὰ [ἢ δηθι ]διίοη οὗἉ 
811 ὁ απ 68 18 ἀδϑοσι θά, γῆ τορι Ορροϑὸ ἔμόσὰ ἰπ {18 ἀοι Ὁ]6 ΡΌΓΡΟΒΘ); δπὰ 88 8 
τηοδὲ δρργορείδιθ οοῃοϊπδίουῃ βασυ68 [86 181} γοσβο: “Το 1ωοτὰ {11 τείχη ἴοὸσ νοῦ δηά 
θνοτ." Ιε 8 Το ΑΣ ΚΑΌΪΟ, ἐπδὲ 680} οὗ [δ680 ματίϑ Θοσῃσηθηοο8 ΜΕ ἃ ῥγαΐθο οἵ αοὰ; 80 

ἐμαὶ [826 ᾿γταη, ρουδο γ ἰὼ ΒΩΙΙΏΟΩΥ ὑεῖ (06 Ὀερίηηΐηρ ποτάβ: “1 Μ}}} δβίῃρ ἴο 

86 Ιογὰ,᾽" οἵο., ϑοθτδ ἰο "6 ἱπίθηθἃ 88 ἃ δοηρ οὗ Ργαΐβϑο ἰο ἀοὰ, ναὶ σχροβὶ ὁμαγδοῖου- 
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ἐβεῖ 4 }}γ οοϊουγοὰ ὉΥ δ 6 ὀνϑηΐβ οὗ [06 τηοτηϑηΐ; ἩΒΙΟΝ ἰδ ἃ πον ὑχοοῦ οὗ 118 δοι βοπεϊοῖϊ!γ. 
ϑυοἢ ἃ βίτα αν ραγι οἰ ραιίοη οἵ ἴπ6 οοΓαΒ ἴπ [Π6 τϑοὶτ8] οὐὁἨ 19 ἔὐϊυτρἢ δὶ Ἀγτηη, ἰδ πο 
ΟἾΪΥ ὨΔίαΓΩΙ δηἃ ΟΔ5ΞΥ, Ὀπὶ ἱῃ δοοογάβδῃοθ 1 [ἢ6 πβδρὸ οὗ τροδὲ δποίθηϊ δὰ τηοδο χη 
ὨΔίΟΙΒ; ἱδ 18 Δ5 ἸΏΡΓΟΒΕΙΥΘ 88 ἰδ ἰΒ υποϑοοϊοα; δηἃ Τοου]ὰ ΘΑΒΙΪγ ὈῸ Ῥοσίοττηοα οτθῃ ἈΥ̓͂ 
ἃ ΠΌΠΔΟΓΟΙΒ ΡΘΟΡΪΘ πη 1]]6 ἃ ἴῃ [Π0 δοογοίβ οὗ ἃσὶ (οοηραῦο Ῥβ. σχχχν). Μορὶ οὗ 88 
ΟἾοΣ οοπ᾽θοίατοθ ἀΘΒΊΤΟΥ [Π6 πδίνο υἱροῦῦ δηὰ οσρί  Ὑ οὐὗἨ τ᾿ βοηρ.---Τῆυβ Ἐπ 9 
οὈὐοοξίοη, ἔπδὲὶ ἰξ 85 ἱτη ΡοΟδβὶ Ὁ]60 ἴ0ὼ ἐθϑοῖβ!: 8Ὸ ἀαΐο ΚΙ) δὰ πησυ!ἰναῖθα παείοη, δ [6 
Ἡοῦτοντβ τ 6 τΟγο, δ0 ἰοὴς δηὰ οἰδϑογαῖθ ἃ βοθϑζω, 18 οὗ η0 νοεῖ, δῃ ἃ σοΐσης Ὀο6581: 65, 

6 σουλουθὰ ὉΥ͂ οοῃδίἀοσίηρ ἐμαὶ Ἰδὲ ἐλεπ, ἄοοθ8 ἢοῖ ΘΧΘΟΙΓΥ δἰ ΚΠ Ὗ [86 τηοτηθηϊ οὐ τ ἢ 
ἂδγ οὗ [Πποῖγ δυτίνδὶ δὲ [86 ϑαβίοσῃι οοδδὲ οἵ ἴ:0 θὰ ὅθδβ, Ὀπδ ΟἿΪΥ αδοιέ ἐλαΐ ἐΐππε, 

Ὀούνοοη ἐμοὶτ Ῥαβδασο δὰ ἰποὶρ ἀδρασίαγο ἴο [06 ὙΠ] ΔΘΓΏ656 οὗ ὅδηυσ. [55 ἔΌΣΙΒΟΣ 
Ὀόθη δοκηονιοά κοί, ἰμδὶ [μὲς δοηρ; 18 ἀἰδιϊη τι θὰ ὈΥ͂ ἃ Το ΑΥΚΘΌΪΘ ΒΤ ΟΣ Ὑ οὗὨ ἰὰ 685 
δη ἃ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ, ἔπδὶ ἰδ ΘΟμ Δ ἢ ὙΘΥῪ ΓΘ οὗἁὨ ἴΠο86 ὈοΪὰ 6]1}0Ξο4] σοπδιγαοίίοΩΒ, ἩΒΙΘΒ 
οοηδιταΐο οὴθ οὗ ἔδο ςϊοῦ ἀΠ ου]} 168 οὗ ΗἩΘΌΓΟΥ ῬΟΘΙΤΥ, δηὰ (παῖ, ΒουγοΥοΣ σταηὰ δη 

ΒΌ] ἴτη6, ἰδ 1Β 80 ΘΘΞΥ͂ δηἃ ο]6δγ, (πδί ουθὴ ἐδ τυ] ἰϊπαθ τηΐρἢὶ ΘΟ ργθο πα δηὰ ἰοαστὶ 
ἦς (ϑο6 Ο᾽αίγα οῃ νοσ. 1). ΕἸσΒοσ, (86 ἰεησίλ οὗ [0 Ῥόοσπὶ μα8, ἴῃ (86 τηϊηἀβ οὗἩ βοπιθ 
στ εἰςΒ, ταὶϑοά ἀουδὶβ 88 ἴο 1:8 ΔΓ ΠΟΙΟΥ͂ ; δίηοο [86 ἐρεπέοία οὗ [0 ΗΘΌτοΒ δηὰ οἱδοσ 

ὨδΙΪΟΏΒ Δ.Ὸ .80}8}γΥ Ὀπὶ γ τ Ὀτὶοἴ οὐδοῦ δίΐοη8, 88, ἔοῦ ᾿πβίβδηοο, [δὲ βοὴς οὗ ἴο νοι 6 αι 

ἷη 1 ὅδ). χνὶϊ. 7: “858 μαι ἢ β]αΐη ἢἰβ ἐμπουδαηὰκ, δηὰ αν ἃ ἢ8 ἴοῃ ᾿πουβδηάβ.᾽" 

Βυΐ οὐ ἴα οὔθ πδηᾶ, [(}6 οσοδβίοῃ ἔθ δῇ θη μι υδίαδεϊς ϑοηρ οὗὨἨ ΡῬγαΐβο νγ88 ἴἢ ΟἿἹἿΓ 8.90 
ὉΥ δ᾽ Ἰοσγο αγδηὰ δηὰ βυ]} πὴ [6 δἱ 106 γοϊ υἱοίοσῖθ8 οἵ ϑανὶ, δῃὰ οἡ ἴδ οἵδβεσ 
Βδηὰ, ποίΐης Ρσγϑυθηῖβ π6 ἔγοπι τορασγάϊηρ [δὲ γα γ80 8150 88 (Π}6 ΤΏ6ΓΘ τσοίγδίῃ οἵ ϑοῦλθ 
ἸΟΏΣΕΟΣ ΒΟΏζ, 410 δ ΠΆ]]ΑΓ 0 ΟἿΓ ο886, ΠΟΤ [86 ΝΟΠλΘη Ταροδὶὲ ΚΟ ΎΤ186, ἰῃ ὙΟΓΥ ἴον 
ἐπηρτγεϑεῖνο πογάβ, (0 Ὀυγάθῃ δηἃ ἰθηθῃοΥ οὗ ἴ᾽6 οἄ6.---Βυὲ [δὲ ΜοδοΒβ νδβ 60] ἐὸ 
ΘΟΙΏΡΟΒΟ 80 4υϊΟ ΚΙ Υ, δη ἃ αἰπιοδί ἐσέεπιροσγε, 80 οἰδθογαίθ ἃ δοῦρ, ἘΠῚ] ΔΡΡΘΑΣ βιγργίδὶηρ 
ἴο [0866 ΟὨΪΥ͂, ὙΠῸ δΓῸ ποῖ ἈΠ αν ὙΠῸ (86 Δϑυοη βΐηρ ἴδο γ τὴ} ἢ Οτοη αὶ 
Ροδίβ οχοσζοίβο (86 δὶ οἵ ἱπηργονυΐβϑαϊίοη, δηὰ σγῇο ἴδνο ποῖ οἰ θασὶγ σοργοϑοηϊθᾷ ἴο ἐἤοση - 
βοῖνϑθ ἴ86 ργδηὰ δηά ον Πο] πλϊηρ᾽ δἰ διοη, ἰῃ ἩΒΙΟΝ (818 Ῥοοτλ 85 Ὀθθῃ οοποοϊνοὰ, 

δηὰ ποῖ τγ)88 οὗ ἰδῇ ΟΧΊΓΔΟΓΔΙΠΔΥΥ Ὡδίαγο, ἡ ΟἿἾ ΟΑΥΤΙ68 [Π6 τηϊπὰ Ὀογοπὰ ἐϊ8 πδίυγαϊ 
σδρδοϊἶθβ δηὰ ᾿ῃδρίγοδ ᾿ξ Ὑγῖ ἢ δῃ ΘΠ Πβίδβτα οὶ οὐ ΔΥν Ὀοϊοηρίηρ, ἴο ἰξ, 
Τταάϊοη Π88 ἴῸΓ ΟἿΓ οὐδ, 48 ἴον (μ6 1Δ8ὲ δοὴρ οὗ Μοβοϑ (Πϑαϊ, χχχὶΐ.), ἐδὶ οὗ ὩβθογΒ 

(Φυάσ. ν.), δὰ Ἰ)ανϊὰ (2 ὅπηι. χχίϊ. δπὰ ΚΒ. χυἹ.) ἢχϑὰ δ οογίαϊῃ ἔοσγτω, ἴῃ τὶς ἢ ΠΟΥ 

δΔο ἴο ὃ0 γι θη. Α] (686 Ροοτη8 (οχοορὶ Ὠθαϊ. χχχὶϊ,) Δσὸ διγδηροὰ ἰῃ 186 [Ὁ]]ονίηρ 

ΤΩΔΏΠΟΙ: ΤΠ ἢγοϊ ᾿ἰδ6 ἰ8 τὶ 6 σΟΙΆΡΙΟΙ6 88 τι888]. ΤΏ δβοοοῃᾷ 1ΐπ6 σΟὨΒ᾽8ὲ8 οὗ [᾿γο 6 

Ῥατίϑ; ἢγει οπε πογᾶ, (ἤθη ΔΗ͂ΘΙ δὴ ΘΙΙΡΙΥ ΒρΡ806 δβυβιοϊθηϊ ἴοσ πἷηα Ἰοίίογβ, (γοα, ἔουσ, 

Βο᾽Ϊάομι ἔνο τοτάβ; δηὰ διῇασ ἃ δ τ} }]γ ἰπίΟΣΎΔΙ ἀραίη ὁπό ποσὰ, ΤῈ τπἱτὰ ]ἴη6 15 

οοτηροβοά οὗἩ ἵνγο Ραγίϑ; ἢγβὶ [Ἐγ06 ΟΥ ΟῸΓ ποσὰ; {πο αὔοΥ δὴ ΘΙΏΡΙΥ ΒΡ866, διιο ἢ 88 
ἀοθογδοὰ δον, δϑζαίῃ ἰἴγοθ Οὐ ἴθ πογάβ. ΤῈῈ6 ὙΠ016 Ροσῖ ἰδ ττιἐίθη ἴῃ [ἢ 8,16 
ὝΔΥ, ΔΠΓΟΓΠΔΙΟΙΥ ἴκ6 [6 βοοοῃὰ δῃὰ μἱγὰ 11π6, Ὀπὶ δο, ἰδδὲ ἴπ6 ττϊηρ οὗὨ οὔθ 1ἴπ6 
ΠΟΥΟΥΒ ἴἢ6 ΟΙΩΡ(Υ δρδᾶοθ οὗ [6 ΟΙΠΟΣ, δῃὰ υἱοδ σέγβα; δηῃὰ ἐδπδαὲὶ {πογοίογο (ὮΓΘΘ 

ἀϊδέϊηος σΟἸ ΤΠ Π8 Δ.Ὸ ἰοττηθᾶ: 85 ΤΩΔΥ ὍΘ 900 ἰῃ οἷν Ηοδτον ἰοχί. ΤῊΪΐ8 18 Ἑοδἰ]οὰ, 
ΠΡ ΛΔ) ὯΝ ΠΟΛΟῚ ΠΩ 22) ὃ} ΠΥὡς; ΠΥ ἰδ ΒαΙΓ οὗ ἃ ε|6 (Π2}29); ἀπὰ τλιῖδ 
Ὧ88 ἴξπγοο {ἰπ268 ἐἰῃ9 Ὀγοδά(ῃ οὗ ἃ μαηὰ (Βδῦ. ΒαδιὮτσ. 1, 6); τ δὲ τὰ] πθδηβ, ἐμ γοίογο, 

“ἢ 4} ἃ [ἴπὸ οὐδοῦ ἴΠ6 ὙδοΪΟ, δηὰ ἃ τ 016 16 οΥοῦ Βδ] ἃ 11π0 (οορασγο ΜορΙ]], χυὶ, 3; 
Μαίηι., ἨΟἢ, ὅρῃ. ΤΒοσ. Ὑἱἱ]. ; Βομαϊοῖ, Ασαοῖ, δοσ. 1)9. 275.) 

ἘῸΣ ἔυυΠΥ ἜΧροδίτοη8 οΘοποογηΐης ἴδ ΤὨΓὨταΐοα] ἔοστη οὗὁὨ ΟἿΤ θοῦ, τΘ Γαίου, ΔΙ ΟΣ 

ΤΩΔΏΥ ΟΙΒΟΣ ττίίογα, (ο ΟΔΥΡΖΟΥ͂ ([πἴτο. ἴῃ Υ.. Τὶ 1..); Τόν (Ρτεϊοοῖ, ἀ6 ὅβδογ, Ῥοὄϑϑ. 

Ἡδρῦτ.: Ιροϊ. χίχ); Βεγάος {(ὕοσα Οἰοἰδὲ ἀθγ Εν ἴβομθη Ῥοαδβίθ, ἱ., Ὁ. 232, δἰ 964.) 

ΒοΙΙοσταδηη (Υ̓ ὀγδιιο ἅδον ἀΐϊο Μεισκ ἀογ Ηογογδογ, Ρ. 159, δέ 4έ4ᾳ.}} 1.0 ΟἸεγο (ΒΙΌ]. 

τηίν. ἰχ. 226, “σἰ εε4ᾳ.}; 6 εῖίο (Ἰπἰγοἀποιίοῃ ἴο ἷβ ΟΟΠΙΩΘΗΪΑΓΎ Οὐ ἐμ6 Ῥδδίτηδ, 

8 νἱ!.); Ἐπαὰ (16 Ῥοδβοβοπ Βύομεον ἀθδ ΑἸίθῃ Βαπάθβ, ἱ. ΡΡ. 57---92); (80 ποτὰ 

οὗ β-εαϊϑομῦιϊς δῃὰ Μογοῦ; δηὰ (89 (οτητηθηίδσίοβ οὗ Αὔδσθδηοὶ διὰ ΜοϑιοἸβδοδη, . 
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ὙἼΡΝ Γῆ Πρέτ Πρ Τὰς ὈΚΕῚ)ὴ ῃι ἀφ θτ Ὑν ἸΣ 1 ἸῸ 
πο 
την πὸ ΛΠ Ἢ 9 
παχος 

Ἱ. Τλεη εαλο οεεε. ΤῊ ρασγίὶςϊοβ Τὴ 
ἴδου, Ὁ δπὰ Ὁ Ὧ2 τοὶ γοῖ, χουόστν 
5041 106 ἔπίζαγο; ἴογ ἰπβίβηοο, [12 Τὸ 

ΠΣ ΠΟ “ὝΒοΩ ϑοϊοιαοα Βαϊ ἃ σὰ 
Ῥὶδοο" (1 Είηρβ χὶ, 7); δοοὸ Τδαϊ. ἱν. 41; 
Ζοβῆ. χ. 12, οἵο. Ἐδὴ στα δΟΙΏρΑΓοΒ ὑεῖ τῆ 

(818 δρρὶϊοδοη οὗἨ Ἰδὲ [μ6 βία δῦ α86 οὗἁ 

Οἱ ἴῃ Ατδδίο, [πῃ τἈῖ8 ο886, Ἰδξ ϑϑθτ8 ἴὸ 
Ὅ6 πδοὰ πκὸ 86 ἵν Οσοπνοχδίνυτῃ Επέατὶ 
ῃ Ῥγδοιδυι σα, τῖϊ ΒΊΟΝ 1 οοἰποῖ 68 

ἴῃ 86η86, δηὰ 9) ΤῈΣ 18. ΒΥΠΟΠΥΤΏΟΙΒ 
Ὑὑ0} ἭΖΥ; δηὰ δὸ Ὀορίηβ ἴ80 δοῃρ οὗ 

Τοροσδὰ (Ἴ Ὶ δυάροβ ν. 1). Τὐμιθηδϊο 
ἷθ ἴ26 ορἰπίοη οὗἨ Ἐδβι), Ὑῆο 6 668 
Ὕ τὸ 6 δὴ οἱ] ριϊςα] οοπδίτιοιίοι 
Ἰηβιοδὰ αὐ ὙΦ 120 7) ὝΘΙΣ “δ Βοατὶ 
τροᾶὰ ἶπὶ ἴ0 βηρ, δῃὰ 80 ἰδ ἀϊὰ, δηὰ 

ΒΡΟΚΘ δὲ ἴοϊϊουβ: 1 ΜΠ] εἷπρς ἴο ἴδ 
1οτὰ," εἰς, ΒΓ] ΑΥ͂Υ ἢ6 ΟΧΡΪΔΙἢΒ [ἢ 6 
οἴδον ἰπβίδηοοδ φυοίϊθα.---ΑὉουὶ ,)2}) ΠΦῸ 
διε) βθὸ σκρσα.--- ΤῊξε δόοησ, ἴ: ἰδ οδ]]οὰ 
ὉΥ ον 88} υυλίογα 7), κατ᾽ ἐξοχήν ; δηὰ 
ΟἹ δοοοπηΐ οὗὨ 118 ΒΕ ἐπα Υ, ἰδ 16 ἢοΐ ΟἿ]Υ͂ 
ῬΌΒΙΠεΙν τοεϊ θὰ ἰπ [10 δΥμασοζιθ8 οἡ [δ 
ΒΟΥ Δ ἀΔΥ οὗἩ Ῥβδδονοσ, ὙΏθη (6 ἰγβῆ- 

δὶ οὗἨ 1Π6 [βγδ} 68 18 Ὀο] στοὰ ἴο ἤᾶνὸ 
(κῃ ρἷδοθ (8606 οπ χὶν. 9), Ὀπΐ ἰδ Ὧ88 
Ὀ66η οτηδοάϊοὰ ἴῃ 1.16 ΔΑΙΪΥ͂ ῬΓΑΥΘΓΆ.--- 

οὐ (ο ἐλ Πογά, Ταγζατι ΟἸΚοῖοα: “᾽ ὨἽΡ 
Ὀείογο αοᾶ; πιογὰ σοστθοῖῦ Μοη 6] ββοῃ, 

κἴἢ Βομπον οἵ Θοἀ,"--Ὁ ΠΎΌΝ, 7 οἱ 
δἷπο ἰο ἰδὲ Ζογά. ΤἸθ686 πογὰβ, ἴο 1Π0 οπὰ 

οὗ 116 νοῦϑθ, ὄχργοβθδ 186 δἰϊὴ δηᾶ ἰθῃ- 

ἀΘΏΟΥ οΥ̓ (18 ΡοσΙὰ 88 ἃ δοηρ οὗὨ Ργδίβο ἴὸ 

ΟΘοὰ ἴον ἴπο ἀο]νόγϑηοο οὗ [δγθ6] δηὰ {Π6 
ἀοδίγποιίοη οὗ [0 ἘΩΥΡ δα; δηἃ δζο, 
ἐπογοΐοσγο, ὑγθ.ὩΘΏΕΥ δἀδρίθα 88 8 
τοίγαϊη ἴοὸσ [80 οἴοστιβ.---ἶ δὲ ΠΣ 2, 2» 
Ἧς ἱἐὲὰ σἱονιοιδῖν ἐταϊίεά, ἴδδλ ἷΒ δὴ ἰη- 
ἰἰδιϑινο υογῦ, 9 δε ἢϊσὰ (οῦ νἱϊ!. 11; 
ἘΖΟΚ. ΧΙ ν 5), πὰ ἐπογοοσ ο ΑΡΠΟΣΙΟΑΙΪΥ, 
ἴο θὈ6 58] 1πι|6, τηαχηϊβοοηῖ. ΤῊ γϑηᾶοσ- 
πᾳ οὔ ιο ΕΏΡῚ Ὑ ὁΓα. : ΚΗΘ μδιἢ Ἰυσηρμοὰ 

πδ πα 9 ἡπτὸ πυρὶ 

ὑπῖλμ ἴχε Ἢ 

Ὑκο 
ὁ Β3 ΠΡῚ 32} 

Πρ 

Εἰοτοα5]}Υ," [8 Ἐδογοίοσο 1688 δοουγαῖα, 
ΒΙΠΆ ]ΑΥΥ (0 ϑορὶ, ἐνδόξως γὰρ δεδό- 
ξασται, ἀυὰἃ ΨαΪς. ρἸοτίοβο οπΐτη τηδρτΐ- 
Βοδῖῃβ εβ. Ἐπ ΕΖτα ῬΑΥΓΔΡΉΓΑΒΟΒ ἰππ8: 
“δ 88 βῆονῃ Ηἰδ σταηάθογ; ἔοσ Ὀοιὴ 
ἴΠ6 ΒοΥῦβο, βίοι 18 ΠΟΌΪΘ δηὰ δίσοηρ, δηὰ 
186 τί οΣ, ὙῈΟ ἰδ ἃ μοτο, δνθ Ὀθϑῃ (Ἰσοσ 
ἰηίο [86 868." ὙΠῸ δἰ ρ δῖος δ] δρρὶΐςα- 
ἐἴοη οὗ [86 ἱπδηϊξῖνο Ὀοῖοσο (86 γογὺ δηΐΐο, 
[88 σίνθηῃ σίβο [0 ἴδο ἱπιίογργοϊδείοη οὗ 
Οηκεῖοβ: “Η6 δβονγοὰ Ηϊπηδο]Γ τα σ ΠΥ 
ΟΥ̓́ΘΡ 6 ταὶ Υ, δηὰ Ηἰδ 18 [πο τοὶρηϊ δὰ 
[06 τιδρη!ῆςροηοθ." ἘδδΗΐὶ Ὄχρ]δἷηβ δας 
ἰηβηίανο ἀἰ Π ΓΟ γ. Ηοσουοσ, ᾿ξ τη γον 
δὰ ὰβ ἱπιθηβίΥ ἴο (16 ἰάθα, τιδουΐ ἴῃ [ἢ9 
Ἰεδβὲ δἰνοτίπς ἰϊ.--- 9) 1325.) 1, 7Τλὲ 
λογεα απὰ ἐἰδ γίάεν λαίλ Ηἶε ἰλτοισὴ ἱπίο ἰδὲ 
“Ὥεαβ. Τηδ γον 68 οὐ 12:9 Ὕ σοταροὶ ὰ8 ἴο 
{τϑηβδίο ἰδ δ ἃ Ῥαγίοὶρῖο Καὶ οἵ 35, 
τὶ ἄον, ΒΟΣΒΟΙ Δ, ΒΥΠΟΠΥΙΩΟΌΒ ὙΠῈ Ὁ Β, 
νι οἢ 16 πϑοἃ ἰῃ ἐξ δίθδα ἰῃ 186 ῥγοσθάϊης 
οἰαρίοσ. Απὰ ρμοθεοδ!!ν σίάθρ ΤῊΔΥ Ὁ6 
ΔΡΡΙΙοὰ ῸΓ ἃ ἐσαγγίον οπ α δαί(Ἶε-ολαγίοί. 
Τῆς, δϑ τίσ, μδ5 39 Ἵ θ6θῃ ἴδ καη δἰπιοδὲ 
ὉΥ 41} αποΐϑης ἐγδηδίδίου (Βορί. ἀναβάτην, 
Ὕυΐϊς. δοοθηβογοπι, Βδβῆϊΐ, οἷς; ἔασον, 
16 ἘΠρ] Αἢ Ὑ οσγείου, ΜΘ ἢ 6] βθόδπ, ὅδ ]ο- 

του, ΗοΥχ οί, ΖΌΩΣ, ΑτΒοΐπι, δὰ 
ΟΠ 6γ8).. ΑἹ] 116 οὐ 6 Γ8 (48 Γι γ, Ηον- 
ἄογ, 6 Ὑοἴῖ6), ἴδ Κα ἰδ ἴον ἐλαγίοί, ὙὩΪΟᾺ 

ποῦἹὰ, Βονονοῦ, Γοαυΐγο [ἢ6 ὙΟΥΟΪ8 231 
88 ἷἰη χὶν. 17, 18, 26; δὰ νὰ 8606 ὯΟ 

ΤΟΘΒΟῺ ἰὼ δυδπάοη ποθ ἴδ6 π|ι988] τη68ῃ- 
ἴῃ, 88 “Βοῦβο δηὰ γίάερ," ἰ8Β μότθ σους 

ΤΏΟΤΟ ΒρΡρσοργίδίθ ἔπδη “'Βογβὸ δηὰ ελα- 
γίοί ἴον ἴῃ0 ἀσδιγυςίίοη οὗ 6 Ἐργρδη 
ΒΟΥΒΟΙΏΘῺ ΟΥ̓ ΔΥΤΙΟΣΒ 18 ΠἢἸΘΗ͂Υ πτροᾶ.--- 
ΤὨΪ8 νοσϑο '6 ὈΟΪὮ ἴῃ ἰϊ8 ἐπάϊν! ἀ0}Δ] τηϑτὰ- 
ὈΟΙΒ, δηἃ ἰῃ ἰΐ8 δί ΠΟ ΓΘ 85 ἃ ὙΠΟ]6, δὴ 

ΘΧοο]]οηξ, τηοδὲ ρονογία!, δηὰ βαΐϊ δῦ] 
ἐπιγοάπομύου ἴο 86 [Ὁ] ονγίηρ, ἀΘϑοΥ ΡΕΟΤΒ: 
δηὰ ΒΟΙΤΒΥΒ [Π)0 Τηλείοσ δὲ (Π6 ὙΟΣῪ ΘΟΙΏ- 
ΤΩ ΠΟΘ ΘΠ. 

φΦ. Τμ8 ϑοηίθῶοθ οομπείδίθ οὗ {νῸ 



2608 ΕΧΟΡΌΝ ΧΥ. 

παρ. ΧΥ͂. 1. Τῆι βαὴρ Νίοβεβ δῃᾶ {π6 οἰ] άγθῃ οὗ 

1386] (18 βοηρ ἴο {μ6 Ιμογᾷ, δῃᾶ βροξθ, βαυ]ηΡ: Ι ν} 

βἷῃρ ἰο ἴμ Τυογά, ἴον ᾽΄Ηδ 15 δἱουϊου 8} δχαϊ θα : {86 ΠΟΥΒ6 

πᾷ 1.8 τἱάον βαΐῃ Ηδ ἰμτόσῃ ᾿Ἰηΐο 1 568. 2. πὸ Ἰμογὰ 

ἦϑ τὰῦ Ἶρταῖβε δῃᾷ βοῃρ, ᾽ἴοσ Ηθ Πδίἢ ὈθοοτΩ6 ΠΥ 58 σοι ; 

Ηδ ὁ τὴῦ αοᾷᾶ, «πη 1 Μ}}} “]ΟΥ ΠΥ Ηΐπι; ΤΥ δύ μου αοα, 

" Ἑποῖ. Ῥετι.---Ἠ6 Ἀδὰ αἰαπιρμιοά αἱοτίουϑῖγ. 3. Θιτοηρίι. 8 Απά. 

Ῥτόρασο δίτι δῃ μδϑἰτβιίοη. 

Βαῖνοβ, οὔθ οὗ συμ ὶο δ ΟΟΟΌΣΒ 88 8 ὙὮοΪ6 

γογβο ἴῃ 188. χὶϊ 2, δηὰ Ῥα. Ἵχυ!. 14.-- 

Τῆε ]οτὰ ἰδ τῖᾶν ὑγαῖφε απὰ πιν ϑοης. ἵν, 

οτἰ κί πα! νείσλί, ροισετ, ἴμθη “ρἰεκάομν, 

τια]εείν (88 ἴῃ ῬΒ. χουΐ. 6, ΓΠΝΒΣΊ ἸὉν 

δηθὰ, ἢ 86 πδίυγαὶ ἐγαπεϊιίοη, σίογῳ, 

Ῥταΐδε, πο εἰρκηϊβοδου ἰξ [δ88, υῃ- 

ἀουθιδάϊγ, ἴῃ 2 ΟἸγου. χχχ. 21 (ἸΝ7" Ὡ; 

ἐπδίγυαταθηΐδ οὗ ῥγαΐθ6), δπὰ νι μϊοῖ 18 γγ0}} 

δἀαρίοὰ δοτθ, ὈθΟθΌδθ0 ΠΟΤ, δοησ, ἰδ 

Ἄεουρὶοὰ νὴῖθ ᾿ξ 88 8 ΒΥΠΟΏΥΤΩ ; ἐς νοΐηϊδ 

οἰθασῖυ θδοῖ ἴο [86 ῥγίῃςΐραὶ 1468, ἀν 2. 

οὗ, διὰ ἰηϊσοάποορδ, ΔΡΕΪ, το ϑῖμοσ τὶ 

ἐδο ἴΟ]ονίης πογὰδβ, [86 ῬΙΔΥ δηὰ ΠρΙΥ 

οὐδουϊαιίοη οὗἉ [6 ποχὲ Ὑογθθ: “4“ΤΏο 1οτὰ 

ἱβ ἃ τῶδῃ οἵ πᾶσ: ἴμο Εἰδτηδὶ ἰ8 ΗΪ8 

πιϑῖηθ." Οὐμρασθ δἷβο ΡΒ. Υἱϊϊ. 8. (τυ μθτθ 

ἔδο δορίπαρίπε τοηάογ5 αἶνον, ΔΙΕΠουΡὮ ἰὲ 

ἐταπδίδίεθ πόσο βοηθός μοι, ΤΩΥ ἈΒ6]Ρ); 

χχίχ. 1; 1 Οἤτγοη. χυΐ. 27. Τὸ ζόστα 

ΤῊ ΘΊ, δοηρ, ἰπϑιοδὰ οὗ ΠΘΊ, ἰδ ἀπαίορουδ 

σπίὰ ΠΡ, Βοὶρ (8. ἰχ. 185; Ἵνῆὶ, 18, 

ἑπρίοδᾷ οἵ ΠἼ}))); ΠΣ), εἴϑθορ (Γε. Ἅσσχχιϊ. 

4, ἰπδίοδὰ οἵ 5}; ΠΌΤ) (Ρε. χνὶ. 6, 
ἐπείοδὰ οἵ ΠΌΠ)). ΑἹ] ἐμιοθ8 νοσὰβ δγθ 
Ῥοοίΐς81, δῃὰ (89 ςοστοϑροηάϊηρ ἔοστωβ ἴῃ 

Π δἵὸ υϑοὰ ἱπ ὑσγοϑο. Βυΐ ΠΠΌ, δε 7οἱ- 

ἰοισίπρ ἄαψ, ὨΔ8 ὯῸ Θασίναϊοηξ οπαΐηρ ἴῃ 

Γ, δηὰ ἰ8 δρρίϊϑὰ Ῥοίὰ: ἴῃ ῥγοβὸ δηᾶ 

Ῥοοῖγ. [ὃ ΠΤ, [ῃ0 βυ χ οὗἉ [πὸ ἔτει 

 ῬΟΙδοη βίῃ ροϊαν ἷἱβ ἴο Ὀ6 δι] 1 6ἃ ἤγοτα [86 

Ῥτοοοάϊηρς ϑαθδίδηιϊνο "3. ὙΠῸ οδϑοθ 

ΔΙῸ ποῖ πηοηαποηῖ, ὙΠΘ6Ὶ ῬΓΟΠΟΌΠΒ, 

ὙΥὐοῖ ὁδῃ ΘΔ 51}}7 6 ΒΌΡΡ] 64, ἀγὸ οὶ οὰ, 

8.8, ΟἹ ἴδ οἴδοῦ μαπὰ, βυ Ἶχοθ δσῸ δοῖηθ- 

ἔἶηοδ πϑοὰ Ρ)δοῃβδιίοδιιγυ. ἜὯἶο μδνθ 

δἰγοδὰγ ποίϊοϑα δϑύθγαὶ ἱπδίδποθδ ἯΒΟΣΘ 

(δ αοομδαξῖῆυε οὗ [ἴΠ6 ῬΓΟΠΟῸΣ ΔΒ 

οὐ οὰ, 88 ἰϊ. 838, ΠῚ ὉΦΠ, “ διὰ βὲθ 

Ἰοϊὰ ἐξ ἴα τμ6 Βαρε;" ἢ, 25, ὨΣΠΣΣ » Ὁ, 
“ βῃὰ (σὰ τοχατἀοὰ ἐδεηι." ὙΥ ὁ ΤΩΔῪ ΠοΓΘ 

ΒΌΡΡΟΘΟ ἃ δἰ γαῖαν 6] ρεῖ8 οὗἨ (6 καδῖχ, 

δηὰ ἰΠ6Γο 18 ὯὨῸ Τοδδοη [0 τοϑᾶ, τ βουῃθ 

τηδηπβοσίρίβ, ΠΤ, ΟΥ̓ΔΟ δββῦπιο ἴ᾿πδὲ Π 6 

οὐχ ᾿ [648 Ὀ66Π) οτϊ ἰοἃ οὐ δοοοῦπηὶ οὗ 

[80 ΤΟ]]οντίηρ " ἴῃ ΠΡ; Ὧοῦ οδῃ [δῈ τι|π8- 

ὨΪΠΩΝΪΥ οὗὁἨ ἴ0 δποίθπὶ ἱγαηϑ᾽δίοσβ, 80 

411 το ὰοσ ̓ ἮΨ δοησ, Ὀ6 δ ἀπορὰ ἴῃ δρροτί 

οὗ ἴ80 τοδάϊης "ΠΟ; ἴον ΠΩ α]5ο, 

πῃ ΟὟΓ οοπηοοϊίζοη, οβπποὶ ῬΟΒϑΌΪΥ ὃ6 

ἐγδηβἰαιδὰ οὐμογυγίθθ. Θ᾽ ΠΑ Ὶ ΘΟΠΒΙΓΟ- 

εἰοηβ ΟΟΟΌΣ ἴῃ ὅοη. νἱ. 19; 5. χὶϊ. 9; 

χῖ 10. Ἐδβιιὶ, το 'πὰβ [πὸ νόονγοὶβ οὗ 

ἣν, ἱπβίοδὰ οὗ ν}, ΤΟΙ ΚαΌΪο, ἰδυ8 

οχρίδϊπα ἴπε86 πογὰβ, ἰμαὶ Ἵ" δυὰ ΠΟΤ 

ΔΙ ἴῃ (ἢ Βἰδίια8 σοηδίχτοίαπ, πδιοῖγ, ἼΨ 

δῆοσ ἴπ6 δθδίοαυ οἵ 2) ν29)}), ᾿ἰζογαΠ]γ, 

“6 ἱπμδθιίαης οὐὗὁἨἁ ὡ116 Ὀυθὴ" (Βαϊ. 

χχχίδ.16), ἼΥΠ "55," Ηδ ψ8ο οἴβδηρεβ 

16 τοοκ (Ρβ. αχίν. 8), οἰ6. (ΟΟΙΏΡΑΓΘ 

γοσ. 6), δῃὰ [ο ἐακο8 [π6 δοηίθῃος ἴππ5: 

“186 χαρὰς δηᾶὰ (π6 νεπρθᾶποο (Π Ἴ}) 

οὗ Θοάᾶ, 16 7 πογὸ ("7}) ἴο πιὸ ἃ βαϊνδ- 

ἴοι; ἴοσ τ᾽ 6 οϑδο5 δ ποῖ σάγο ἴμδὲ [890 

ξαὐ͵οοὶ 8 Ομ ρ ΒΘ ΙΟΔΙῪ ἐΟ]ονγοὰ ὉΥ ἐμ 6 

γοῦὺ, τ τὲ. ἵν Οοπγνογείντπι (85 ἰῃ 

π᾿ 91: δὴ ἼΔΤΟ ἸᾺ0 Ὠῦ ὝΝΝΊ 
1»). Βαξ 181, ΠΤ ἴῃ τ6 εἰρχπίδοα- 

οὗ νεπσεάποε, ἰ8 πποοτίδία; δῃὰ 2πᾶ, {6 

δἰδίυβ οοπβίγηοίαΒ οὗ ΠΟΙ πουϊὰ ὃθ 

ΤΌΤ, τοὲ ΠἼΟΪ.--- Ἐδδιθδπι δάορίβ, οα 

ἐπ  σμοῖο, ΒΑΒΕἰ ΒΒ ορί πίοι, Μ Ἤ1]18ὲ ΕἸ Ώ στα 

ῬΙΌΡΟΞΒοΒ ἴῃ ἑοτοοὰ ἱπιογργοίδεοι: “ Οοὰ 

δ ΤΩΥ͂ ταϊσἢϊ, δπὰ [Π6 βοηρ οὗἁ ΠΥ πιϊρηι," 

δοϊπαδς Ψ τπχυδὲ Ὀ γορθδιθὰ δῆδοσ ἢ }).- 

Ἷ), 8. ἃ νοοίϊοδὶ δϑυγονϊδιθὰ ἔοττω οὗ ΠῚ ΠΝ, 

[86 οοττοοὶ γοςδ]ϊξαιίίοῃ οὗ Ὑϑῖο 18, 86- 

ςογάϊηρς ἴο οὐζ ποῖθ οὐ 1. 14, πΠΣ, τοι 

τ ΒΟ 18 [στη θᾶ, ὈΥ γΓᾺΥ οὗ ΔΡΌΘΟΡΟ, ὙΠ), 

85 ὙΠ) ἔγουὰ ΠΊΠΤΕΙΝ" ; δὰ 88 ἴΠπ6 57]- 

ἸΔΌ]6 ὃ ἴῃ 371) 18 το! 6 1688, ἐξ 18 δυὺῦγονϊ- 

διοὰ ἱπίο 3,, δῃὰ θοΐδ ἔοστωδ δῖ ὑβοὰ 
4. 
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πῦϑϑ Ὁ δ 

γ᾿ ΠΡΟΙΟ ΘΝ ΠὴΣι δ 
ἽἼΠΞΣΝ 

Ἢ, 
ῬΙΟΓΑΪΒΟΌΟΌΒΙΥ δὲ 116 6Πἃ ΟΥ̓ ΤΊΔΠΥ͂ ΡΓΟΡΕΟΡ 
ὩΟΤΠΒ, 88 ἡ δὰ ἜΣ ; ἸΠΠῸ" δηὰ 

ΠΣ, οἴ, Αὐους ἔδπο σοι ἰ παι ἢ 8 

Γ᾽ Πν, (8. οχυῖι, 14, δὰ 188. χὶϊΐ, 2); 
απὰ ὨΛΠΡΙΣ ΠΡ (5. ᾿Ιχυἱἱἱ. 19), 8600 Οἐδεη. 
Τἢ68. Ρ. ὅ80, δ. 7 ποοὰ βοβδυςοὶῃυ σϑ- 

ΤΆΑΓΚ, ἐδδὲ [π ορὶ πίοη οἵ Εοδβϑηση ἅ 116 Ὁ οα 

186. χὶϊ, 2, ὑπαὶ ΠΡ 18 ἴο ὃ6 ἰτβοθᾶ ἴο 
6 Ἐργρίίδη ΤΑΏΩ, ἰδ οστοῆθοιιϑ. ΤῊΘ 
ϑορίυϑρίηξ ΓΟΠΟΥΒ ἴη6 ὅγϑὶ μαζὶ οὗ οὖσ 
οβΘ (δ08: Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς 

ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν, ἴῃ “ἘϊοΝ (ΥΔΏΒ- 

Ἰδιίου {86 τννογὰ Σ᾽ ἰ8 ΘΕ γοΪ Υ ομἑἰ6α.---- 
ΠΡΊ θη), μῶν Η λαιᾷ δεοοπιδ ταν 
δαἰσαίον. Το Ἰορίοαὶ σοηποοίίοῃ τὴ ἢ 

ἘΠ6 Ῥγοοθάϊηρ πογάβ: “ αοἀ ἰδ ΤΥ Ῥγαδΐβθ 
δηά βοης," ἀοτηδῃ δ [ἢ6 Ἰγδῃ δ᾽ δέΐοη οὗ [16 

Ἷ, ἴῃ "Πλῦ, Ὁ ,20γ, 85 ἴ86 ἢγϑβι ΒΑ] οἵ 818 
Ὑ6Υ86 18 6 ΔΗΔΙΟΘΟΌΒ Ὑγἢ [88 οο ἢ 8 

οὗ ἴΠ6 ρῥγεοθάϊηρ οὔθ (νϊὰο δωργα), τ ὮΘΓΘ 
Πι6 Βοσοῃᾶ ραγὶ 18 ἱπίστοδυςοὰ ὙὑΉ} 32.--- 
Ἠδξ ἐε πιὶν Οοά, απὰ 77 ιοἱϊ οἱογν Ηϊα 
(ἸΠ28}), ττἧζ ,3ἰδεγε Οοα απὰ 7 οἱὶϊ 
ἐταΐϊξ Ηΐπι ἸΣΘΘ δ). ΒοΙΒ τδ6 οου- 
ποοίΐοη τ 86 Ῥγοοθάϊηρ νοσδο, δπὰ [86 
ῬΆΓΑΙ]ο] θὰ ἢ} ἸΠΣΘΘ , δον ἐμαὶ 

ΠῚ ’6 τὸ Ὀ6 ἀοτίνοἃ ογο ἤοσα [,2, ἴῃ 
Ὧη6 Βἰρηϊδοιίίου οὗἩ ΠΝ) (ἴοι ψ πο ἢ 
ΤΊ 182), [0 06 Ὀοδυθα], δη ἃ ἠοῖ ἤτοτῃ 

ἴο ἀν6}} (ἔγοτα υυμϊοι 773); 80 ἐμὲ {86 
ἩΗΙΡὮΪ ἸΓΠη) δὲ, τηθδὴ8: “1 Μ}}}1 τηδκο Ὀοδῃ- 
Εἴ]; 1 πῇ] ρἱοσ εν," δὲ ἴ᾽1ὴ6 ϑοριπαρίης 
Τοηάοχα; καὶ δοξάσω αὐτόν; ἴμ6 ψυϊραῖο: 
“6( μἰοσίῆοδθο ουτ"; Πδδηϊ: “1 πψ|}} 

ΤοΪδίο ΗΒ σΊΟΥΥ δηὰ ἨΪβ8 ῥγαΐβε ἴο ἔπ γθ 
σεπογαιίου δ᾽; ΤαοΣ: “ἸΟἢ Ὑ|]Ιι ἱΒη 

Ῥγοίβθη"; δηά τηοβί οὗ [ἴΠ6 τηοάογῃ ᾿π οΣ- 
Ῥ͵Ιοΐογβ. Ἰησογζοοξ 18, ἐβογοΐοσο, [86 σϑῃ- 

ἀοτίηρ οὗ (80 ΕΠρ]Βὴ Ὑ οὐβίοη, τὶ ἢ [88 
οἸ]]ονοὰ (δ ορίηΐοη οὗ ἴποθ6 ὙΠΟ ἴχ8Π8- 
16ῖ6, κὸ ΟὨΚοῖοβ: “1 584}} Ὀυϊ]ὰ ἰἢ66 ἃ 

ΒΑΏΟΙΌΔΙΥ,᾽" οἵ ὀχρί δίῃ, πκὸ θη στα: ΚΙ 
841} 681:8}}18} Ηΐτὰ ἢ 8 στϑϑιηρ- Ρ]606,᾽ 

δηὰ σΒΟΙ τοηάογθ: “ δηᾶᾷ 1 π|:}} Ῥγορασο 

Π5 ΤΠ} ἸΤὴ ΓΙΣῚΘ ΓΒ 4 
“δ ΠΝ ΥἹ. ἸΒΌ9) ΠΌΠΗ δ 

ΠῸΒ ἘΥΤῸ Γῆν ΤΡ 6 
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ἐγαροην) ὃν 
ἐ ἸῸ) 

ΡΝ ΣΙ 
ΕΝ 

Εἴτα δὴ Βαβι αείοπ."--Δὲξ ὙΠΟΝ βίαπαϑ 
ἱπϑιοδὰ οὗ ᾿Ξ ξ ἡΟΝΣ, δα Ἴ)3 8 ΠΟ Νς, ἴῃ 
1, 8, ἱπϑίοδὰ οἵ ὍΠ:ΝΣ "ΠΟΝ. ΤῈΘ 
Β6η80 ἷἱδβ: Τὴ αοὦ ὙὍὨοὸ [88 ββονπ 
ΗΪπι86}6 τρογοῖα] δηὰ ρτδοίουῦβ ἴο ΤΩ 
ΤΟτ δ ΠΟΥΒ, 868 ΠΟΥ ρἰογβοὰ Ηιβο] Ὁ 
τοῦ τπὴ0 δἰϑο; ἔππ8 {π0 αοἀἂ οὗ ἰταὰϊ- 

ἤοη 85 ὈθοοΙ ἃ αοὰ οὗ ΤΥ ΟὟΤῃ ΟΧΡΘ- 
ΤΊ ης6, [86 αοἀἁ οὗ δείέε, ἃ ἀοὰ οὗὨ ἀποιο- 
ἰεάσε. 

8. Τὴε Ζονὰ ἐε α πιαπ οὗ ᾿τόγ. Οοά 
[88 Δ] διοα [6 ῬΟΥΨΟΓᾺΙ Θποιἶθβ, ἢ 0 
ΔΡΡσοβοποᾶ ὙΠ} ἃ ἔοστοϊ 8 0]6 ταϊσῆξ ; δὰ 
[08 δ ΒὲῈ8 βῆονιῃ ΗἸἰπιθο] 88 ἃ αοἀἂ οὗ 
ΑΓ δηὰ Ὀ6[11.5. ηὲξ 18 πδοὰ ρᾶγδ- 

ῬΒΓΑΒΕΟΘΙΥ, Ὀοοδῦβο ἐθογο ἰ8 ἴῃ ἨΘΌΓΣΟΥ 

Ὧ0 δά᾽θοῦνο οὗ ΠΌΠῸΟ (8ο0. ποίθ οἱ 
ἷν. 10), δηὰ 16 5630 18 ΒΙΤΏΡΙΥ: Οαοά ἱδ 
τρανί χε. [ι 6 [Ὡπ8 αὶ ἃ εἰἸρῆς τηοάδοδ- 
εἰοη, ἱἶ ΟἾΪΚο6Ϊ 98 ἰσϑηβ᾽αίθα: “ αοά 18 (ἢ6 

γἱοίογίουβ 1,ογὰ οὗὨ ὈΔ11168,᾽ )δηὰ Ἐδλϑηὶ δπὰ 

Ἐδη στα οχρίαίπ ΠΌΠΡΌ Ὁ} (8 
ΓΊΏΟΠΠ Ὁ. ἴῃ Θαη, χχχυΐ!, 19).---ΤῈο 
ϑατηδιίίδη σοάοχ τοϑάβ ΠΌΠΟΌΣ 32, 
8 ΠΟΙῸ ἱπ ΜΆΓ, δ [Π6 δορί. ΓΟ ἀο ΓΒ συντρί- 
βων πολέμους ογΒΒΐηρ (Βα ἀπ ρ) τγΑΓα, 
ἩἘΟΝ πὸ [481- τ) οη δὰ ὙΘΥΒίΟΠ5 ΠΙΔΥ, 
δοοογάΐϊηρ ἴοὸ ἘοΒοησα ὮΠΘΥ, ῬΑΣΕΥ Βδνθ 

Ῥθοη ἀϊοϊαιοὰ ὉΥ ἴδ0 ἴδδι 1οϑὲ Νοῦ-4- 
Τϑ  ἐ180: τοδάοσβ 6] 1ογὸ τ δὲ [6 ΗΘΌΤΟΥΥΒ 
ἩΟΓΒΕΪρροὰ ὁ οἷ ψῶὸ ἀρ ἢἐ8 ἰῃ πτὰ- 
ἴατγο; Ὁ: ΠΌΠΟΘ ζϑη)ε ἀοθ8 Ὡοὶ θυθῃ 
ΩΡ 186 ποιΐοπ οὗ ὅγανε ὙΑΥΤΙΟΣ, 85 ἴῃ 
ἸΩΒΏΥ ῬΑΒΒΑΘΘΒ δ Ἴ32 ἰ8 δἀδοά ὉΥ͂ ὙΑΥ 
οὗ αυα]βοδίίοη (1 ὅδιη. χυΐ. 18; 18. 11]. 
2, οἷς.) ὙΤὴΘ βδοσγίὶ δβδϑηΐθῃσθ ἼἿοποϊα θα 
σὺ [ἢ ὙΘΓΥ εἰρη βοδηὶ ποσάβ, Ἰ2᾽ ΠῚ, 

ἐλο Εἰεγπαὶ ἱς Ηΐ8 παιθ.0 Τὰ ἰδ ΟὈΥίοιδ, 

δαὶ ΠῚ ΠΛ ἴδ ΒΟΙῸ υϑοὰ ἢ} τοραγὰ ἴὸ 
ϊ.1δ, δηὰ γτἱ. 8, σβοσγο τὨΐβ ΠΟΙΪΥ Πδῖηο οὗ 
[9 “ἘΠΟΙΏΔΙ δῃηἃ Ὁπορδηροδῦϊιο Οοάἢ 
ἯΔ3, ἴῃ 115 [1] δηἃ ἄθορ τωϑδηϊηρ, γϑὲ 

τουοδϊοὰ ἰοὸ Μοβοβ δηὰ ἴδ Ῥϑορὶθ οὗ 
Ιοταοῖ, πιὰ (δὸ Ῥτομπιῖθο ἐμδὲ Ηο που]ὰ 
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δηα Ϊ 11] οχαϊὲ Ηϊπι. 

ΕΧΟΡΌΝ ΧΥ. 

ὃ. Το Ιογὰ 8 ἃ τῇδῃ οὗἵ ψ8: 

(86 Εἴαγηδὶ 15 ΗἸΒ Πδ1|6.----4. ῬΏΔΓΔΟΙ Β οὨαγϊοΐθ δηα ἢ 15 

Ποϑί δαίῃ Ηδ οδϑί ᾿ἰηΐο ἰἢ6 864: ᾿ἢ]18 σῃοϊοοβί ΑΡΥΎΪΟΓΒ 8.ΓῸ 

ἀτουηρα ἴῃ δα Βεοα δοδ. 

ἰμοῖὰ: ΠΟΥ͂ 88ηῖ ἰηΐο {6 Ὀούίοτμῃ 848 ἃ βίοῃδ. 
ὃ. Τα ἀορίῃβ αν Ἴοονεγεά 

6. Τὴν 

τσοὺ Βαπά, Ο Τιογα, ᾿ ρΙουιθοα ἴῃ ρόνγοῦ, ἢν σὶρ Πδηα, 
᾿ κρῖ. Ῥέετγε.-- ἰδ ομοσθπ σδρίδί 8. 

Ἰοδὰ τἤθτι πιϊγδοῦ]ου γ ἔσο ἴ86 Εσγρδη 
Τηγαϊάοσῃ, δῇῖοσ ἔδασγίῃ οἰ δϑβιϑοηθηΐ οὗ 

ἐποὶγ δάνογεασίοδ. Νον, το ἰΠϊδ ὑγο- 

Τηΐβο ἢ88 ὈΘΟῺ 80 ρἰ οΥου }7 τοδὶ ἰσοὰ, Ηΐδ 
ὙὩοἷ9 υηΐδιποπιοὰ τσ δηὰ στδη θιΓ 

8.6 οοιῃηργίβδοὰ ἰῃ ἐπὸ διέγθαί68 οἵ Ηἱδ 
ὩδίΌΓΟ, τ ΒΙΟὮ 8 ΟΧΡΓΟΞΘΟα δηα τηδηϊδιοα 

ὉΥ Ηἰἶδβ ΟΥ̓ ἢδτηθ. Τῆ τ δ [Π} ) ΠΟΓΟ [0 Ὀ6 
ἘΔ ΚΟΉ, 68 ἴῃ νἱ, 8, 85. Δη Δρρϑὶ ιν που: 
“«7ὴς Εἰεγπαί," τοῦ 88 ἃ ῬΙΌΡΟΣ ποῦπ 

Οοά οΥ ἰδὲ Ζογαά (᾿οοτῆραγθ ΑπηΟΒ Υ. 8, 
δηὰ ἱχ, 6).--Αἔοσ (πὲ βῃογέ δ ρ δεῖς) 
γοῦδο, ἩΠΙΟΝ σομ ἀθη808 811} [6 ῥτοοϑάϊηρ, 
ἰᾷοα5 πῃ Οὔ δῃοιιΐὶ οὗἁἨ 011 6ιΐοη, (86 ἰηΐτο- 

ἀποϊίοη οὗὨ ΟἿΌΣ ῬΟΘΙᾺ ἰ8 δηϊβῃοάᾶ, δηὰ ἱξ 

ῬΙοσΘΟὰβ πον (0 ([Π6 ἀοφοσίρείοη οὗ [86 
οὐοσίηγον οὗ [δ)0 ΘΟ ΘΏΐ68 (ΥΈΓΒ. 4---8λ. 

4. ἢ (Ξ ΠΟ ἴῃ στοῦ. 1) 5. ἢθτθ 

ΔΡΡΙοὰ ἱπ 5 ὈΓΙΠΊΔΙΥ δἰ ηἰ ἤσδιίοη, ἐὸ 

ἐΐγοισ, ἜΒΡοοἶ ΔΙ ἴἤο ἴσον ΑΥτοντΒ (] 881). 
Χχ. 86, 87, οἷς.), δογοίογο θη Ἐἶγτα, 

ῬΟΓΒΔΡΘ ἴοο δυιῆςδ!γ, οοποϊα 65, τδδς 
186 Ἑοδαχίοίβ δῃηὰ ὙΓΣΤΊΟσΒ οὗ ῬΒΔΤΔΟΣ 
ἍΕΙΟ ἱπιηογβοὰ ἱπ (ἢ ἀορίπ πιὰ ΓΠ0 
ὙΘΙΟΟΣΥ οὗἁὨ διτόνγσβ. ΤΏ6 ΟΥΠΟΥ ΤῊΘΔΠΪ ΡΒ 
οὗ ΠῚ, ἴο ἴδὺ ἑουῃάδιίοηβ, ἴο δρσγίηκ]ο 
ΟΥ ὙΔίοΓ, δηὰ ἴῃ ΗΙἸΡὮΙ, το ἰϑδοῖ, δῖὸ 

ἀογίνδενο δἰ χη βο ΟΠ. --- ἽΠΠΩ οδλοίοο, 
ΔὈδίγαος ὩΟΌΣ, ΔἸ ΤΑΥΒ πϑοὰ ἴῃ [δ δΒίδίιβ 

οοπβίγυσῖα, δηὰ ἐπογοίοσο 1" ἽΠ2Ο 
᾿ἷ5 ομοϊοοδὶ ὙΔΣΤΊΟΣΒ (ΡγοροΣγ, {π0 ἤοντοσ 

οὗὁἨ δὶ8 Ὑγδστίοσθ). Αδους Ὦ" , 868 

ποΐδ ἴο χῖΐγτ. 7.---ὄ 330 Ῥυδὶ οὗ "»5Ό; 

Καὶ ἀπὰ Ῥαδὶ μδνθ {116 βδτγθ δ συ οδίοη, 
ἐο δἰηζ, ἴο Ὀ6 ῥασησοᾶ. ΟὈτΏραγο [ΧΔπ|. ἱΐ, 

9; Ῥα. ἰχ, 16. ἴἷπ {η6 ρῶγαβο ἽΠὩ 
2 ὙΦ, τμο Ρἴαται οἵ ἰδ8 τοῦ 
ΔΡΡΙἰοὰ δοοογάϊηρ ἴο 186 ῬΘΟΌΪΑΣ πδαρὸ 
οὔ τ6 ΗΟΌΓΘΥ δγηίαχ, πὶ ΔήΟΓ ΟΟΙΏ- 
Ῥουπᾶ Ββυδείδηθῖνοθ ἐδθ τοῦὺ δρτοθβ ἔτθ- 
4ῈΘΠΕΟΥ πὴ 116 οπιεῖνο ἱπδιοδὰ οὐὗἩ Ἵοσ- 

τοδροηθΐην τις ([δ6 ΠΟΙΏΘΗ ΤΟΖΘΏΒ, [ῸΣ 

3. 16 Ὀδοοτμθ αἰοτγίουκ. 

ἱπϑίδποο, ὨΡΥΣ ὙΠΕΣ ἸΟῚ ΟἿΡ, “186 
γοΐοο οὗ (16 Ὀ]οοὰ οὗ ΠΥ Ὀτοίδοῦ ογίθβ," 

6 οῃ. ἱν. 10; δῃηὰ {8 οοπεβίσηςίοη 6 ἴπ- 
ΥΑΓΙΔΌΪΥ ΔΡΡ]Π6ἃ δῇον 186 δι ραϊδητἶνο 29, 

“ ΘΠ ΓΕΙΥ, ὑΟΥΔΙΠὙ"; 85 ἷη υοσ. 90. Ἰδὲ Ὁ} 
ἘΝ δ “δηὰ 4}1 (06 ποῦ ὑγοῶὶ 

ουἱ. Οοτρδσζο 66ῃ. γΥἱϊ!. 10. 

ὅ. Τῇῆε ἀερεἦδ λαῦσε οουετεα ἰδλει. ὈΠΤῚ 
(ἔἥομιη ὨἽΠ, ἴο τῶδκο ἃ ποῖδβο, υϑδοὰ οὔ 
ὝΑΥ͂ΟΒ ἰῃ (ἘΠ}11}, τοαϑε ΟΥ ΔΌΥΒβ. Τἢθ 
ἔοττα 30.959) (ΡΙεὶ οὗ ΠΌΞ, ἴο δονοσ, 

ψῆὰ ἐδο βαβὴχ οὗ 186 εἰὲγὰ ῬΟΙΒΟΏ ΡΪΌΓΆ}) 

ἷθ ἹΤΤΟΩΌΪΑΣ ἼΠ δΟΥΘΓΑΙ τοβροοῖβ: 1. 3." 9" 
βίαι ὰβ ἱπδιοδὰ οὔἩ 393); (86 οτίρίπαὶ ", 
ὙΠ ΟΝ 18 οοπίδἰηοὰ ἴῃ τ6 γοσῦ8 ΠΡ, Ὀοΐης 
Ῥγεϑογυθα, 88 ἴῃ “3 9 ἽἼΠ), Ιβαϊ δῇ χ]. 35; 
3, Ὀθυΐξ, νἱξιδὲ, 18; ΝΕ Ῥα χχχνί. 9. 

3. Ὑπαὶ 186 Ὁ ἰ6 ποὶ φτονί δὰ ψἰῖἢ τὴ0 
ομαγδοίογίδιῖς ἀαροβ ἰοτῖα οὔ τ Ρὶεὶ 
ΟδῆηοΣς ΔΡΡΟΑΓ δΒΌΓΡΓΙ ΑΙ, δ8 ἰξ ἰ8β ἢτ- 

4ΌΘΏΝΥ οπροὰ ἐπ Ἰοίίοτβ, ὙΠ οἢ ἴοστω 
(Π6 ομᾶὰ οὗ κυ] Δ Ὁ]ο8, δηὰ σης δυο, 
ἐπογοΐοσθ, ἃ ϑοῦουβ. 8. ΤΠῸ ουϑἔῖχ 30, 
ἱποίοδὰ οἵ ἿΏ (νοσα. 7, 9, 10), 18 ἴδ ὑβυδὶ 
ἔοττη ἴῃ ἴΠ6 ἘΠΙορίδη ἀϊαϊδοῖ, δηὰ ταϊμῆς 
Π6Γ6, 86 Ἐδϑῃὶ οὔϑοζυοθ, "6 υδοὰ ἴον 86 

ΒΆΚΟ οὗὨ ὈπΙ ΟΥΤΩ Υ πὴ 106 ῬτοἼοοάϊησ 
ΒΒΌτΘΟΚ (3); ΘΟΙΏΡΒΣΘ ΝΒ." ἱπδίοδὰ οὗ 
ΔΒ δ, χυΐ!. 96. ΤῊΟ ϑορῖ. ὑσδπεϊαιεθα: 
πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς, “δ πϊά τΒεῖὰ 
ἴῃ [8 508," ἴγομι δίς Ὑ ΐος οοποϊυάσεα, 
πιίμοῦϊ τϑαϑοη, μὲ [06 τοῦ τηπβὲ ὃθ 
τοι ἸΘ5,, “ΕΗ οογεγοὰ ἐδοῃ)"--- 
ὕ ΟΣῸ κπὰ ΠΡ ΥῸ (πα ΠΟΎΣ, ἤοτα θη τε 
ὃν, ἴο 06 δαηΚ), ἄθρι οὔ ἐδ) ϑο8, ΔΌγ88.--- 
Τλεν ϑαπὰ ἱπίο ἰδὲ δοίίονε αε α είοπε, οἵ 
ΥοΥ. 10, αἀΦ ἰεαα, Ὀδοαῦδο Ὀοΐὶ δἰηκ ἱπῖο 
[Π6 τνδῖου φμίολίῳ, δηὰ πιο ἃ σμδῆσθ 
οὗ οοτηΐϊης ὉΡ δραίη. 

Φ. Τὰν τῖσλί λαπά, Ο Ζοτά, οἰονίΠεὰ ἰὰ 
Ῥοισεγ. Τ᾽), Ρασι οὶ ρ]9 ΝΊΡΒΑΙ, πῖνὰ " 
Ῥασαρορίουπι (806 ΟἹ γὰσ, 8 βὰ τῷ 



πῦΦ3 Ὁ ἸΟ 

ῬΎῚΒ ΤΥΝᾺ ΣΌΝ Τ 
ΓΝ) 8 

Ἵδ9 90) 
“ὮΝ 9 
ἸΌΝ ΩΣ, ΤῸ ΠΌΤΗΣ 
το ΒΦ. , ῬΝ3252) ἴτοπι ὙἹΝ, Κιπᾶτοα 
ὙΠ ὙΠ, ἰο δάοτῃ, ἕο μοποῦ; ἐπ γοΟΓ 

ἴο τοηᾶου ΠΙπβίτίοιιβ. 10 τηδίζουβ 11{1]0, 

ὙΓΠΘΙΠΟΙ γὰ τοίου "ΝΣ ἃ5. δρροβίοη ἴὸ 

ἽἼὮ", οὐ το; ἴον 12) 18 ἴπ πῸ τηιθδηΐηρ 

οὗ σίσπε παπᾶ, αἰϑο Ἰοϊποα υυῖθι [Π6 τηδβου- 
Ἰΐηθ (866 Ῥτου, χχυϊ. 16); Ὀπὲ νγγὸ ἀο ποῖ 

{8 Κὸ 1ἴξ 88 ἃ γϑγὺ δηϊΐο, ΕΥ̓͂ νυ ἰοἢ ἐΠ6 56}- 

ἔθποο νγου]ἃ Ἰο86 τηοῖ οὗ 118 ΘΙ ΡΠ 518.---- 

ΤῊΘ ὙΟΓ568 6 δηὰ 7, ΤΠΔΥ Ὀ6 σοπβίἀογοα 88 

δι σθπογαὶ ἀοβουριίου οἵ (οὐ Β οτηπηίρο- 

ἕοπορ απὰ ἠπβέϊςο, ἰο νυ ῖοἢ ἐμ6 Ροθὲ ἴδ 6]8 

Ηἰτηβοῖ  ὈΓΡΘΠΕΙ͂Υ ᾿αν θὰ ὈΥ (6 τοτηθιη- 

Ῥγαποθ οὗ ἔπε ᾿ἰδίθ ρ]ογίοιιβ. θυθηΐβ; 80 

ἐπα ΟἸΪΥ ἰπ νοῦ. 8, [Π6 ΔΡΡΙΙοδιῖοα οη ἐπ 

Ῥτγοβοηΐ οαβο, ἴῃ ἀοδιγιοιίίοη οὗ {η6 Εσυρ- 

ἐΐαπ5, σου ϊα ζο ον ; ἐπογοίογο {Π6 ἔαξα το 

ΥΠ , ΘΟ ΠΠ δμὰ ΓΤ, ΠΥ ΔΡΕΥ 

86 ἐγαηβίαίθα 848 Ῥγθβϑοηΐ ἰθηβθβθ: “ΤῊΥ 

τίσῃς παπᾶ, Ο [οτὰ, ἀμβῆθβ ἐπ6 ΘΠΟΠΩΥ," 

οἴο., ΕΥ̓͂ ὙΥ Ι Οἢ ἐἴ 56 Θχοἰαπλδίϊοηβ ον ἀθηῖ- 

Ἰγ μαΐπ ἰπ ἱπέθηβὶἐυ ; ΓῸΓ {ΠΟΥ οΘα50 [0 ὈΘ 

βἰηρίθ ἴδοι οὔ 8 ὑΥϑΠΒΙΠΟΥΥ ΘΧΡΟΓΙΘΠΟΟ; 

θυ ΠΟΥ ὈδοοτλΘ ΚΌΠΟΓΑΙ δηἃ Ρουηδηθηὶ 

ἐγαῖ8. Τὴθ δος γοροιηουρ ϊβιῖὶς ΘΧΡΓΘΒ- 

βἷοπβ: “ἴπὸ τρις Βαπὰ οὗ αοά," “τηδὴ οὗ 

Ὑγαᾶγ, οἵο,; ὙὙ1}1 ποῖ σῖνο οθθισοο ἴο ἔῃ 086, 

ὙὯῸ σδη ἴδοϊ ῬΌΓΟΙΥ πὰ Ρορισα!γ. ΠῚ 

(οἂ ἰβ δὲ 411 ἰο θ6 ὑγαϊβοὰ Ὀγ Βυτηδη ἰδη- 

δδρο, ΒΟΒΓΟΘΙΥ ἃ ἸΏΟΓΟ ῬΟΥΤΟΥΙαΪ, πη] βεῖο, 

δὰ ἀϊρσηίβοά ἔοττα οδπ 6 ἰτηαρίποᾶ, ἐμ Δη 

ἴτας οἵ εἰιῖβ ἱποοιαρδυ Ὁ] Βοηρ.---ὐθουῦςῖ 

το τοροεϊείοπ οὐ {π6 βυθ)θοῦ, 860 ῬΒ, χοϊϊ, 

10; χοὶϊὶ, 8; 566 δἰ8ὸ υϑῦβ, 11, 16, εἱς. 

2. Απὰ ἵπ {6 σγεαίηε58 οΥ Τὴν εποεῖ- 

Ἰειον Τῆοι ουετίἠγοισεβὲ ἰἤοβε τσῆο τίβε τ 

αρφαϊποὶ Τῆεε, ὑπαὶ 186, ΤῊΥ δάνογβασίθβ, 

τόθ νἢῸ ΟΡΡΟβο ἐποπλβοῖνοϑ ἰὸ ΤῊΥ Ὑ1]], 

Βοτὸ τοίοστίηρ τὸ ἔπ ΕσΥρΡυδηβ. ΟΟΡαΓΟ 

χχχίϊ, ῶ5δ; ρας χχχὶϊ, 11. ΟἸΚΟΙΟΒ, 

Φοπαίμδη, Ἐδβι, απ οἵμοσβ, ὄὌχρί δίῃ 

1088 ΡΙ Δα ὈΙΥ, “ Ὑποα ονοσιμσονγεδὺ ἘΠ|080 

ΕΘ ᾿αρϑϑὶ ἩῪῚ ἤρθη 

ἐΒΡΞ β ΓΩΠΣ, ἈΝΕ 
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ὁ ΣΝ ΥῊῪ ΠΝ 

ΤΡ 
Θ Ἰ8Ἴ}) Ἵ Βὲξ 

ἊΣ 
ΡΝ ΤᾺΣ ΞὴΝ 

ὙΠῸ τἶβο ὋΡ ἀραΐηβὶ Τὴν Ῥεορίε 15γβ6];᾽» 
ΑἰΟΥ 1Π6 ΔΠΑΙΟΡῪ οὗ ῬΒ. ᾿χχχίϊ. 8, 4.-- 
ΤῊ Ῥαγεοῖρὶο (ΟΡ) ἰβ υϑοᾶὰ 8δ5 5β0Ὀ- 

βίδηςῖνο; 866 ΕἸσαία, ἀταπι. Ρ. 620; 560 

Αἰ5ὸ ΟἙβεηπῖμα, ἄστατη, ὃ 132 (γῆο Ὀο] ον 8 

ῬῺΡ τὸ δὲ ἀρρ!ϊοὰ ἱπειοδὰ οἵ ὙΨ Ὦ Ὁ). 
-- ὁ. υσυϑίῃ οἵ ἀΟα ΘΟΠΒΌΠΊ6Β ἐΠ6 ΘΠΟΙΏΪ65 

ὙΠ {Π6 Βατηθ Τ8Ο ΠΥ ἀπ τρί ἀν τ ἢ 

νΒοἢ γα ἀθνοῦγβ ἐπ6 βία ὈΌ]6 οὐ τη6 ΒοΙά 

(566 ποῖβ οὔ χχὶϊ. δ). (ΟὈἸΏΡΑΓΟ 15. νυ. 34; 

χΥ]!. 14. 

φ, Αἰτοῦ Π6 Ροσὲ 88, ἴῃ 16 [ὮτοΘ ὕΓῸ- 
σρᾶϊπρ γϑσβθβ, ἀἰΠἸαίθὰ ἀροὸπ τ ῬουτΟΓ οὗ 

(οά, νι πο Ηθ Ῥαπίβηθβ απᾶ ἀ6- 

ΒίγοΥβ [06 υυἱοκοᾶ, ἢΘ ΠΟῪ ἀοβουῖ 68 ΗΒ 

ΤΠΟΓΤΟΥ͂ ἑονγαγἂβ [ΠΟ86 ὙΠῸ μανο σοτημἰ ρα 

ἘΠποτηβοῖνοα ἕο Ηἰβ Ῥγοίθοίίζοη; δηἃ ἤοὺν 

πη]ϊ πο ὰ ἐΠ8 ον 'β, ἢ6 ῬγΟΥΘ 8 ἔγομπῃ ἐΠ6 

αϑιουπαϊηρ τηΐγϑοϊο οὗ {πη6 αἰνίβίοπ οὗ 1Π6 

868, ὙΠ] ἢ, σἰνίπρ ΠΡ 18 παίαγο, Τουτηθᾷ, 

αἰ 118 αν 8, ἃ ΓΠι Ὑγ8}}, απ, ἰπβιοδα 

οὗ βἰγοατηΐηρ κ ἃ Βαϊά, οΘοπρσοιοϊοᾶ ἱπίο 

ἃ δΒαγᾷὰ βιυθβίδποο, ΤὴῸ σνογὰβ ΠῚ 2) 
ἼΞΙΝΣ, οδηποὶ τῃογοίοσο τπθδῃ: “ δηὰ ὈΥ 
(πὩ6 Ὀγοδί οἵ ΤῊΥ δηρὸν" (ϑερέμασίηϊ, 
Πακλιῖ, απ οἰ 6Υ8), ἴου ποῖ δὴ δοὶ οὗ ἀϊ- 

σἷπο τυϑίῃ, θαὶ οἵ αἰνὶπο ΤΊΘΓΟΥ͂, νγ88 {Π6 

πλΐγαοϊο οὐ 16 βορδαγαίίοη οὗ {6 568, 

ΤῊΪΐ5 ἀοοβ ποῖ θχοϊπθ ἐπ δαἀπηϊββίοη {ππὲ 
ΝΣ ΓΙ Ἠδ8 ΤΘΆΠΥ, ἴῃ ΟΥΠΟΥ Ῥαββαροβ, {Π6 
τηθαπίηρ οὗἨ “Ὀγθϑῃ οὗ δῆρον," 88 90Ὁ 
ἶν. 9, δοοογάϊηρ ἰο πὸ οἱὰ ἀπᾶ [αγ- βργοδὰ 

ΒΘ ΙοΥ ἐμαὶ ἘΠ πο86 18 ἐπ6 δβοδί οἵ ΔηΡῸΓ 
(οοτρασο ΤἌεοοτ. ἷ. 18: χολὴ ποτὶ ῥινὶ 
κάθηται, “16 ΒΏΡΟΥ 518 ἴπ [6 ΠΟΒ886 ἢ), 

ΟΥ̓ αὶ {Π6 ΔΉΡΟΙ τηδηϊοβίβ ἰἐβοῖῦ 16 

τιοβὲ Υἱβί ον ἰπ ἐπδὶ ρῬατὶ οὗ ἐδ ἔδοθ, 

Βυΐ μογὸ ἐπῖβ ὀχρυθεδίομ βίαπαβ ον ἀθΠ 

ἢ τοίδσθηοο ἴὸ χὶν, 21, γι μοσγο 1Π6 ἀγγ- 

685 οὗ 16 808 18 οἴϊΠοοιϊθά ὈΥ 8 ΒΙΓΟῺΡ; 

οαβί- πὰ πο Οοὰ δὰ βοπΐς (866 

γοΥ, 10); δηᾶ ἰπ ἴπ0 δαπιθ σταπὰ ἱπιδρ ΟΥΥ 

Ια Ζθα Ὀγ (ὡοοφίς 
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Ο Τιογά, ᾿άδϑῃθθ 1ῃ ρίθοοβ {86 ϑῃϑηγ. 7. Απα 1 {Π6 
δγοαίηθθθ οὗ ΤῊΥ ᾿β. }Ὑ Τοὰ ᾿ονοσ τονε μόδα 
ΠΟ Ὑ186 ὉΡ δραϊηϑὺ {πθο: ποὺ ὅβοπαάοϑὰ ἔουί ΒΒ ΤῊΥ 
ταὶ; [Ὁ ΘΟΠΒΌΙΠη6Β [δηλ 88 βία 016. 8. Απὰ νι {ῃ68 
Ὀ]αβὺ οὗ ΤΥ ποβίγ}]β ὑΠ6 Ὑγαίθυβ ΤΌ γα “Ρ16α ἀρ, 86 βοοαβ 
Βίοοα ὑρτὶσαὺ Κα ἃ Ἰταουηά, απα [86 ἀορίῃβ οοῃρθα]θὰ ἴῃ 
{Π6 μοατῦ οὗ {δ 868.---9. ΤῊΘ ΘΠΏΘΙΩΥ Βαϊά, 1 “1}} ραγβα; 
οὐογίδκα; αἰνιάθ {86 Βρο]]; ΤᾺΥ̓ Ἰυδὺ ΡῈ βδ.1586 ὑροη 

: Ἐποὶ. γε ε.-- κι ἀδεμεά. 

ὙΓΙΟΝ δρΟδΚ8 οὗ ἃ “ σίρε μδηὰ οὗ αοὰ ἢ 
(866 ποίθ οἢ ΥΟῦ 6), 109 δίγοηρ; ΜΪπα ἰδ 
ἤογο ἀοβοσί θὰ 88 ἔμ: 8}}- ρουγου} Ὀγοδὰ 
οἵ αοᾶ; 8566 ΡΒ. χυϊἱ, 16. ΟὨΚεΪοθ, ονΐ- 
ἀΘΏΠΥ δηχίουβ ἴο δνοϊὰ (680 δυσηδη 

ορἐτἢοί8, ἐσδηβ᾽δῖθθ ἔγοοϊγ: ΙΒ 5 Ὧ2] 
“1 [Π6 πογὰ οὗ ΤῊΥ τοου."-- Ὁ 
ὮΝ. Νῖο ἀοαυδὲ οδῃ αχὶϑὶ ΟἹ ἴϊπ δἰ χηὶ- 

βοδίϊοπ οὗ ἴῃ0 γοσὺ Ὁ ἼΨ, ἢ ἰὲ 18 οοτηραγοὰ 
ψ 1} 116 ΠΙΘΘΌΘΠΕΥ οσουστίηρ ἀογίνδενυρ 

ΠΏ, τΒΙοΝ το 8ῃ8, ἐπα βρα ΔΌΪΥ, εαρ. 
ΒΟ τοοὶ ὩἽΨ, υιίοδ ΤΑῚ Ὀ6 ακὶπ τττὰ 
Ὁ}, Οδαϊάαϊς ὮΜ, ἴο 6 δίρὶι, μδϑ, ἰῷ 
[Π6 οἶδεν βοιλϊῶς αἰδ᾽οοίδ, 8190 (ἢ δἰ μι ΑΓ 
δἰγηϊβοδύοη οὐἨ ρὲϊϊμσ ὡρ, λεαρίπα κρ, 
(οορασθ Ο: δεμέμ, ΤὮο5. Ὁ. 1071), 866 

Οδηϊ. ντἱΐ. 2; Νόῆθα, 1ἰΐ, 84, οἷο. Ουΐῖθ 

ἘΠΙΘΏΔΌ]Ο, 18, τΒογοΐοτο, [Π6 ἸΣΘ 5] δι οη οὗ 

Οηκοῖοβ, το τϑηᾶάουβ Ὁ Ὁ ΝΠ, “180 

ὙΔΊΟΣΒ ἢδτνο δορὰ τ 86 }γ," οοηηθοϊίηρ ἰδ 
πὶ Ὁ», ἴο θὸ νῖϑο, σππηΐηρ (6 6ῃ. 
δ. 1). Ὑο {τδηβ δου οὗ 186 ϑορίαδ- 
εἶπι (διέστη τὸ ὕδωρ, “10 ὙΔΙΟΓ 5860Ρ8- 
ταιϑαὰ ), 18 ἱῃδοσῦγεῖο.--- Τὴςή Ποοάε δἰοοα 
πρτίσδι ἶλε α πιομπά (ΟἽ ἸΏ5). ΑΡοαὶ 
5.0 τησδηΐηρ δηὰ ἐὴ6 τ ΙΑ ΡἤΟΥ ἱταρ] θὰ ἴῃ 
ἽἼ2, 8660 Ὡοΐβ8 οἡ χἷἶν. 31, 32, Ρ.ἕ 36]. [τ ἰδ 
ὈΠΙἰδι Δ ΚΑΌΪΟ, ἴμδὲ Ἵ2 ἷβ ΒΥΠΟΙΥΙΩΟΙΒ 
τὰ ΠῚ, πο ΟΟοΌΓΒ ἴῃ ἐδδξ ραβδαζο, 
δηὰ (50 δορίπασίηϊ ἐγ: Β᾽δῦθβ σΟσγθο , 

ὡσεὶ τεῖχος; δηὰ Οηζκοῖοθ, ΖΘ; δυὰ 

[808 ΟἿΪΥ τὋο δύο ἃ οἷοδὺ δηᾶ Ὀδδυ! ἢ] 
δηξιεμοδὶδ: (πὸ οοάρ (Ὠ Ὁ]. ἕτοχω Ὁ), τὸ 
βου, ἴο τη), δίοοὰ ἴκ δ ιοαἱ, ΤῈΘ 
Ἰϑηΐϊηρ ἦδαρ, δ ἴῃ6 Επρ] ἢ Ὑ ογδίοη 
Βοζθ τϑηάοσθ, δη Ἐοϑθηπ 6 Ὁ Ἔχ ρ]αίη8 
πῃ Ῥα. χχχ δ. 7, νου ϊὰ ἀοβίσου (μΐ8 ορ- 
Ῥοεϊείοη, πος ψου]Ἱὰ ἱξ θα, ἰῃ 1.861, 8. Ὑθυ 
Ῥοστοδὶ ἱπιαρο. Ὑηὸ τομὰοσῖηρ οὗ {6 

3 ἘΧΟΘΙΘΠΟΥ. 
6 (διδογοά ἱορϑίμοσ. 

8 Ἡδδὶ ον σοτη. 4 Ἠοϑδο. 
1 Ἠθδρ. 

ϑγγίδς Ὑοσείου, δὲ 12  Ἴεδ, δδ ἴῃ ᾿δδᾷβ, 

δ ΟΟΥΪΟΌΔΙΥ θαϑοὰ οἡ ἴδ6 τοδάϊηρ Ἰδὲ, 
ἰπϑίοδά οὔ ἽἼ), Ἡπὶςἢ ἰδ ἴῃ δ. χχχὶϊ, 7 
ΟΧΡτοβδοὰ ΟΥ̓ δἰπηοδὶ 8}} δῃοίθης ἰσϑη8- 
Ἰδίοσβ.--- Τὴε ἀεριδε οοπφεαϊεά ὧι ἰλε ἀδατὶ 
9 ἰδὲ τα. ΤῈ εἰρηϊβοριίοπ οὗὨἨ 1160 
ΤΆΓΟΪΥ υδοὰ γοσὺ δὲ Ὡ, 18 ονϊἄθηξς ἴγοσω 
Φοῦ χ, 10, δοοογάϊηρ ἴο πν οὶ Ῥαδβαρο ἰδ 

ΤΊΘ68}5, [0 οοδρπϊδῖο, ἰο συχὰ]ο; ἐπογοίογο, 

ἴῃ ΟἿ γοῦβα, τῃ6 ᾿Ῥδίοσβ σου ρϑϑἹϑᾶ, ΓΠῸῪ 

ΒΟσΔΙΏΟ δασὰ, τ ΠΟΝ ἀρτοοβ τ)0}} νι 2, 
ἷῃ [16 εἰκτιϊδοδοι οὗ τ], Τῶο ϑορι. 
ἐγδηβἷδίθθ, ἱπογθίοσο, ΘΟ, ἐπάγη; 

δὰ ΕΡη στα οχρίδίηβ ἸΦῚἢΡ) “ἼΒΟΥ 

οοπροδὶοα;" δηὰ Ἐδϑδῆϊ, 81}}} τῆογο ἀἷδ- 

εἰποῦν: (6 βοοὰβ Ὀδοδῖῶθ Βεαγὰ, διὰ 
δδβτηθα [ἢ Ῥσορογιῖθδ οἴ βίοιιοδ,᾽" 5 202, 
ῬΟΘΊΟΔΙΥ ἤοσ ὯΝ Π ἼΠ2, ἰῃ χὶν. 399: ὕοΣ 
ΘΧΘΟΙΪγ ἱπ ἴπ6 νεάδέ οὗὨ [π6 568, Ὀυϊ ΟΠΙΪΥ͂ 
ψἱτΐη ἰδ (666 ποίθ Οοἡ χὶίν. 1δ---18. Ρ. 9349). 

Ὑποτγοίοτο ἔπ Οχρ᾽ δηδίίου οἵ Εδη Εστεα: 
“8 τηϊάδὶ οὗ ἃ τΐηρ ἰΒ ς611]ϑὰ [0 ποασὶ 
οὗ ἐξ, Ὀδοδαθο (0 Βοασὶ ἰθ ἰὼ ἴ[Π0 τοϊάβὲ οὗ 

10 Ὀοάγ;᾽" δηὰ οὗ Εδδηίὶ, “1ὴο Ὠθασὲ εἰχζ- 
8658 τ86 οἰἰϊοῦ δηὰ δβισοηροδὲ ρμασὶ οὗ δ 

ἐπίῃ," ΔΓ ἴοο Ἰ᾿έ γα] δῃ ἃ ΠΑΣΤΟΎ,. 
Φ. Οὔο οὗ [δ0 πηοδὲ Ὀοδυϊι) ἀθϑοΣ ρ- 

ΠΙΟῺΒ ἰδ, Ῥοσῆδρδ, οοῃίδίηϑὰ ἴῃ ἐμ 18 γ6 Γ96, 
το} ἀο᾽ ποδῖοδ, τ ἢ 88 πνυςῖι ρΡοσέϊςδὶ 
ἔτδοο 88 οδαγδοίοσιϑες υἱζοῦγ, [86 [ΌΓΥ, 
ἴδο Υἱηάϊο νθηοθα, δηὰ 106 δα σΌ ΔΥΥ͂ 
ὙΘΒΘΙΊΘΏΟ6 οὗ (9 ἴοοδ. Το Ὀτίοῦ Ὀὰς 
ΡΙΓΕΥ ϑοηίθποσδ, ἱπίσοἀποθὰ πϊτποῦϊς οΟὨ- 
ὨΘΟΙΟΏ ΟΥ ΟΠ υποϊοΩ, ΔΙῸ δοδροὰ ἐπ 

ἱστοῦ δὐπαημάδηποοθ, ἴο σοργοβοῶς ἐὴ9 

ἱῃβδιῖδ]ο ἀσδῖγο οὗ [6 δάυβασίθβ: “ ΤΏΘ 
ΘΠΘΙΩΥ͂ Βαϊ, 1 νν}}} ραχεπο; ογοσίακο; ἀϊνι ὰθ 
[86 ΒΡΟΪ]; ΤΩΥ Ἰυδὲ Ὀ6 δ δβ δὰ ὍρΡΟυ πόση" 
ΟΨΌΣ ἸΌΝΡΌΓ). ὙΜδὶ ἰδο νασῦδ εἰυέγο 
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ΤῊ ΟΡ ῊΝΝ 31 ῥνἊς ἘΡΡῚ τὸ 
ὈΘ5 ΠΡῸΣ ὅρον 
᾿ τν δῦχῃ προσ Ὁ αι 
πὴ Γρπη δ) 
5 ἔλ]Π088 ασὸ οοῃείσιϑα τ (16 86- 
οσυβδῖϊνο, 848 δἰσοδυ Ὀθθη οΟὈδβοσγυθὰ οἢ 
ἱ, 7, ἴὸ τῆ τὸ γχοΐοῦ; ἸΌΝΌΠ ἰδ, 

τπογοίοσο, ρορεῖςδ}}γ υϑοὰ ἱπβίοδὰ οὗ 
ὉΠ δε) 9 (866 οἢ γοσ. δ, δὰ 1205 ).-- 
ἾΦΒ2 εἰχηϊῆοδ Βογα, 88 ἴῃ Ἃθη. χχὶϊὶ, 8; 
θοαὶ, χὶΐ, 20, οἵο., ἀεβίγο, ἰδ. Τδὸ 
ἰχσϑῃβίαξίοη οὗ ἔπ ϑερευλρίηξ: ἐμπλήσω 
ψυχήν μου 18, ἘΠοΓοίογο, ἱπδοούγεῖο; θοίοΣ 
[106 γαϊραίθ: ἐπιρ ΘὈἱΠΣ δηΐτηδ τηθ8.--- 
Δ ἽΠ Ῥνὲ ἴ6, 88. ΟἼΚΟ6108 ΘΟΙΤΘΟΙΪΥ ἰγδῃ8- 
Ιδιθβ, 2 ἽΠ ἢ} “1 νἱ}} ἀγδν ΤΥ 
βυγογα," Ἡ ΒΊΟΝ δἰ μη βοδίίοη 18 6851} τὸ- 
ἀποῖθ]6 ἤὸ ἴΔ0 υδα] στηθδηΐης οὗὁἨ ἢ Ἵ, ἐο 
οπρίψ. ΟΟμρασο ΒΒ} 1 Β ΓΘ ΑΣΚΒ ΟἹ [ἢ 680 
Ὑοτά8.--Πὸ ϑοριίυαρίης 868 δραίῃ ἰῃ- 
ΘΟΟΌΓΑΙΟΙΥ: ἀνελῶ τῇ μαχαίρᾳ μου, “1 
5.41} ἀοΒΙΤΟΥ ὉΥ͂ ΣῪ ϑινοσάᾷ," ὙΔΙΟΝ Β6 180 
δ ΕΧΡΓΟΒΑΘδ ὉΥ ἴδ0 ,Μϑυϊοισίπς τγοτὺ: 
Ὁ ἸΟ Π, αν λαπὰ λα! ἀοϑίγον ἰδσπι. 
ὕγ, ΟΣ ΧΙ ΔΙΥ ὕο Ῥοβδθ88 Οὗ ἱῃδογὶξ, ἔγοσα 
ὙΠΙΘΒ (86 εἰ σαὶ δοδείοι οἵ ἀεείγοψίκο, δίοί- 
ἐπ οαΐ, ἱ8 ἀοτὶγοᾶ, 88 ἴῃ Ναπι, χίν. 12; 
ΧΧΧΙΪΝ, ὅδ; ΟΥ 48 Ὑ δίοσ σϑίλδσίκβ: “70, 
Τοίογβ οί ἰο Ηἷπι, γὴοῸ ΟὈὐδίηβ ἃ Ροῦ- 
βοβϑίοῃ, δηὰ ἴὸ Ηἷτη ὙὯΟ 0668 ἰζ; ἴῃ 186 
ἴοστηθῦ ϑ6Ώ86, ἰξ πι6 88 ζ0 ΟΠΟΌΡΥ, ἴο 88Ὁ- 
ἄυθ; ἱπ [6 ἰδίοσ, ἴο ὀχροὶ, ἴο ἀδδβίσγογ." 
Απά ἐδπ5 ἰγδηβιδίοα ΟἸἼΚο]οβ: ἯΦΠ 
Δ ΠΥ δΒδαηὰ {11 οχειγραίθ ὑμθα,"" 
δηὰ [80 γυϊχεαῖθ: “1πιοσγβοῖος θοβ"; ΕΡὩ 
Εάτα, ὉΠ ΌΦΤΠ. Ἐδϑῃΐ σοπηροὶβ ἱὲ πιὰ 

ΨΥ , ἴῃ τδ6 τλϑδηΐηρ “ ἴο ζῶο ροοσ᾽ 

(1 ϑάσι, ἰΐ, 7), ἢ ἰθ Πόσο, ΠΟΎΘΥΟΣ, ἴθῸ 

αι ϊῆεϊαὶ, Τὴ ϑοριυεχίης ᾿γόβοσνοδ ἔῃ 6 
ΤΏΟΥΘ ὈΥΪΠΊΔΥΥ Βἰηἰβοδιίοῃ οὗ ὑμ6 νοῦ: 
κυριεύσει ἡ χείρ μου, “ἸΩΥ Βδηπὰ 8841} 
ξονετι"; θυΐ ὙΘΑΚΘῺ5 ΒΟΓΘΌΥ [δ 6 ΒΘΏ89, 
88 18 8150 (Π6 6886 δὲ [Πο6 δοχίπηΐης οὗἉ [86 
γΟΙΕ6, ὝΠΟΤΟ ἱἰξ σοηϊζδοῖδ ἰδ {0}᾿ῸὋ Ὑογὺθ 

ον ΤῚΝ ἰπίο 186 τυοσγὰβ Διώξας κατα- 
λήψομαι.--- Αὐοογάϊηρ ἴο Βοπιθ ἐπίορσοίουϑ 
(45 Βαββῦδῃι δηὰ οἵδ 6γ8) ῬΆΒΔΟΝ υἱέογοὰ 
12.18 861{-ἀχδοχίδιίοῃ, θῶ ἢ9 58, ἐμαὲ 
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(80 868 μδὰ ἀϊνίἀϑὰ {861} Βοΐοσε ἐδ 
Ἰεγθο 68, δΔηὰ τ Βθη 6 88 δβεϊσϑὰ ὈΥ [ἢ 6 
ὨΔΙΌΓΑΙ ἀοδίτο ἴο δυδὶϊ Ὠϊτηβοὶῦ οὗὨἨ μΐκ 
ΤΑΪΓΔΟΪΘ οὶ Ηἰπι86}} δῃὰ ᾿ιΐθ ΔΙΤΩΥ αἷβο, 
δη {Ππ|8 0 ΟΠ Ό6Γ [Π6 1βγβο 68 δΙτεδαν 
ἷπ [86 βεα, ὙΙΘΝ (μῖ5 ορἰηΐοη, 86 δοῃ- 
ἰθηὲδ οὗἨ 186 [Ὁ] ονίηβ γοσθθ ἀο τοὶ ἀΐβ- 
δθτοθ: “Βαϊ ΤΒου ἀἰάδὲ ον το ΤῊ 
σῖπά, (π0 868 οονοχοὰ ὑμθηϊ. ἨΗΟΤΟΥΘΥ, 
ἴπ ἃ Βῖρἢ Ἰγτίοαὶ θη παβίαϑαι, ἐπ6 ροοὶ 
ΤΟΙΌΤΙΒ ΟὯΟΘ ΤΩΟΪΘ ἴ0 ἐδ6 Ὀορίπηΐηρ, ἀ6- 
βου δίηρ ἢ ἃ ἔδυ, θὰξ ταρὶὰ δπὰ νἱροσ- 
ΟἿΒ γΑἾ[8, (86 ορογβείομς οὗ [86 δῃθσηΐϑδ, 
ἤτοτῃ 1μ6 τηοτηθηξ, γΒθῃ (Π6 ἰᾶθα οὗ ρυτ- 
δαΐϊηρ [86 1εγδθ 65 ἈΙΤΟΒΘΘ ἱπ ἐποὶγ ταϊη 8, 
ἃ ἀοδβῖγο ΒΟ ἢ γγ88 ἴὸ ϑῃὰ ψΠ ἢ τὴ ἔρασξαὶ 
οΥ̓Θσ ἤσουν οὗ (ποῖς μόνγοσ. ΤΒῸΒ 6 860 
ἷῃ οπὲ βἰ χυϊδοδηέ τοοϊαθης ἐδ 6 ΒΔΏΣΌΪΌΏΔΥΥ 
Ἐργριίδηδ τοίαγῃ ἴο [μοῦ οθάαΣδογ, δΘαυΐρ 
(οπηβοῖνοθ ΤῸΣ ὙΓΑΣ, ἀθραγί, βασθαθ, δηὰ 
ῬΟΣΙΒἢ ἴῃ ἴ[Π0 8.68, ὙΠοσα τ 80 βἰτα- 
ὈΪΘ ΤλΘΔῺ8 μΒ88 δ0Ὸ ΡΟΎΘΙΙΩΪ ἃ χβοιοσίοδὶ 
οἴἌος Ὀθοη ΘοΥοῚ ὑχοἀυοοὰ ἢ 

10. Τῆλοι αἰἱάσέ δίοιο ιοἱέλ Τὴν ισἱπά, 
ΠΩΣ) κιπάγοὰ στ Ζ.9) δπὰ ὨΪ)), ἐο δίοιο 
(οοπαρᾶγο 1βαίβῃ χὶ, 24). ΤῊ βερίπερίης 
ἔγοο γΥ: ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, “ ΤΌοΙ 
ἀϊάδὺ βομὰ ἕοστι ΤῊΥ νἱηὰ,"---Π} 15. Πόγο, 
ΔΒ ἷῃ νοῦ. 8, [06 τοἱπαά; Ὀεϊ ἴΠοχο ἐξ ἐ8 (ὴ6 
ξλ]9 ὙΠ ἰοῦ ΤΌΡΓΟΒΘΟ8Β (ἢ6 Ὑδίοσβ δῃὰ 
οἴθαίθϑ ἃ αΥῪ μϑίϊ; Ἡ Ἐ1]8ὺ ἰὲ 18. Βθγο ἐδ 
πὰ ὙΔ1ΟΒ τρδκοβ ἐδ βοοάδ χοίυχῃ, 
Ὀπῖπχθ ποτα ΒΟ ἰηΐο μοῖγ πϑυδ] Ὀοὰ--- 
δηὰ οοὐέγε ἰδὲ ἐπεκεῖα1.--- Τεν δαπὰ ἰἶλε ἰραά 
ἐπ ἐλε πιϊρὴεν τοαίοτ. ΟΝ, πιο ὁορῦχθ 
ἦῃι ΟἾΒΟΥ ῥα βϑϑαρδ8 δ]βὸ ἰπῃ {πὸ βἰσηἱ βοδίίοιβ 
οὗ δομπάϊπρ (τἰπηϊν1}) δαὰ οἵἉ δείπρ ἐλασεά, 
Ϊβ ὮΘΥΘ ΟΥ̓ΣΔΘΗΠΥ υδοὰ ἴῃ ἐῃ0 δθη90 οὗ 
»τγεοὶρι απο, τοις, νυ Βογοίοσο (ἀὐθδοηΐαβ 
(Τ68. Ρ. 1169) Ὀαϊίονοθ ἰδὲ ἴο 6 δκίῃ 
ὙΠῸ} ΎΣ (σοπιρασθ Ρ. 1144, 4.): ““ἀϑοσϑιιτὰ 
γοϊαϊὶ βυη"; δηὰ ἐμ ΖΌΗΣ: “ δἷθ το] θη. 
Ἴ8ο δϑορίπαρίηιϊ ἐγαμβ᾽δέθθ, ἔδυσαν (ςΟΙΡ. 
Ἧοικ. 1]. χυὶὶ. 140, δῦναι κόλπον θαλάσ- 
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1μοὰ; 1 Μ1}} ἀΓΑῪ ΤΩΥ ΒΟΓά; ΤῊ δια 58|8]1 ἀδβί τοῦ 
[Π6πὶ:---10. Του αϊαδὺ ὈΪοὸν τῖϊὰ ΤῊ πῖπά, {Πμ6 568 
σογογθα {μοιὰ; ὉΠΟΥ͂ Β88Κ 11Κ6 θα ἴῃ {Π6 ταὶρ τυ σγαίοσβ. 
11. ιο ὦ Κα ΤΏρο, Ο Ἰιογά, διμοηρ ἰῆ6 ροάβῦὴΡ ὙὙΊο 
8 'ἴκὸ Τρ, ρ]ορουβ 'ἴπ ΠΟ] ηθ58, δ] ἐπ ῬΓαΐβοβ, 

σης); Υ υἱραίο, “δυῦτοουβὶ βυη"; ΟἸΚΟΙΟΕ, 

ΌΤΙ; δὸ αἷδο [πὸ ὅτίδς Υ δσείοῃῃ: δηὰ 

Βαβάϊδῃ.---Ἴ ΜΘ ἕοττα ἡ δΥὶ (στε ΟΒδίερα- 
Ῥϑίδοι. βθπθδίμ (Ὧ6 Βτεὶ Ἂν ἾΚὸ 3.92), 
ἴῃ αοῃ, χχίχ. 8, 8, δίδηἀβ ἰῃπβίοδὰ οὗ φῦ, ̓ 

ΔΙΊΟΣ [86 ΔΠΑΙΟρΎ οἵ 39; οορασο ΠἽΠ 9 

ἰηριοδὰ οὗ ΠΡΟ, 6θη. ἱϊ, 28, οἴο.--- κε 
ἰοα, ΘΟταρδγθ υϑγ. ὅ, “88 ἃ βίοῃ" Τδθ 
ΒΟΑΥΥ ἰοδὰ οοσίδί Υ δίῃ τὶ στθδῖοῦ 

γα οο Υ ἴῃ [86 τγδίου, [8.6 ολἱ πλοῦ δηὰᾶ [9 

1688 ἀθοΡ ἱἰξ '8, δὸ ἐπδὲ Ἐδϑδθδη ὀχ δἰ ἢ 8 

ἢοξ τὴὶζπουῦϊ ΒΟΙΩΘ δρρϑδσβῆοθο: “ΠΟΥ͂ 

880 Κ ἰηίο τ8δ6 παίοσ, αἰξλουσὴ ἱὺ νγ88 
τοῖς} δαὶ ἴ6 δά)οοίίιντο ΝΥΝ, 
τρὨ, ἰθ ΒΟΙΘ ΙΩΘΓΕΙ δὰ δρ ποίοῃ 
οὔδϑηδ, ᾿οἰποὰ πὶ} Ὠ Ὁ, πίίπουῦς Ἠδνυΐην 
ΔῺΥ Τοίδγθηοθ (0 ῥδχ -ἸΑΡοαι [06 οου- 

Ὡοοο; 806 ΟἹ ΥοΥ. 9. 
ἈΞ. ὈΟΘΟΡΙΥ τοουϑὰ ὉΥ [86 ΣΟΣΩΘΙΩΌΓΔΏΘΘ 

οὗἨ τ180 οδαδβεϊβοσαθηΐ οὗ (86 ἩδαρὨ 60 6- 
τηΐοα, ἩΔΟ86 ἀοδίσοϊοιυῃ [06 Ῥορὺ δᾶ 

ΟὨΘΘ ΤΏΟΓΘ Σορζοϑοηίοα ἰὸ 818 χηϊηὰ σὴ ἢ 
ἐδο χηοϑὲ ᾿ἰνοὶγ οΟἸοιγβ, 6 ὈΣΟΔΚΒ ουἱΐ 
ἐπίο δὴ θη υδίαδεὶς ργαΐϑο οὗ αοὰ, βοπὶ 
ὯῸ0 Ὀοὶπρ οὗἩ ἴ[π6 τΟΪ6 ὉΠΙΎΟΣΒΘ Ο8Ὼ ΘΥΘΥ 

Θα.81 ἰῃ σταηάθοσ, ἢ ΒΟ] ο85, ἴῃ ἐχδ] θᾶ 
ΕἾΟΙΥ δηὰ πλϊγαου]ουθ ῬΟΥ͂ΤΟΣ. --- ΙΒ οα]ς 

ἐδ ΒεΙο ἴδ0 οΧρ]δπαίίοη οὗ δὲς ἴῃ 180 
πογὰρ “") ΣΝ ΠΘΌΘ Ὁ, ὙῈο οἱά οοπι- 
Τηθηϊδίουβ αἰ στιὰ οἷν ἴῃ (16 τοδροοί. 
Τασζύσα ΟἸκοῖοῦ ονδθϑ (μ6 αἰ ΕΠ Ο]Υ; 
Ταγχῦῃι Φοηδίμδη ΟΣΡτοδδο8 [86 ποσὰ ὉΥ͂ 
ΒΟΥ ὍΔ; δυᾶ δὸ {8 ϑαιηβσὶ 
οὗοχ, ΕΩ ΕΖγα, Νδοβσοδηΐϊάοθ: ᾿ϑὲξ 2 

2 9»Ό; Βαριὶ, ὨῬΊΠ2, “᾿διιοηρ (μ6 δέγοηρ, 
ῬΟΜΟΓΏ]"; δηὰ (μ9  υἱζχαῖο, “1 ἔογι θυ 8"; 

δηὰ δίτη δῦ διροηρ; [16 τηοάδζῃ ἰζϑαθ- 
Ἰδῖοτθ: Μορῃάοίβδοθη, ΖυῶςΣ, δηὰ οἴδογδ, 

Βαὶ [ὴ6 δΔιδίορυ οὗ οἴδαγ ΚΘ ΘΟ 5 
α8 οἰοαΣγ, (μας Ὁ ΟΝδ, οὐ ὨΘΝΣ, εἰρτιίβοϑ 
φοάε, ἰδ αοἀ Βἰτ,561 ἰδ ἰῃ Ώδῃ. χὶ, 86, 

οδοὰ ὩΟΣ οὲὲ “ Θοὰ οἵὨ χοάβ,᾽ ἐδπαὶ ἰδ, 
180 δίριοδι αοἄ, Ὑίοδ 18 δΥποηγιηου 
πίρὰ ὈΠῸΝ νον, Ῥβι. οΧχχυὶ, 2.--- ΤῊδὲ ἐδο 

βἰηραϊαν διξ, προ Ν ἴδ, Ροσῆδρα, (6 οἰ Δοβὲ 
ὈΜΠΡΟΣΤᾺ ρτίταἱεῖνϑ τοοῖ οὗ 4}1 βίγαῦϊᾶσ πδτλθα 
οὗ 1860 ἀοῖΥ, ἰδ, ἰπ ροείγψ, τιϑοὰ 1π ἐδθ 
εἰσὶ βοδίίοη οἵ αοὰ, 18 κηοντη ἤτοι ἰῃ- 
ὨΌΙΩΘΓΔΌΪΟ ραβδδροθ (Φοῦ γὶ 8; Υἱΐὶ. ὅ, 
18, 20, οἴ5.). ΤΒ8 τοζὰ [88 οἤϑθῃ ὑθδῶ 

οοπηθοίοά 7} δὲ ἴπ [06 τηρδηΐης οὗ 
ηιϊσὴί, 80 (δὲ ὉΥ ἩΔῪ ΟΥ̓ ΤῃΘΙΟΠΟΙΩΥ ἐλδ 
πιϊρλίψ Βίδηῃ 8 ἱπβιοδαὰ οὗ πιίσδέ; διὰ 
ἷθ κατ᾽ ἐξοχήν, (δὲ ἔγσγιε Οαοά. 1 πε τὸ- 
ὨΟΌΠΟΘ {0 διυρροθιίοη, ἐμαὶ 2ὲὲ 8 ἃ 
Ῥηπῦνο τοοῖ, πὲ οχρ δηδίίοη που]ὰ 
δύ το ΡΪδυδβὶ Ὀἱ ΠΥ (οοταραγο Βοβθη- 
τι ]]6ῦ οἡ ῬΒ, χχὶχ. 1). Βαΐ υπἀουθιεαϊγ 
ΟὈ] ΘΟ ΟΠ 416 ἰ8 6 ορίηίοῃ, τὲ 2ὲ8 ἱδ 

οοπηθοιθὰ τὴ ΡΣ Σ, ἴο δίγοδυ, 80 ἐμὲ 

ἷξ πουἹὰ βίην θεὸς ὅὕρκιος; ΠΟΥ ἰδ 
[πὸ σοῃ)θοίτο οὗ 4. Ὁ. Μ|ςοδβδ6118 ΤΟΓΘ 
δοοορίδο]ο [πδὲ ἰὲ 186 ακίη τὰ [6 Αταθὶο 

δι “ ΒΟΠΘΗΘΟΠΟΟ,᾽" 80 [δὲ ἱξ ἸθΔ08 16 

σοοά ((οτταδῃ : Οὐ). Ιῃ ργοϑα ἴὶ 18 ΔΙ ΤΑΥΒ 
σου ἱηρα νεοἢ δῃ 8 ᾿6 εἶν ΟΥ δηο Π Γ᾽ Βα Ὁ- 
ϑιδηξίνα, 8 1.) δὲ, ὙΦ διὲ, ΠῊ}Ἵ δὲ 
(ι ὅϑατα. ἐϊ, 8), Ἴ3Σ προς ΝΠ (κα, 
ΧΙνΐ. 8),, οἴο.---ἰὖῦ 18. ἃ ζΌΠΟΓΑΙ ΠδπῚ6 ΤῸ 
ἀοἰεἰ68, δηὰ 18 {ΠοΟΓΟΐΌτο ΓΓΟαΌΘΏΙΥ δρρ] θὰ 
ὙΠῊ τορασζαὰ ἰο 140]8, 85 18 ουἱάθης ἔγοτι 
ΤΩΔΏΥ υῃάϊδβριϊθα ῬαΒ9ΔΡ 68 ([ὉΣ ἱπδβίϑηςο, 
18, χ]ῖν. 10, 156; χὶν. 20; χὶνΐ. 6, οἷς.), δῃὰ 

88 ἴη0 Ῥῆταϑοβ ὙΠ} 212, αποίλεν σοά, “ϊ δὲξ 
α εσγαπρε φοά (ῬΒ. Ἰχχχῖ. 10), οἵδ. Ῥσουθ. 

Νον, ἴδ Εγρ ίδηδ δὰ πδῖυγα! υηᾶοῦ 

[Π0 διυβρίοοβ οὗ [μος ροάβ, ἐπιδὲ 15, οὗ [ποθ 
Ῥοΐηγσβ, τοι ἐδεν οοπδί ἀογοὰ ἴο "6 πέρλέν 
φοίε, τΑλτοΒοα δρζαϊπβὶ [Π0 [εγ86}1168. ΤΠοΣΘ- 
ἔογα, ἰορϑῖθοῦ τὶ 186 Ἐργριΐδηβ ὉΠ οῖνς 
ξοὰβ 4130 δὰ Ὀθε οοῃηᾳυογοά; δηὰ τηοσὲ 
ΔΡΡγοργίαϊδ ἰβ, ἰμογοίοσο, [Π6 ϑχοϊδιηδίοῃ : 

“ΦὙῸ 18 ἰκὸ Τῆθο, Ὁ 1οσα, διλοηᾷ 

(10 κχοὰ8} Ὑ ΒΟΟΣ (Π6 4018 οὗ 186 
ΒοΘΙΒΘἢΒ ἃγὸ ἱπάθοα μοάβ, ἰβ ογὸ ἱῃάϊῇς- 
ἔογϑηῖ; ἐλεν 5811 1Π6πὲ 50, διὰ ὑβογοίοσο 
[ο80 ὙΠῸ Σῃϑηξοῃ ἔδοσῃ Ἀσὸ οοιμροὶ]οᾶ 



πῦὉ Ὁ ΠΟ 

ἐγ ἰδέ γ᾽ ΠΡῸΣ 1 ἐδ ΠῚ) 18 
ΓΡΣ Ἂς ἩΠ.9 ΠΡῸΣ 
5" ΔΗ ΘῸΝ ἩῸΡ' 14 
Ῥρα Ὁ 12) ἸΝ 16 
ἴο ἀρεϊχηδίο ἐβοτὰ ὙΠ (δὲ Ὡδπιο, Α]- 
1Ββουρἢ δας ἰά0] ἰδίῃ τϑϑιῖεγ ϑὲζ δ “ δῃοί- 
Εοὰ, γῆο ἰ8 ρβοὰ ἱῃ πδπη6, ποῖ ἰῃ ΤΟΔΙ ΠΥ 
(Θεπεχχχίϊ. 21; σοσρ. ποῖθ οἡ Υἱ. 7). Απὰ 
18π8 ὈΥΔΗδδῖοδ 6 ϑαριυπαρίης ἐν θεοῖς, 
δηὰ Ὁγ δγ [6 στϑδῖδσ μαζὶ οὗ ἴῃ τηοάθγῃ 
ἐπίογργοίθγα (88 1 αἴθοσ, ΕΏΡ ἰδἢ Ὑ ογβίοῃ, 
Ἡογάοσ, Ὑαίοσ, Ἐοβοησ 11οὸν, 6 Υ εἰΐο, 
δηὰ ΟἿ 6Γ8). ΟὈΙΏΡΑΓΟ αἷδὸ χυν]]. 11]; δηὰ 

Ῥα. ᾿ἰχχχυΐ. 8; σβοῦ ὨΠδδ ἴβ υθοὰ 
ἱποίθδὰ οὔ Ὧ 2ὲὲ, πάπλοὶγ, Ἴ9 κνὲ 
ΣΝ ὈΛΠΌΔΕ2.--- ΤΡλο ἐν ἐΐλε ΤΆδε φἱοτίομο 
ἑη λοϊϊπεεε (Ὁ 0 ὙἽΝ2).λ., ΤῊ 8 15 τηδηΐ- 
ἔθϑ]γ [Π6 οοστεοῖ ἰσϑηβδ]διίου οὐ 2 1Ρ2. 

ὙΠΟ Βορίαδρίηϊ ΓΓΔΠΒ]Αἴοδ ἐν ἁγίοις ἴῃ [6 
ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ, ΤΝΙΟΝ 48 ὈΘΟῚ δαἀορίοα 4150 

Ὀγ γαΐίοσ δῃὰ οἴδοσα, Βαϊ ἐπΐ8 18. ΘΠ ΕΓΟΙῪ 
διζαϊπδὶ ἰδ6 Τςοηῃίοχι; ῸΓ ΟὨ]Υ ἱῃ νϑσβ. 18 

δηὰ 17, [δ ἀἰδίδηξ ΠΟρο, ἴο αἰοπγ αοά ἴῃ 
ΗΔ τότρ]ο, 8 ΔΙἸπἀοά τἴο.---ΟὙ οὐ δδ85 ΔΘ Ν 
Τα ἰ εειοὰ Η5 ΠΟΙ 685 ὈΥ τα ϊΓβου ]ΟΌΑΙΥ 
Ῥτοιθοιίηρ [86 τ Ὠ θοῦ δη ἃ δηηἱ ]]δϊίηρ; 
186 πίοκοὰ,--- ΠΌΤ 88} αὐ εὶ ἐπ Ῥσαίδει. 
ον 18} ἱπίοσργοίοσα υπαἀογείδηὰ ἐΐδ 50, 
1.δὲ (86 ρίουϑ τζδη οὐρδὲὶ ἴο Ὁ6 δίγαϊα ἰὸ 
Ῥτγαῖβο αοὰ, βίῃοο μ6 Π1Π οὐδοῦ 06 ΠΏΔ0]6 
ἴο Οχμδαβὶ 8}} ΗΪ8 σ]οσγίουϑ δὐγὶ θα ῦθδ (866 
Ἐδδηὶ δῃᾶ ἔθη ΕΖζγαλ Βαϊ πο δυδδίδη- 
εἶνο ΠΝ εἰρη 1ῆο8 ποῖ ΟἹΪΥ ἴδασ, θα δ͵ϑοὸ 
ΤΟΥΘΓΘΏΟΘ; δηᾶ {δογοίοσθ τῦπη δ5 1} 

ΤΏΘΔΉΒ, ΤΟτοΤοὰ ἰπ ῥγϑῖϑθ; [26 408}1|68 
ὙΠΊΟΝ δζὸ τηδηϊοηρὰ ἱπ ῥτγαϊδίηρ Ηΐπι, 
811 86 ταϊηἃ τὶ ὅνγὸ δῃὰ σουσθῃςθ.--- 
ΤΟΣ Ομ δηροδ 106 βυρδαϊδηϊνοδ οὗ οὔγ 
ΤΟΙΒΟ 41δ0 ἱπίο δά ϑθοῖνοβ, δηὰ ἐσγϑηβῖδιθδβ: 
ΦὙὝΟΥ ἰδὲ αἷτ α]οιοῖ, ἀ6Σ δὸ σωαδομερ, 
ΒΟΙ Σ, βοῦσθςκ]ῖςι, ἸΘΌ ΠΟ ἢ πηὰ τψυπάοτ- 
ἐδ ἰδι," Βαυὶ ΐ8 τηοποίοπουδ 6ηπ- 
τηετδίοη οὗ δα ̓οςίίνοδ 8 ἃ Ὑ6Υγ ἰπδάθαυδὶθ 
ΒΡ διϊ α16 ΤῸΣ [6 ἱπιθηδιΥ δηὰ ῥοῦς οὗ 
ἴδ0 ἩΘΌΓΣΟΝΝ γϑγδο, δῖ ἢ 8 αἰνίἀοἃ ἰηΐο 
ΟῸΣ ΒΥΤΩΣ ΘΙ ]ΟΔ] ρατίβ, Ὀσϊηρίηρ, τοδὶ ᾿ηἴο 
180 ἱπιροϊθοαιΥ οὗἩ [6 ἰάθδβ. ΤῈ ὕὰ}- 

ξαίο Αἶδο ἰσαπδῖδιο ΠΌΤ δ Ἴ)), “ταυτί. 
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ΠΡ ΤῸΝ ΤΠΠΣ 
ὁ 

: ΠρΙΡ τα τὴν 
δίαπο Δι ΑὈ115.; Οἰαΐτο ἰδκοβ ΓΌΠΗ 
Βοσὸ ὙΠ Ν 11{116 ῬΙ ΔΌΔΙ Οἰ ΠΕ ἴῃ 1ε5 οἰ γτηοὶο- 
Εἰοδὶ εἰχτιίβοδείοη, «ρίδπάσωτ, ἔτοτα ὉΠ, 
ἐο εἠϊπε, δῃὰ ἰγϑῃβὶδίεβ : “ [ευτῖ Ὁ] 6 ΔΓ 
1 βεϊαξ ἀθ 18 τηδλοδιό ααὶ 1 Θην ΓΟΏ 6. 

12. Τῇλοι εἰγείοἠεοάεί ομέ Τὴν τίρλι 
λαπά : ἰδε εατγίλ διοαϊοισοά ἰδέαι. Οοάάοα 

ΒΟ Ιονο8 ἴμῶὶς [680 ποσὰβ νοῦ ἃ ΤΙ ΟΓῸ 
ΒΌΪΔΌΪΥ δίδπὰ δἷον ἐδ6 Ἰθῃι ἢ τ γθο ἴδῃ 
ΒαΓο, ἩΔΙΟΝ ΤΟΙΩΔΙΝΚ ΒΟΟΣ ἴ0 ἢδγο [δ6 
πτοδίδν ῬΓΟΡΘΌΣΥ, 88, ἢ υοσδὸ 11, [ἢ 0 
Βγεὶ ομϊοῦ ρατὶ οἵ [80 Ῥοθῃι, ἔπ τοϊζοθροοὶ 

ἴηῖο [86 Ρδδὲ, ἰ5 Πηϊδῃοα, ἩΘΎΟΊ, 18ὲ, 

ὙΠοδο '᾿νογὰδ ἰδίῃ [56 σοποϊυδίοῃ οὗ 
186 111} γοσβϑο, δ 25 ΠΦΨ, ἀοΐηρ ποηάογα, 

954, [Π6Ὺ ΘΟΠΙΡΙΙΒ6, ΟἿΟΟ τηοτο, ἔδ6 Ἰοδἀ- 
ἱπρ᾽ ἰάθα οὗ [86 τοι ρμασί, ἰῃ δ ἔδυν σοῃοίθθ 
ὙΟΣαδ; δηὰ, ὅτ, [ΠΟΥ ἔοστη δὴ δρρτο- 

Ῥτίδίο ἐγϑηδιίου ἴο 06 Φ0]ονΐη  Ὑ6ΓΘ68: 
ἀοά ἀεοεϊτογοὰ Π6 Ἐργρεδηβ ὉΥ δ "ο"- 

ἄδγ ἴῃ [Π6 866; Ὀυΐ Ηὸθρ ᾿ἰοδὰβ ἴδιο [δγδο]- 

1168 Ἰον ΡΥ οἡ ἰπῖο [86 Ἰαπὰ οὗὨ Ῥγομηΐδο. 
80. 1815 γϑσδ ΓΌΥΤΏΒ, τηοδὲ ἱπίοσῃ δι γ, [ἢ 6 
οοηποοίίοη ὑοίνοθη ἴδο ἔπο ῥσχίβοὶραὶ 
ῬΑγίδ οὗ {Π6 βοῃρ, Ῥοϊδίϊηρ, 88 ἐξ ἀοδ6, ἰῃ 
ΟἿ6 ΓΟΒΡΘΟΟΙ, ἴο 86 γαῖ, ἱῃ Δηοῖ ΠοΣ, ἴο [ἢ9 

Ἰαῖῖονῦ ρασῖ. Ζῇδλοι δίγείολεαεί οί, οἴο. 508 
χῖν. 26. 7λε εαγίλ δΦιοαίϊοισεα ἐδεκει, ἰδὲ 

ἷ6, ἴ[)0 ἄθορ δῦγϑα οὗ ἴπ6 δεδ, ᾿Βο ἢ 
ΟΟΥ̓́ΘΓΒ [Π9 ΑΓ. 

ἈΦ. ΤΠ νογῦϑ οὗ 118 δηὰ 186 2011οὁν- 

ἱῃς σοσϑὸ (Π Π2)", 272, οἷς.), δο, δὲ- 

οογάϊηρ ἴο 186 Θ6Ώ90, ἔπξιγοδβ, Ὀὰξ ΠΊΔΥ, 

ἩΓῈ Ῥοσεοδὶ υἱνδοῖγ, Ὁ6 ἐγδηδϊδιθὰ δ8 
ῬΓοδοηΐδ, 111, πῃ υοσθο 15, [16 ἰαχὲ ᾿δε} ἢ 
ῬΘ6508 ΟΥ̓ ἱπίο ἰδ ζαϊῦϊο [ΦΌΓΠ8 
βῆ, ἸΌΝ, οἱ), πϑίον ττᾶδ ούθῃ 
[Π6 σ886 ΔΙΓΟΔΟΥ ἴῃ τοῦ. 14, Ἰ". ὙΏοδΘ 
Ὅ0 ἀδίο ἰδ6 οτἰχίη οὗ 1τ}8 δοῦρ; ἰῷ 186 

ἴχηοβ οὗ δνϊὰ οσ δοϊοπιοω, ἐσϑῃδὶδίθ 
[086 τοῦθ ὨΟΙΘ ΠΑΙΌΓΑΙΪΥ 85 ῬγΘΊΟΣΙΘδ: 
“[ἢου ἢδδὶ 16, οἴο. 88 αἷκο [86 ἘΏρ 18} 

Ὑεγβίοῃ, δἰἐπουρ 118 δυίδοσβ οογίδ 
ἀϊὰ ποὲ ᾳυοδέδξοι ἐδ6 δα μοη οἰ οὗ 100 



218ὃ ἘΧΟΡΌΡ ΧΥ. 

ἀοϊηρ σποπᾶογβῦ 12. Τποὺ βίγοίομδαβδέ ουοὖὐ ΤΥ τιραὺ 
μπᾶ: {π6 δαί βνν8]] ουσθα ὑἤ θα. 

18. Του ἴῃ ΤῊΥ τρόρου ᾿Ἰοδαδϑὺ ἔουῦ ὑἢ6 Ρ6ο0ρ]6 ψὩΙΟᾺ 
ΤΏου μαϑὲ τϑάβοσηθα ; Του ᾿ρυϊαεοβύ ἐΐδηι ἴῃ ΤῊΥ βίγεηρστῆ 
ἰο ΤῊΥ ΒΟΙΥ διαρι αί]οη. 14. ΤΏ ᾿πϑίϊοηβ Μψ11 Πθδρ τή, 

απὰα 1] δ αἰγαϊα : “ἸΘΥΤΟΥ Μ|Π] 861ΖῈ {ῃ6 ΠΟΙ Δηΐ5 οὗἁ 

δΡΡΗ]Ἰ54. 15. ΤΏδη {ἢς οὨΙοἵβ οὗ Εάοτῃ ν}}}] θ6 δπιδζϑᾶ ; 
. Σποὶ. εγε.--- δι Ἰοὰ, ᾿ ἐκτ αταμοι 3. ῬοορΙο. 4 Βοιτοῦ. 

68 

Ῥοθτι (8660 δυργα, Ρ.360) Το (Ο]]ονίης; 

Ῥαγὶ ἀδθοσίδθϑ, ἱπ ὑγορμοίίο ἱπηδροβ, [Π6 

Ῥτγουϊάθηοϑ οὔ οὐ ἔου τη 6 1βγϑο] 68, δ161ἃ- 

ἰης ἴδοῖὶ {1}} 1ΠΕΥ πᾶνθ ουθγοοηθ [ἢ 

ἄδηροσβ οἵ [6 ἀοϑογί, οοῃαπογοὰ [86 

πδίίοηϑ οὗ Οδπδδῃ, δηὰ ογοοϊθᾷ [δ6 

ΘΑΠΟΙΌΔΙΥ οἱ Ζίοα.--- ΠΝ ἸΏ. Τὸ 
»οορίε ωλιοὴ Τλοι δλαδὲ τεάξεπιεά. ΤᾺΘ 

ἀοιηοηδίγαϊδνο ργοηοῦῃ ἢ, οἵ ἢ δηὰ Ἷ], 

ἦδ, Θβρϑοίβ!]γ ἐπ ΡΟΘΌΓΥ, πδοὰ ἱπβίθδὰ οὗ 

ἰ.6 τοϊδεῖνθ ργοποῦη, ἬΒΘΏ ἘΠΟΘθ0 ΓΌΣΤΩΒ 

Δῖο ΔρρΙΠοὰ ἕως 80 ἐδεηϊηῖπο δηὰ (ἢ 

ὈΙΌΓΑΙ αἶϑο, 800 υϑσβὸ 16: ἢ} 7 ὮΪ; 

ΘΟΙΏΡΑΙΘ 8. οἷν. 8; Ιχχίν. 2. Νοῖ ἴῃ 

γαὶῃ [45 αοἀ 80 χα γ ΘΟ ]ΟΌΒΙΥ ἀοἰγογοὰ 

Ιετϑοὶ ἤοαι Ἐφγρεδη δογυλϊθὰθ; Ηΐ 

τοὶρὮΥ ἀθϑὰβ ἴῃ ἔδυουγ οὗ Ηΐδ Ῥθορ]θ δζὸ 

ἃ υἰοάχο ἰμδὲ Ηθ 888 βαἸθοϊθὰ ἰξ (Ὁ Σ βοῖῶθ 

Εἰοτίουβ ζαΐατο; δηὰ ἴΠ8 ἰδ [16 τοάθιῃρ- 

ἄοη ἃ ζυδγδηίθο ἔοσ [δ δϑίθ δυσγίνβὶ ἰῃϊο, 

δηὰ [6 ΒΒΡΡΥ͂ δοπᾳποδί οὗἨ, Οδῆβδδῃ; οὔθ 

ΣΩΘΙΟΥ͂ ἰδ [80 ΒαΥΡίηρΟΣ οὗὨ ΟἾΒΕΣ δοὶβ οὗ 

δτϑοίουβηεθβ. ΡΠ), Ρίοὶ οὗ 5772, τ μίοι 
δἰ χηΐϊβοδ, ἰο Ἰεδὰ ζΘΏΟΥ δηᾶ σδας σεν, 

δυοϊάἀϊης 41} βαζαγὰβ δηὰ ἀδῆρϑγθ; οοτὰ» 

Ῥϑο Ῥβ, χχίὶϊἹ. 2, δηὰ Βοβθησα]οσ οἱ 

ἐμαὶ ρδββδαρο. ἽἼ92, “δηὰ ποῖ συ ἢ ἐλεὶγ 

γονεῖς" (Ξὐπ Ἐεγα). Αϑον ΠΌΠ), ἔἱ 
ῬΟΥΒοΊΔΙ φῳσγοηοῦῃ ἸΠδὲ 6 οὔθ, 8060 
ποῖθ ο γ6γ86 3. ἼΦἽῬΡ᾽ Π1) 2ὲὲ,, “τὸ [Π9 
μδοϊιδιίοη οὗ ΤῊΥ δΒοΙ η688, (Πδὲ 18, ἴο 
ΤΌΥ ΠΟΙ Βαδίεδέῖϊοη. ΤῈ ροηϊεῖνθ 
ἼΨἪΡ ἰ6. ἃ εἰτουτηϊοοσυέοι ἱπδίοδὰ οὗ 186 
δἀ)εοοεῖνο, δηὰ [06 Ῥογβοῆδὶ Ῥσχοῃηοῦῃ, 

ὙΠ ΠΙΘΝ Ὀοϊοηχθ ἰο [80 Ὑ016 ποῖίοι, 16 

αἴἰχοὰ ἰο πΐ8 σϑηλεῖνθ; ΟΟΙΏΡΑΤΘ νὸς 
ἸΘΌΞ, “ἷ86. εἰϊνογ ἰὰ014᾽ (188. ᾿, 20; 
ἀχχὶ, 7); ἹΠΌΠΟΘ Ὅ3, “ Βὲδ ὑγθδρουβ οὔ 
ψ Ὧν" (θοαὶ ἱ. 41), οἷο. Εη Ἐστγα, δηὰ 

ΟΙΠΟΣΒ, δῖθ οὗ ορἰπίοῃ, (παὲ 186 “ΠΟΥ 

Τ 

ἨΔὈϊδείοη "ἢ Πότ αδἰϊπάθᾶ ἰο, 15 Μοπῃς 

ϑπδῖ, οἡ πίοι αοἂ ἀποῖς ποθὴ ΗΘ 
τουθαὶϑὰ (δ Ταὺν Ἰγου Μοβοβ. Βαὲ 
ὈΟΪὰ [86 Θπηυτηογδαίίοα οὐ {6 Βοβί]ο 
{τ θ68, Ὑ ΒΙΟΝ ὈΘΟΌΣΩΘ ΟὨΪΥ οὗ ἱπιρογίδηοα 
ΟῚ ἐδ Ιβγῶ6} 1168 δἰϊετωρίοἃ ἴὸ ΘῃῖοΣ 
ἰηΐο Οδηδδῃ, δηὰ ἐδ ἀϊδεϊηος Ἔχ ρσθβδί ἢ 8 
οὗὨ υϑῖβο 17, ργουθ βυ δοϊΘΠὙ ἴδδὲ Ποτ 
1:6 Μουης Μοχίδη, δῃὰ [Π6 ΒΟΙΥ θα ρ]6, 
δῖο Ηἰηϊοα αἱ. Ἠοπνοόνοσ, σδηδδη, οσ [86 

Ἡοῖἷν Τιδηὰ, τηᾶγ, ᾿ἰκοντῖθο, 856 Ἐδδμθδηλ 
Βοϊέονοδ, θ6 ἀσπούθα ἐπ (μΐ8 Ρ]8οθ, 88 ἷξ 18 
Βοιηοίίπηο8 οδ δὰ “ὙἼμὸ Ηαυϊδείίοη οὗ 

αοἀ," Οομρατῖο 76. 1. 19. 
14, Το τοροσζί οὗ [86 ἔδασίαὶ Ἰυὰρ- 

Ἰηθηξ ἀχοουϊθὰ δραϊηδὶ [6 ἘΡΥΡΕΔΠΑ, 

ΒΡΤΟΔ8Β ΒΌ ΟΝ (αἴΤῸΣ διοηρ [ἢ 6 Πδίΐοῃβ ἴῃ 
δηὰ διουπὰ Οδπαδῃ, ἰμδὶ ΠΟΥ γι Ὁ ]6 
Ῥοΐοτο [86 δρρσγοδοίηρ [βσγδο οδ; δηὰ 
ΤΠΟΥ͂ ῬΑΓΕΥ Ρογταΐς ἔποπὶ ἴ0 Ρᾶ58 (Πσοῦ ἢ 

ΓΠΘΙΓ ΘΟΌΠΙΓΥ͂, δα ῬΑΣΟΠΥ ἰθᾶνθ ἰδ ἴο Ἰθοτὰ 
ΔΒ ἈΠ ΘΒΕΔῪ ῬΓΟΥ͂. ΑΝ ἷδ ὮΟΓΟ, 88 ἴῃ 

Ῥ5, Ιχ. 10: 158. χίτ. 29, 81, [89 βϑῖλθ 43 
ὈΤΟΘΒ γηνὲ (θη. χχὶ. 82), οὐ Ῥαὶεϑ- 
ηο (Παλαιστίνη, Φοδορθαδ, Αηϊίᾳ. 1. 
Υἱ. 3), τ᾿ ΏΙΟΝ οοπδὶβιδὰ οὗὨ 8 ΠΑΙΤΟῪ ἱτδοὶ 
οὗ Ἰαπμὰ δἰοηρ (6 οοδδὶ οὗ ἴα Μοάΐξοιτα- 
Ὡοδῃ, ἔγοῦι Εκτοῦ (Φοδ. χὶὶ!, 8), 611} ἢθδσ 

1.6 ΕπγΥρίΐδη Ἰγοηεῖοσ, δηὰ ὙΔοἢ Ὀοτ- 
ἀογοὰ οὐ ἴμοὸ ἐτίδοδ οὗ δη, ϑδἰηθου δηὰ 

Ψυὐδὴ (8966 ποΐθ ΟἹ χἰϊὶ, 17). Τθ6 ὨδσὴθΘ 
28, ἱκ, ἰποτοίοσο, μόΓὸ ποὶ υδϑἃ, 88 τγ88 

Ἰαίοσ ἔπ οΔ86, ἴον 86 Ἠδο]6 ἰδηᾶ; ἔοσ [86 

εὐἷδο8 οὗ Οδπδδὴ δζοὸ, ἱπ 86 0] νης 

ΥΌΣΕΘ, σης οη θα ϑορασγαίεῖγ. Αους [6 
166 οὗ ἴπΠ6 ποίη Ῥαιϑδιϊΐπο, δο0 Ζείαπά, 
Ῥα]εδῖ, Ῥ. 838, εἰ. δέᾳ. 

1δὅ. Τλεκ ἰλε οὐϊΐϊεῖα 9 Ἑάοιι ιοἱἱ δὲ 
απιαζεά. Ἑάοτῃ, 8 τηοπηΐϊδίη Ἰδπὰ, ᾿ηΐοτ- 
δοοϊοὰ ΟΥ̓ το διὰ 1188, δῃηὰ τ βου] πρ, 



πῦ2 Ὁ ΠῚ 974 

35) ὙΦ ἸΔΙΤΝ ϑλθδ ὧς ὈΓῊΝ 
ΠΡ ὈῸΝ ΕΠ 16 : ΠΩ Ἰβ δ 
- ἩΣ θ Ὁ ΠδῚ Ὁ} ἽΠΕῚ 
ὙΓῸΣ ὭΣ ἢ ΣῊ ἯΩΩ Ἣν" 
9 ἯΠΡΠΣ ἜΠᾧ ἸΒΙΘΠῚ ἸΙΘΣ 11 ἐ ΤΩΡ 
ΝΥ ΟΝ ΟἿ ΡΟ Πν ΡΡΩΒ Πρ» 
ἃ. Ἰδίυγαὶ ἰοσίγοδδ, ὙᾺ8 δἰιπδίοἃ δἱ (ἢ6 

ΒΟυ ἢ -ΘΑβίο τ ἔγοη θοῦ οΥ̓ Ῥα]οδιῖμθ, δηὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ οὗ [δος ἰγῖθο οὗ πάδῃ, τνν88 οτὶ- 
ΕἰΏΔΙΥ οαἰἹοὰ (80 ᾿απὰ οὗ ϑεοῖγ, δηὰ 
τοδοδοά, ἰη [86 βουϊι, ἴο 186 ΕἸδηΐες Οα]Γ 

οὔ 1π6Ὸὸ δορά ϑ8ωα, Ὑπογοίοσο, [Π6 ζ071110 

δηὰ στὶς ἰγδοῖ οὔ ἘΠ]. 5ῃογα, ἱπεοϊυάίην [86 
ἀϊδιτίος οὗ οὐαὶ δα ϊοϊηπίηρ ἱξ το [1 ΠΟΣΊΝ, 
ἦθ 186 ΓΟΥΥΟΥΥ οὗ (0 δῃοίοηξ ΜοΔΌΪΘδ, 
ὙἘΙΟΝ ἰ8 ἴδπ8, δοοοτάϊΐηρ ἴο [6 Οτοοῖκ 

ἀἰϊνϊδίου, ἃ ρΡατὶ οὗ Ασδδὶδ Ῥοίγβοα, [ϊ ἰδ 
Κηοση, ἴδδὲ [ὴ6 ΕἸΔοΣ 65 ῬΟΔΙΠΙΎΟΙΥ τὸ- 
ζυϑοᾷ ἴο ΔΙΙονν [6 ΟΌΣΠΘΥ οἵ (6 [6γ86]- 
ἐϊοβ ἰὩγουσαι ᾿ποῖσς ἰδηὰ, δῃηὰ τππ8 60.» 
Ῥδὶ]οὰ τῶθπι ἴο Ῥ888 σοπηὰ 1ξ, ππᾶθσ [ῃ90 
δτοδιοδὲ ἀϊ βου! (ΝΌΩΡ. χχ. χχὶ; 
ΘΟΙΏΡΑΓΟ δπάροι χὶ, 17, εἰ ες.) 1 οὖν 

τοχὶ, ἐπογοίοσο, δροδῖκβ οὗ [86 ἰδῖτοῦ οὗ 
6 Ἐοτα68, ἐδἷδ ἐδ ΤΏΟΤΘ 8 ΤΟΙΩΘΏΪΔΙΥ 

οὔοοι οὗ 106 ἀἰνίπο οππμηϊροίθοςσ, πτιϊιοῦς 

Ἰαδεϊηρ οομδοηποῦοοδ, δὲ 88 ῬΒΔΙΔΟΣ 

δηονοὰ ἃ ὑδιιρογαιῦ δι δθο) δἰνοσ 

ὁδοὺ μἴδζιο, θὰὶ δοοῦ δαγάθηθα ἰμλβοὶ 

δραΐη ἰηΐο μἷδ οἱά οὐδβμδου. [ὲ ἰβ ἤιγ- 

ὅδιος ἴο ΡῈ ταϊμδσίκοά, μὲ “1:9 Ἐδομλοδ 
ἀϊὰ ποῖ ἐχϑδοιῦν ἥολὲ δραοϊπδὶ [}|6 [δγϑ ] 1068 

ἔπ 180 ἀοδεσι " (Εὐκ Ἐξναλ).--- Τὴε κπεϊσλίν 

πιέη 4 Μοαδ, ἐγεπιδίϊνο ἐλαῖϊ φεὶσα ἰλεπε, 

ὍΠο [ἀγδοϊἰῖοβ ἀϊὰ ποῖ, οὐ τμοῖς ϑηάοῖ- 

ἴπρβ δηὰ τοδύοθοδ ἥῸπὶ ἴΠ6 Βοὰ 8.66, 

τους ἢ ἐδ τογτίἰοΥγ οὗ ἐιο Μοδθῖοδ (θ οαϊ. 

ἢ, 9; Φυάχοοδ χί. 15, 18), ὉΥ πβοῦὶ [ΠΟῪ 

ὝΘΙΟ οὐδ Ῥγουϊάϑα δ ἸΩΟΔΩΥ͂ ΠΘΟ06888» 

χὶοβ (Ὁ ϑαϊ. 1ἴ. 28)}5 Ὀπξ ἰδῖοτ, δῆον [ἢθ 

το κίηρ Βίμοπ δὰ Ὀθδη δυδάποά, [6 

κίην οὗ Μοαῦ, Βαϊαῖς, (σἰοὰ ἰο ἱμπάπιοο ἐπ Φ 

ἔδταουβ Βαΐδαπὶ ἴἰο Ἵοὔγϑο (80 [6γδ6] 1168 

(Νυπιῦ. χχὶϊ. οἱο. ΤΏΩΥ ᾿ἰνϑὰ ἴῃ ἐδ9 

οαδὶ οἵ ἰδὲ Ποδὰ ὅοα διὰ οὗ ἴδ Φογάδῃ, 

ναὶ μεὰ δἰγοδὰγ Ὀοίοσο 189 ἰτηπλϊστδιίοῃ 

οὗ 186 Ἰατϑο] θα ἰηίο Οδῆδδη, θθθὴ Θοῃ- 
ἢποὰ Ὀγ ἐπ6 Απιοτίῖοθ, ππάογ ἐπεὶν Κίης 
ϑίμοι, ἰο 1826 βουϊῃῃ οὗ 186 χίνογ Αὐποὴ 
(Νυτῦ. χχὶ. 18, 36). ἙΎΟΙΩ ποθ τΠοὶσ 
ΤΟΥΥΟΥΥ͂ οχίθη θὰ δου υγαγὰβ ἰὸ τὴ9 
“ὙΠ δσοοῖ" (Δ ΦΨΠ 9Π), Ιβαἰδὴ 
ΧΥ. 7), ἴ8δὲ 15, 7δαα  -ο)- Αἱ, ἐπὰ οσχωοὰ 
1818 8 Ῥασίὶ οὗἉ [6 ῥγοϑϑὴϊ οιτοκ, ΤῊΘ 
ΜοδΌϊνοθ Ὲσθ, δγηοδὲ πιηϊπιοστιριθά!]γ, 
ἴῃ ἃ Βοβί]ο μοὶ  ἶο 8] ροαίείου δρδίηδὲ 16 
ΙἸατδο 85, δηὰ, ἰπ [06 Ῥχορμοῖίς πτίηρε, 
(ΠΟΥ Δ΄Ὸ ὙΘΥΥ ΠΘΟΠΘΏΙΥ τηθπίοποά ἢ 
ἸΩΘΏΒΟΟ8Β δηἀ ἐτηργοοδίίοηδ, (188. χὶ, 
14, 15, 16; ΑΥὴοϑ ἱΐ, 1; ΖορΆἘ. ἱϊ, 8); διά, 
ἰῃ ἃ δἰσγαῖϊαὺ θ6ῃ86, [ΠΟΥ͂ ΔΓῸ ΔΙσοδὰγ παιηρὰ 
Βοσθ. Ἀγ2ὴδ, Ἰοδά ον οἵ δ ἰγθ, φύλαρχος, 
ὀρ οί δ υδοᾶ οἵ 86 οἰϊοῖα οὗ (6 Ἑάοτὰ- 
[τε8 (δι. χχχτὶ. 1δ, δέ 2ε4.)} οοωρασο, 
Βονονοσ, Ζθοδ, ἰχ, 7; χὶὶ. δ, 6, οτὐχίπδ!γ 
ΟἾΪΥ ἐπ Βοδὰ οὗ 116 ἔδυγ, τδογοίοτθ 
ἴδ ΤἈΓΑΙΥ ἰἐβοϊ!, 1 ΧΧΙΙ. 28; ΜΟΙ, 
Υ. 1, οἷο; οσΣ ὅοπι ΟΝ, ΟὨΙΠαγοῖ (χιλί- 

ἄρχος), ΞΥτιοτγταοῦδ νείτὰ Ἡρὰς ἽΦ', χντ, 
τ - ὨΡῈΝ, Βοτο ἐὰφ τείσλέν πιθν, ἴγοχαω 
28, ἴῃ 118 οεἰρίηῃδὶ στρϑδηΐηρ, φέγοπο (600 
οἱ τοῦ, 11).---ΔἹΌ, ἰο θονν, ἱβογοίοσα, ἤρα- 
Τα νου, ἰο πεείέ, ἰοὸ Ὁο ἀἰδϑοὶυϑαὰ υεὶτἢ ἴδδε 
διὰ δἴδυτη; ϑοριυδρίηξ, ἐσάκησαν; 5800 
Ῥ. χὶνὶ. 7; τὰ. ἰχ. δ; Ἑσοὶς, χχὶ, 90. 

ἈΦ. ΤΠ ἴεστοσ, (86 δηχυΐδη δηὰ οοπη- 

βιοσιδίοη οὗ [06 οῃϑανΐθδ, δῖ ἔασι; 
ἀοδογροά,. ΠΙΘΝ», ροοεοδγ, ἱηριοδὰ οἶ 

ΠΌΝ, σὰ [6 ΠΠ Ρδιδχοχίουτη, δ ἰῃ 

ΠΠδ᾽ (ὅου. ἰϊ. 10), ἱπδιοδὰ οὗ ΠΡ)", 
Ῥα, τ}, 8; Ιχχχ, 8; “ΠΏ, ἰηείοκὰ οὗ ΠῚ, 

Ῥε. ἐχτὶ. 1δ, ΠΥ ΝΣ, οὔ, Ζοῦ, 

Χχχὶν. 18, οἷο. -- Ἵ᾽Ἴ] 2112, ὃν ἐφ 
ἑαΐίμοιε 9 Τὴν ἀγα. Το δαϊ)δοιϊνο 
12, ἴδκοὴ ἐπ [6 Ὡϑυΐοῦ ζοηᾶογ, ἷν ΠΟΙ 

Ἰδοὰ 88 ἃ βΒυῤϊείδηίγο, δὰ ἱμογοίοσο ἰξ ἰῷ 
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{Π6 τα ΡΥ τηθη οὗ Μοαδῦ, ὑγθη Ὁ] 1 Πρ γν}}} βεῖζα {ῃ τὰ ; 41] 
{Π6 ἱπμαδίίαηίθ οὗ δῆδαμ Ὑ0111 τηθ]ῦ αὐγαῦ τοἱϊλ ἔφαν. 
16. ἔδαγ δπὰ ἀτεδα ψ1]] [8]}} ἀροη ἐβοῖὰ; ὈγῪ ὑμ6 ργϑαῦιμθϑβ 
οὗ ΤῊΥ ἅγῖὰ Π6Υ Μ11] Ὀ6 ἀμτηῦ 88 βίοῃηβ; {1} ὑβ6ὺ Ῥᾷ888, 
Ο 1 ογάὰ, {1} 16 ρθορὶβ ρϑβ88, βίο Τῆου μαϑὲ δοαυϊγρα. 
17. Του νι] Ὀτγίηρ ὑπο ἴῃ, δῃὰ ρ]δηὺ ἔμπϑῖλ ἴῃ {86 
τηοαηίδϊη οὗ ΤῊΥ ᾿ῃῃονιΐδῃπορ, ἐπ ὑμ6 ρΐδοο, Ο 1, ογά, τολίοἢ 
Τοῦ Παϑύ Ἰη8α6 0" ΤΥ ἃδθοάβ, ἐπ {Π6 βαποίυαγυ, Ο 1,οχα, 

ἡοϊποά πῆ ἽΝ), ἰη [86 δβἰδίιϑ δοῃ- 
δβιτυοῖυδ; ἔδυ, ΓΠ Κη ϑὲ, 116 δίγθηρ οἵ 
ῬΟΥΟΣ, (δαὶ ἴ8, [06 ὙΘΙΥ͂ δίτοηρ, ῬΟΎΟΣ, 
166. χὶ. 246; Ῥα. χὶνΐὶ. δ; σοιιραγο Οδηῃηΐ. 

Υἱΐ, 10, ΔΊ 1... τ Το οτος οὗὁἨἁ 186 

ΘΏΘΙΠΙΐ68 18. ΔΡΕΪΥ οοτηραγοᾶ Ὑγἢ [6 “ Ὀ6- 
οομίης ἀμ ἴκθ ἃ βίοῃθ᾽"; δ 6Υ ν1}} 

τοιηδίη ααϊοὶ δῃὰ πιοίίοηΐοδϑ, υἱίποῦϊ ἰπ 

ΒΥ ὙΔΥ Ορροδίηρ; [86 ἰγαπδὶξ οὗ 1Π6 18- 

ΤΑΘ θα. Το ϑορίυδρίηϊ Το ΓΒ, ἀπὸ- 
λιθωθήτωσαν, “1ΠΟΥ͂ 588}8}} Ὀοοοηθ [{κὸ 
βίοπϑ." Βυῖ [16 ᾿γδηβ᾽ [0.8 ὈΥ {86 ἱπη- 
Ρογϑιῖνο οὐ βιδ) ηςνο ( υ]ραῖο, “ ἤδης 

ἐπι οὈἾ165, 8ὸ αἷδο ΝαοΒτηδηϊ 8, δηὰ 

ΟἾ678), Δ16 δραΐηδὲ ἴΠ6 οοπίοχὶ, πο ἢ 
ΟὈἸἶρο5 8 ἴο ἰδῖοὸ ἴ[Π6 γοσὺβ οὗ [818 Ὑῦβ 
88 δ᾽ τὴ0}]6 ἔπαχο [6Ώ868.---Τ)0 τορο ἴοι 

οὗ ἼΥ ἽΝ ἰ5 δἰ τ 1] γ (0 γοῦβ. 6, 1], δηὰ 

δ ΔῺ Ομ ρΒδιῖοδὶ, Ῥοσίϊοδὶ ἢρογο; ἴποτοὸ- 
ἔοτο, ἴο ἱπίοτρσοῖ (δΐ8 ἀου Ὁ] ῬὮγαδο τὴ ἢ 
Ταγζύπ ΟἸΚοΙοδ: “ 61}} [ΠΟΥ Βανο σσοββοὰ 
ἕο Λσῆοη δηὰ (86 Φογάδῃ,7 οὐ ἴο δηὰ ἴῃ 

ἷξ, τὰ Εδη ἘζΖτα, δὴ δ᾽ υϑίου ἰο ἴπ6 ἸοηςΣ 
εἰγουϊίουβ τψδηδοτίηρβ τουηὰ [6 τῃοῦῃ- 
ἰαΐη8 οὗ δεῖν, ἰδ ἑογοθὰ, δῃἃ σΟὨΙΓΔΙΥ ἴο 
πο τυ ]68 οὗὨ βίῃ ]6 δηὰ σχϑίϊοῃαϊ ἱπιουργο- 
ἑδϊίΐοη. Αδοιὲ 37, 88 ἃ ζοϊδεῖνε Ῥγοηοῦῃ, 

866 οῃ γοῖῦ. 18.--- Τὴε Ρεορίε ιολίοἢῦ Τ΄οι 
λαεὲ αοφωϊίγεα, τπτλοῖῦ,, ὉΥ͂ [89 τοἀδοιηρθου 
ἔγτοιῃ Εφγρὶ; “ΠΟΥ ΤΟΓΘ ΘΕΓΎΔΙΗΪΒ ἴο [86 
Ἐργρυίδηβ, πον Τδου μδεὶ δουϊγοᾷ τΠ6πὶ 
ἴο Ὀ6 ΤῊΥ Ββογυδηῖβ" (Εὐν Β:γα); οοτὰ- 
ΡδΙΘ νἱὶ. 7; ΧΙ, 2; Το οαῖ, ἱν. 84; ΟἸαΐγο: 

“006 ἴπ ἃ “ογπό," 1688 ΔΡΡΓΟΡτγίδίΕΙΥ, 

δ ἰμὶδ σηΐσῃν ΘΟΌΔΙΥ ΔΡΡΙΥ ἴο αἱ 

Ὡδιϊοηϑ. 
1:1. Τῆσθ νοσὺϑ οὗ μ͵8 δοηΐθῃσο, ᾿Θ 2 ἢ 

δὰ ἸΌΝΌΠΙ,, δ΄ϑ, ΌΥ δοῦλο ἰΥΔἢΒ]δίΟΓΒ, 

ἐδίκοῃ 85 ἱπάϊοδιίηρ ἃ ὑγαψεγ, ψ Ὡς ἢ 8 ποῖ 
δραϊηβὶ ἴῃ6 σοηϊοχί. Ῥ απέϊπο, δἰ σηῆ68, 

ἀχυγαιίνεὶυ, ἰο στηὶ 8 ἥγηι, βδίοθ δροάρ, 

ΨΈΪΟΝ 848, 88 ἱξ ᾿σασο, (δου θο» τοοίδ. 
Οὐομιρ. Ατηοδ ἰχ, 15; ΡδἊ. χ]ὶν. 8; Ιχχχ.' 9.-- 
ἽΓπΌ ΠΣ ἽΠ διδ5 Ὀδϑϑῆ οοῃ οί ΓΑ} ]Υ ὑπ Δοΐ- 
Βιοοα ὈΥ͂ ΏΔΩΗΥ 88 ἴδ6 ᾿απὰ οὗἩ Οδηδδῃ. 
Βαὲὶ 1Π6 εἰχηϊβοδίοη οὗ ἽΠ ἴῃ [86 δϑῆδο οἵ 
“τηοπηϊδίηουδ ͵6πἃ" 8 ΥΟΙῪ ἀουδτίιϊ ; 
δΔηὰ [ἢ6 ἱπβίδῃοοδ Εἰς Βανο Ὀθοη δἀ ἀπςοὰ 
ἴῃ δυρροτὶ οἵ τ ορίπίοη δΓθ 811] πποοῖ- 
ἐδίη. [ἢ ΤυδυϊογοΠ ΩΥ ἱϊϊ. 25, ἐπ πογάβ, 
ὉΣΟΠῚ ΠΙΠ 2ΊΩΠ ἽΠΠ, εἰσπίεγ, “ τιΐα 
τροπηδίη, παπιεῖν, [6 ΤΘΌΒΏΟΣ ;" ἴον ἢ 
66 ἔγοα ΘΏΠΥ͂ 118. τηοδηΐηρ ; ΘΟΙΏΡΕΣΘ 
1 βδιῃ. χχυἝ!, 8; ῬΒ ᾿χτῆ. 10; Ατὰ. ἐ{.11.; 
οἷς, [πῃ Ῥβδ. ἰχχυ. δ4, διὰ [κ8. [Υἱὶ, 18, 
ἷβ ἸΣῚΡ ἽΠ, υπαποβιοηδοὶν, [86 Μοῦηὶ 
Μοτίδῃ. Ἐνεῃ Ἐδη Ἐσσγα, διεμουρἢ ἐὯ9 
ἤγοϊ ὙὯΟ [45 ργοροϑοὰ ἴὸ σπᾶν ἴδ ἰασπά 
οὗ Οδηῆδδῃ, δθθπιδ ἴ0 ῥγοΐεσ Π6σθ (86 βίσζηϊ- 
δοδοη οὗ ἽΠ δὸ “ Μοπηὶ Μίογίδῃ," στοὸ- 
τλλτκίηρ, ἴμδὲ Πϊ8 ἸΓΔΗΣΙΔΕΟη ΔρΤΟΟϑ 
ΒΘΌΟΣ πῖῖὰ (ἢ 6 10] τίη πογάς, “πὶ τὴ 6 
Ρἶδοθ σιοῖ Τποὰ Παδὲ τῆλ ἴος ΤῊΥ 
αὐοὰο" ὦ" ΠΌΡΒ ἽΠΩ2Φ» 552). Αδα 
ΦΘ δηὰ δον ν2 728, τ; τοϊδένἪε, ὝΝ, 
ἷδ ἴο 06 ΒΌΡΡΠΙοά. δβ8.66 ποῖθ οἡ χὶϊὶ. 8. 
Βοΐοτο [3 δηὰ ζἽΡ, ἐδὸ ῥγοῆχ, 3 οἵ 
ἽΠ3, 8 ἴὸ Ὁ6 ποδοτγβιοοὰ, 8.66 οὐ Υἱ. 3, 

Ρ.101. ΦῚΡΌ, πίια [86 Τλαροθῃ δΌρΒο- 
πΐσαχῃ ἰῃ Ὁ, δίδπὰβ ἰπβιθδὰ οὔ ΦΉΡΘ, δ ἰπι 
. 8. ΕΝ ἱπδιοβά οὐ ἸΕΥΠ. ὙΒοΣ 
ἴδι6 Δἰ]αδίομβ το ἔμ6 οοῃηᾳπεβὲ οὔ σδῆδδη 
δηὰ {ῃ6 Ῥυϊ]άϊης οὗἨ [6 τεταρὶς, ποίεθασ 
Θχοϊυὰο [86 δυϊογβΐρ οὐ Μοϑϑϑβ, ποῦ ἰοδὰ 
ἴο 8 ᾿ἰαΐοσ (το, 88 ἰδὲ οὗὁἩ θαυϊὰ οἵ ὅ0]ο- 

τοοΏ, 888 θθθῶ οὐβογυδὰ ἴῃ (ἢ6 Ῥγοίαιουῦ 
ΤΟΙΏΔΙΚΒ ἴο (8 Ϊ5 ΟΠ ΔΡΙΟΣ, Ρ. 360. 

16. Τῆο ἐχοῦο δοτα Εργρὲ 8 ΒΔΡΡΪΥ 
οἴδεοιοὰ ; [86 ἐγταπηΐοδὶ Κίπρ, δῃὰ 1 τὸ - 
ὙΘΉΡΟΙ] ΔΙΙΏΥ, Βᾶγα ὈΘΟΟΠΘ ἃ ῬΓΟΥ οὗ 
[86 σγᾶυϑδ; ἴῃ ἰδ τηϊηὰ, (ὴ6 Ῥοθὲ βδϑϑᾶ 

δἰσοδὰγ [890 τὺ 8 ταοδὲ χ]οσὶουδ 

Τ 



Πῦ3 Ὁ ΠΟ 

: ΟΡ ὙΠ Ὁ ΤΡ 18 5 19 

ΤΑΣ ὈΠΡῸ ΠΡ 305 
ὙΠΞ 

2760 

Ἂν: 
Ὀὐ5 ῬΘΊΒ5 ᾿395 ΓΒ Ὀγὸ δ5 

ΧΕ ΣΕΕΧ ἌΡ, Ὡ"Π 
Β 

ΜΈΡῚ ΠΤῚΒ ἩΝΤΤΙΣ ἔπι ΤΙηΝ, ΠΕΡῚ τλ ἢ ΠῚ 90 
ὮοΡΟο8, ἔΠ 6 ροδβοδϑδίοῃ οὗ ἔπ Ἰδηᾶ, δηὰ (ἢ9 

ὁζθοοι οὗ ἴ0 βαποίυδιγ---δηά, ἱπδρίτοα 
ὮΥ [δὲ τ δου, ῬΟΊΝΟΣ, 8η ἃ ΤΩΘΓΟΥ͂ οὗ 186 

Τοτὰ, ΒΘ Ὀμγδίθ ΟὔοΘ ἸηογῸ ζοσι δ 88 ἴηἰῸ 

ΔῊ Θῃμογχοῖς ρδη, “ Το Τογὰ Ὑ}1 τοῖσι 
ῸΣ ΟΥΟΥ δῃὰ οτορ"--- δηὰ πι} 1818 οπι- 

Ῥμδᾶς οὐδουϊαιίοι 116 ἱτωτ οΥἹ ἃ] δος Θ0Ὲ- 
οἰπά σα. 

ἈΦ. Ἐργ [Π18 Ὑοσδὸ 4068 Π0 ΤηοΓῸ ὈΘΙοΩ 
ἴο ἴ6 ρΡοθπὶ; δυΐ, ἔογτυΐης [86 ἰτδηβ᾽ οι 

ἴἰο ἴδο9 ζο]ονίηρ, πασταῖῖνθ, ἰδ Ἰηϑη οῊ8 
ΟὯ06 διζαΐῃ [86 Ὠἰδίοτίοαὶ ἔβοίβ οὐ ἩδΙΟἢ 
ὅδο δϑοηρ ἰδ υαδοῦ. ὙΤῊῸ ἀϊοίίοῃ ἱβ Ρ67- 
Το ΟΥ ῬΓΟδΑδΙΟΔΙ, τι βουΐ ΤΣ γ πὶ ΟΥ Ῥδγα]- 

Ἰε απ, ΤὨΐδ γδ8 δσοδὰγ [Π0 ορίηΐοη οὔ 
ἘΛΔΒΏ θαι, ἩΒΟΤῚ ΤΩΔΗΥ͂ ἰΔΙΟΣ ΟΟΙΠΙΘη[8- 
ἔΟΥΒ ἢαγθ 081} [0] ονοὰ. Βαϊ ΕΌη ΕΖγα, 
διὰ οἴδοσθ, Ὀδ ονὸ ἐμαὶ 818 γοΥ80 ΤΌΣΤΩΒ 
8 Ῥαγὶ οἵ [9 δοηρ, δηὰ ἰδδὲ 1 ἰ5 πίοι ἀοᾶ 

ἘΣ ΘΗ͂Υ [0 το δῦδθ [9 τοημάογα οὔ δο Βοὰ 
8684, [ΙἋἢ 180 96, ἢ ΒοΓΟ]}8 οὗὐἨ 86 Ι,δ'ν, 

1818 ΤΟΥΣΘ 18 4180 οπιδοάϊοά ἴπ (ἢ6 δοῃᾷ. 
ῬΜοπαοἸξδοθῃ ἰδ Κ68 2 πῃ [Π6 δ᾽ χη βοβέίου 
οὗ ΝΘ, δδ Τιδϑη δἰγοδγ Ὄχρ δα 
αἴχοῦ ἴ)6 ΒΔΌΡΙΠΒ, δηὰ ἰγβηβ]δίοδ, “ ΤῊ Ϊ8 

Βαρροηθὰ Ὑδοηὰ ῬΆΔΥΔΟΙ 8 ΒοΥδΟ, οἵα. 
ΑΙΒουΡὮ 1 18 ΠΠΗΘΟΘΒΒΑΣΥ [0 ἰγδηβὶδὶθ 
Ὁ 580 Οἰγοπζωβίδη 14}}7, [Π6ὲ, ΟΥ̓ Δ δἰ τα ϊασ 

8686, ἷδ, ἴῃ ΟἿΌΣ οοῃίοχί, ὨΔΙΌΓΑΙΪΥ ἱτὰ- 
Ῥ] οὰ ἴῃ ἐπδὲ οοπὐυποϊοῃ, 

40. Ακὰ Μιύυΐίαπι, ἐδ ρμγορλείεε5, ἐδέ 
δἰδίεν 977 Ααγοπ, ἑοοῖλ ἰδὲ ἐπαδνοὶ ἐπ ἦδν 
λακᾶ, οἴο.... Μίτίατη ἰ6 οτΘ ἀοδίρτιαιοα 
858 Ῥνορλείειε (32). ὙὍΠῸ π50 οὗἁ [18 
ὭΔΙΙΘ δὲ8 δ0 1688 Αἱ ΟΌΪΥ ἱπ [μἷδ ἴπ- 
Βίδιιοθ, 88 ἰΐ δΡΡΟΑΥΒ ἤγοῃ ΝΠ, χὶΐ. 3, 

δὲ ΜΙτΙΩ 88 ΤΟΔΠῪ σοηδίἀοτοὰ 88 8 
ῬΙΟΡἢοῦθ68 ἰῃ [86 πδιΔ] δοςσορίδεοι οὗ [80 
προγὰ, Βούγονον ἱπίοσίοσ Β6Γ ργορμοῦς γἱἷδ 
ἯΓΔΒ ἴ0 ἴδαϊ οὗ Μοδεβ (νοσζ. 6). ΟΡ ΑτΘ 
ἩΜΙοῆ. νἱ, 4; διὰ Ταΐπ. δ8οι. 12 "Ὁ. Βαὶ 
δὲ [50 ποτὰ δὲ, 2 18. 4180 δρρ θὰ ἴῃ ἃ 

ΤΏΟΣΟ Οχίθηἀοα δ6η86 ἩΠΠῸ τοραγὰ ἴο {Π066, 
ὙΠΟ, ἱπδρίγοα Ὁ ἃ ἰρθον ἱη 6] ρθηοα, 
βαρχοθξς ἰο ΟΥΠΟΓΒ (ἢ6 ψογά8, ἸΏΘΥ τ δὴ ἰὸ 
Ῥτγοϊηϊραῖο, 885 Ὀθθῃ οὐϑοσυθὰ ἱπ οὔζ 
ποίο8 οἵ ἷγν. 6 δπηὰ ντἱὶ. 1, ἴοὸ ᾿]ο ἢ τ 

τοίοσ, 5.111 τόσο ΘΟΙΏΡΓΟ ΠΟ δῖγο 8 (06 
ΔΡΡΙΙοδίίου οὗ ἐδ 32 ἴπ 1Π6 χηρδηϊης οἵ 

,7αυοιυχίίε δοὰ ,γϊεπὰ 9. αοά, Ὑ οὰ Ηθ 
1|868 83 8η ἱπβίγυτηθηΐ, [0 ρῥγοοσϊαίτα Ηἱ8 

Ὠδίυσο δηᾷ Ηἰ8 τ ϊϑάομ, 88, ἴῸΥ 1ῃβίδῃςθο, 

Ὑ 1} τόϑροοὶ ἴο ΑΌγϑμδηι ( εη. χΧχ. 7; ἴῃ 

80 Οογδα: ἀι}} ͵μ. οΥ ἴ6 Ῥαϊτγὶ- 

ΔΙΟὮ8 (Βα. ον. 15). Ιὲ ἰβ ονϊάθπηὶ, ἴπδς 

Μῶοϑ68 5, ἱπ 106 Ῥοηϊδίθυς, οα]]οὰ ἐξ᾽2), 

Ὀοοδῦθο ἮἈ6 ΘΟ Π68 ἴῃ Ἦΐ8 ΡΟΓΒΟῚ ἃ]] 
(086 ἴπγοθ οδίδροσίαδβ. οὐ ἀθρτθοβ (566 

Ναυη). χὶἱ, 6; Ὠδαΐ. χυῖϊ!, 15---20; χχχίν. 

10λ-- Τὺ οὙΤΩΟΪΟΩΥ οὗ [6 ποτγὰ ἐδδ᾽3), 

ἔτοταῃ δκ 32) ἱπδιθαὰ οὗ 992), εἰρη γίηρ, ἰο 

δίγεαῆ ᾿γίδ, ἰο ἐροαλ ἱπ α ἥοω 9 τοοχ(ΐε, 
ΘΟΓΙΔΙΏΙΪΥ δάσοἱβ [Π9 τρϑδηΐηρ οὗἁ φίπσεν ΟΥ 
Ῥοεί; διὰ ἴῃ (818 Β6η56 3) 8 ἰῃ ἃ Βρα (Δ Ρ]Υ 
υϑοᾶ ἴῃ ΒΟΥΘΓΆΪ ῬΆΒΒΑρΟΒ, 88 1 ὅδῃ). χ. 1]; 

χὶχ. 20; 1 ΟὨγοη. ΧΧΥ. 1, δἰ ϑέᾳ; ΘΟ ΡΑΓΘ 

ΟἿςεγο, Ὧθ Ατηΐς. Υἱὶ., δηὰ δ]50 δξ 3) Π, 
1 βαυ. χ. 6,10,1. Μπϑίο δηὰ σχοοϊδιτο 

ΒΟΠΖ ὝἭΘΓΘ ὯῸ ἀουδί δ ὙΘΙΥ͂ ἱΙΏΡΓΘΒΕΙΥ͂Θ 
ΒΟΟΟΙΏΡΔΗΠηΘηΣ οὗ ϑ [86 Ῥχορβοῖὶς ἀϊςία; 
δηὰ ἐδογοίοσγο ἴΠῸ6 αἰ οσοης δἰ χηὶ βοδε ἢ Β 
οἵ 8522 τηδυ, Ὁ] Επηδύογ, μανο ὈΘΘῺ οοΙ- 

διποὰ ἴῃ Ομ ποίΐοῃ; 88 ἰὴ [Γδιΐη, υαΐοα 
ΤΩΘΘΏΒ ὈΟΪ) ΡΓΟΡΒοὶ δηὰ ροοῖ; δηὰ ἰδ 

ἐποτοίοσγο, ϑδιησοὶ (δοοογάϊηρ ἴο 1 ὅπ). 
χ. δ; χὶχ. 19, 30) ἰΣαϊηθὰ ἃ ΠΌΤΟΥ οὗ 
Ῥγορλείε (Ὦ"}2"3}2), 1686 τοῖσι! Βαν Ὀθθη 
ΤΠΘΟΟΓΘΌΟΔΙ ῬΥΘΘΟΙΘΟΥΙΒ ΟΣ ΒρΡΟΆΚΟσΒ, ὙδὸῸ 
ΜΟΙ δὲ 106 58Π16 {{π|60 ἱπαιγαοίοα ἴῃ 186 

ΤΑΌΒΙΟΔΙ] ἀρ! ὙΟΤῪ οὗἁ (Ποῖ ἀἰβοοῦζγδοδβ, δηἃ 

ὙΠῸ οοὐ]ὰ ἐΠ8 ποῖ [ΔΚ Ορροστυῃ 68 ἕο Σ 

[πὸ ΘΧογοῖδο οὗ δον Ῥοδίίοδὶ δὶ} 168 

4190; δῃὰ βὸ τ͵Ὺ Τοδὰ ἰἱῃ [6 ΖΌΓΠΊΟΡ 
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ιὐλιοῦ ΤῊΥ Βαπάβ πᾶν οϑίβ Ὁ] 18ῃ66. 18. ΤῊΕΒ [ΟΕ ΨΩ, 

ΒΕΙΟΝ ἘΟᾺ ΕΥ̓ΕΕ ΑΝῸ ΕΥ̓ΕΒ.---19. ΕῸΓ ὑῃμ6 ΠοΥβο οὗ ῬΏΔγδΟΣ 
σοὺ ΜΠ 118 ΟΠδριοίβ δὰ σἱΐῃ 118 Βουβοιηθη ἰηΐο {Π6 
868, 8ηα ὑμ6 [υογὰ Ὀτουρῃῦ Ῥ8ῸΚ {Π6 νγαΐουϑ οὗ [Π6 868 Ὁροῃ 
{Ποιὰ ; Ὀθαΐ {86 οὨΔ] άγθη οὗὨ [βγ86] χγϑηῦ ου αὐτγὺ ἰαπά ἱμτουρἢ 
{Π6 5868. 

20. Απᾶ Μιτγίδιῃ, 86 ῥγορμοίβββ, 6 βἰβίευ. οὗ Αδτοῃ, 
ἴοοῖκ {86 ἀπά Γ6] ἰὴ ΟΡ Β8ηᾶ : δπᾷ 41] ὑμ6 τγοσλθῃ πγοηΐ ουΐ 

Ρᾶββαζο αἰβέϊῃου Υγ: “1οὰ ὙΪΣ τηθοὶ ἃ 
ΘΟΙΩΡΔΕΥ οὗ Ῥγορϑίβ οογηΐμρ ἀοντῃ ἔτοση 
10:6 ΒὲρΒ Ρ]δὸθ ὙΠῚ 8 ῬΒΔΙΓΟΥΥ, δηὰ ἃ 
ΤΔΌτοϊ, δηὰ ἃ ῬΙρΘ, δῃὰ ἃ ἤδγρ, Ὀοίοτθ 
ἐδοὰ; δηὰ {ΠΟῪ Μ|]1 ῬτΟΡΠ6ΒΥ. ἘῸΓ 
18:6 Βυ]ἴτὴθ βυ δ᾽ 6 οἱ δηὰ [0 ΒΟ]οση Οὐ- 
οδδίουϑ, οὐ Ἡδὶοἢ (6 ΡῈ] ογϑῖοῦ Ῥτο- 
μουπορὰ 8 δάάγοββεβ, ὙὉΓῸ ΠΘΙΌΓΑΙΙΥ 

ςΔἸου]αίοὰ ἴο ΟΔΙΤῪ δτη ΔΎΘΔΥ, δἰγηοδβὲ 
ΒΡΟΠΙΔΗΘΟΠΕΙΪΥ, ἴο ἃ ἷσῇοῦ βῖρμὶ οὗὨ ΒΡΟΘΟΣ, 
[0 ἃ τιοῦθ οἰορδηῖ δηὰ εοὐθῃ ροϑίϊςδὶ 
ἀϊοιίοη, Βυΐϊ, πονυογίμοίοβα, τὸ δ:Ὸ ποῖ 

υδιβοά ἴῃ δοοοάϊηρ πποου: ΠΟ. Δ} ἰοὸ 
Ἡογάοσ  γοιρδσῖ, Ἡϊοῖ 8648 Ὀόοη ἴοο 6Χ- 

ἐοηΒΙνΟΙΥ δάορίεα : “ Μ'γίδιη δηὰ 2)6- 
Βοτδὰὶ 810 οδ|16 ἃ Ῥχορῃθίδββϑοβ, ὈθΟδ 80 

ΠΟΥ τοῦ ἱηδβρίγοὰ ργορθίβββεθ ; δηὰ 
δϑογοὰ ῬΟΘΙΓΥ ΜᾺ8 δἰ γ8 οοηῃβίἀογοὰ 88 
[6 Ἰἰδιχύαρο οὗ ἴ[8ὸο ροάβ." ὙὩὙᾺΪδ ἰδ 
6586 Δ }]Ὺ οοττοςὶ ἢ }ἰ τη οἃ ἰο Βοδίμθη 
ὩΔΙΪΟΏΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ τ[η6 ατοοῖκβ δπὰ Ἐο- 
ΤΏΔΉ8, ὙΠῸ χτοραγάθα τῃὴ0 Ῥοσίβ, 88 δυο, 

ϑιδῃἀϊηρ ποῦ [86 ἰπηδποηςο οἵὗὁἨὨἁ ΑΡΟ]]ο 
ΟΥ ἴ6 Μυβοβ, οὐ οἵδογ ἀθί [168 οὗἨ Ῥοοίγγ; 

δηὰ οἰ που ΑΡΟΙ]ο δ Ὀοΐὰ [μ6 αοἀὰ οὗ 
ἀἰϊνπαίΐοη δπὰ οἴ βοῃς, [..690 ἔτγο 4.8] 1{168 
ἭΘΓΟ 88 {{{||6 ἰτοὰ ὉΥ͂ ἃ Εἰ θοΓ, ἱπίθγηαὶ 
δΔηὰ ΠΘΟΘΒΔΒΙῪ Ὀοπά, 85 [ἢ 6 ταιῖοῦβ διίσὶ- 
Ὀαΐ68 οὗ Ὁϑίαδηθβ ΟΥὨ ΜΟΙΟΌΥ. [Ιΐ ν88 

ἀἰεσοοῖ τὴ τ 6 ἩΘΌΓΘΥ Ῥγορμοίβ. Νοιὶ 
186 ἰαπσμασε ΜᾺ8 ἰηδρίγοα ὉΥ (86 ἀοὶΥ, 
πὶ τἴ06 ἑάδαϑ; ΘΥΟΥΥ Ῥτορδοὶ τοϊαϊηθὰ ΗΪἷ8 
ἱπαϊνϊ 8] βιγ]6, δηὰ 89 οχργοβϑοὰ ἐἢθ 
Ἰδουρμῖβ τίσ μΒὸ πῶϑ οοιημηδηἀοὰ [0 
Ῥτοοϊδίτα ἰπ [06 ΤΑΔΏΠΟΥ τ ΐοὮ δρρϑαγοὰ 

ἴο ἢϊπὶ ῬΟΓΒΟΠΘΙΪΥ τηοδὲ οἴἴθοῦνο. Ατοὴς 
1τὴ6. Βομι θη 8, ροριῖς) αϊσέίοπ ἰα τοσαγὰἀ δα 

88 δὴ οἱηδηδιίϊοῃ οὗ [6 ρσοᾶβ, οὐ 88 ἰῃ- 

Βρ᾽ γϑαίίοη; διηοὴρ 6 όταν, [6 ]Δῃ- 
ἄυδχο ἴδ, ἰὰ ἐῖθ6} ἢ, πὸ τρᾶτκ οὗ 8 ἷσζθοσ 

ἰπβυδηοο; ἴῸΣ ῥσορ οί ὝΘΟΙΘ ποῦ πεοόδ- 

ϑαγίΐν Ῥοοὶδ (ῸΣ ἱπβίδῃςο, ΑΒ ͵ δἢ, ἘΠ) Δ, 
ἘΠΙ6.6, δηὰ οἱθσβ), ΠΟΙ τΟΣ6 ἴΠ6 Ροεῖβ 
ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΥ ὈΓΟΡΠΟΙΒ, ἰπ [Π0 δίγιοῖ βθῆ56 οὗἁ 
116 τοτὰ (Ὁ ἱπείδηςο, Παυϊὰ, βοϊοσηοι, 

δηὰ οἱ 618).--- Μ|Ίσίδτα 15 οδιοὰ [06 δἰδίθσ 
οὗ Αδζοῃ, Ὀϑθοδῦθο, 85 ἘΔΒΏ ΑΙ ΟΌΘΟΓΥΘΒ, 

Β6 )1ἷΑ)ϑ ΠΟΥ δἰάεγ Ὁτοῖδοῦ (σΟΙΏΡΑΓο 65. 
χΧΥΪ;. 9). 

ΤῊΘ Βδηά- ἄγαα (ἢ, Αταῦίς ...9..}} 

Βρδηΐδῃ, “Μἀμῦα, οὐ οε" δυὐὰ δῇ, 
Ταθουσίηο; δορίθερίηξ, τύμπανον) ς0ῃ- 
δὶδι8 οὗ ἃ ὮΟῸΡ οὗ τοοὰ οΥΣ χηρίδὶ, οὗ 
ΔῦοωΣ οὔθ διδηά- δῖ, δηὰ οονογοὰ 
ΟΡ τὰ|ῖξ Ἰοδίδου; ἰΐ ἰ8 60}}} ἃ τϑῖγ 
ἴδυουσίιίο ἱπδίσυτηθηὶ ἰῃ ἰμ6 Εδδῖ ΟἹ ἴδδ- 

. νο δὰ βδογοὰ οἼσδβίουϑ (ὅ βῆ. χχχὶ. 97: 
Ψοῦ χχί. 12; 2 βδσζω. νἱ. δ; 18. νυ. 12, οἱς.). 

10 ἰ6 Ὀθαίθῃ ὉΥ ἰδ6 Βδηᾶ, δῃὰ βεῦνϑβ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴο Κοορ ἴδ6 ἰδοὶ ἰῃ βἰῃρσὶπς δπὰ 
ἀδηοίπς. [Ὁ ἷβ υ8.8}}}7 ῥΪαγοᾶ ὈΥ ἔδιηδ165 
δὲ ΡΟ] ῬΓΟΟΘΒΒΙΟῺ8Β δηὰ 1 ΘΠΟΓΆΙ] ἀδηοοβ, 

88 ἴ6 ἱΠΒΙΓΠΙΏΘΩΣ ΤΏΟΓΘ ΖΘΏΘΓΑΙΪΥ ΔΡΡτο- 

Ῥγίδιθα [0 συ θῇ νγ88 ἴΠ6 δυΐο (πάρ. χὶ. 84; 
1 βδιῃ. χυϊὶ. 6; ῬΒΑ]Π)8 ΙχυἹἹἱ. 26, εἰς.). 

Αἱ ἴδο τπι πη του Ὁ6118 ἃγὸ ἔγοαπθηῖ- 
Ϊγ ἰδοίθηθὰ, ᾿ ΒΊΟΝ ἸΏΟΓΟαδΘῸ [86 δίγοηρτῃ 
οἴ ἴπο ἴοῆθ. Βυὲῖ [6 Εσγρίϊδη Εἰτα το 5 
ὝΘΓΟ ῬΓΟΌΘΔΌΪΥ οὶ ὑχουϊἀ δὰ εῖιἢ δας Ὀ6 116, 
8.8 ἴΠ:6 ΓΘΡΓΟΒΟΏ ΔΙΙΟΏΒ ΟἿ ΣΟ ΠΌΤΩΘΏ 8 ΒΟΥ, 

ἔτοσα ΜΒΙΘᾺ ἰδ δἷδὸ Ἀρρϑασβ, ἰδὲ ἰδ Ερυρ- 
[1808 ΚΩΘῪ ἴΠγοΟ κἰπὰδ οὗ ἰδ ὈΟΌΣηΘ : ΟὯΘ 
ὙΔΒ ΟΙΓΟΌΪΑΓ, ΒΏΟΙΒΟΥ δασᾶζθ οὐ ΟὈΪΟηρ, 
διὰ (86 νὰ οοῃδίδιοα οὗ ὅσο βαᾳιαγοβ 
δορασγαϊθά ὉΥ ἃ Ῥ8σ. ΟΥὖἱχ ἰοχὶ βΒΏουβ [ὉΓΣ- 

[86Γ ἃ γϑιιδυκαῦὶο οοἰποϊάθηοθ νἱ ἢ ΕργΡ- 
ἘἰαΠ ΤΩΔΏΠΟΙΒ ἰῃ ἰδ αἰτουϊηδίδηοο, ἔδπδς 

ἮΤΟ 8180 τ ΟΟΓ ΙΒ οὗἩ 116 Σηθῃ δίῃρβ δπὰ 

ἀδησθδ βορδγδίαὶγ ἔτοτ (μδὲ οὗ [86 Ἰγοτηθι. 
ΊΤρᾶς 1506 ἘσΥΡΕΔηθ ΓΟαΌΘΠΠΥ ἀἄληοθ 
ἴο [06 δοππὰ οὗ 16 δι ρουχίποα, τους 



αἱ 

πῦρϑ Ὁ ὨΛΌ 218 

γ᾽ ὩΣῚΡ ἘΠ ΜΒ) 51. ΓΟΠΘΘΝ ὈΡΒτΣ σρὴπμ δ; 
ΝῈῈΝ 29 Ὁ Ε ΔΡΩ. ΠῚ 55) ΟΡ πὰ έν. ῥῆσνὺ 
Ὑρδον ΩΣ ὌφΑΡ σοι ἈΡΡᾺ δὴ δα Ύζττν, τ 
Ὅν, δ Γυγὴρ Βέφ) 88. 1 ἘΠ ἸΝγτΗθ) ΩΣ. ἘΞ 
ΤῊ ἩΡΟ ΝῚ ἸΣῚ ἘΠ Ὁ Ὁ τῆρρ δὸ τη 
-ὃςκ ΓΝ 96. 1 ΓΊΡΟΣ ὌΝ προ ΣΡ δὴ 94 

ἘΦ ἘΦ’ ὈΥΘῚ ἯΠΦ Ὀῶτοις Ὑρδὴ γὴ δῆγν Ὑτῦὴ τὸν 
[06 δἀάϊεΐοῃ οὗὅὨ ΔῺΥ ΟἿΟΣ πημδίς, 15 Θ0Π- 
Ξστοϑα ὉΥ τηοάδγῃ ἐγάυθ] ]οτα (566 Διοδιλν, 
ὙτΑν. ἱ. 180, εἴ φεᾳ.; Ολαπιροϊϊον, 1,οἴίοτα, 
Ῥ.68; Μαγόπαπη, ὨϊῈ ΗἩδουτγδοσίη, 11. 372, 
εἰ δε.; ἩΤελίπεοπ, Μδυποτθ ἰἱ. 814, 815; 
δηἃ ἰπ ΌΠΟΓΑΙ, Ρ. 222---827; ἤὨοβοϊιπὶ, 
Π.111. 87, εἐ δεᾳ.). ϑαοτοα πηυβὶς δηὰ βδοσγοὰ 
ἄδποοβ ΟΤΘ Αἷἰδὸ ἷἱπ ὙΘΙΥ͂ ζΘΠΟΓΑΙ [186 
διαοηρ ἴδ6 Εργρεδηβ ΠῸΣ. ὙΘΥΥ͂ ΘΑΣΪΥ 
ἰχηθα. ΕΣ ἯΘῸ 860 ΠΣΙΠΟΙ ἴῃ ΟἿΪΓ γΟγ80 
)οϊποὰ πρὶ (86 Ῥγορἤῆθου, δοδίοϑ 180 
τουδῖς (Ὠ ὯΓ)), αἷδο 18ὸ ἄσποα (ΠΌΠΌ, 
ἴτοιι δ Π ἴο ἔπσῃ τουμᾶ, ἴο ἀδῃςθ). 
“Ὑ7ηδὲ οπιιυδίδϑιὶς Ἰαχυγίδηοθ (δ ΐ8 ἴτὰ- 
Ῥαγίθὰ ἴο (δ δοῃρ, ὙΐΘῺ δὴ 8586: 0104 
πδέίοῃ οχϑουϊοα ἴδ ὼγ ἐδ σίοσγ οἵ αοά, 
ΟΥ Δ8 βΟΙΏ6 ΡΌΙ|Ο ὑμδηκερίνίην, [Ὁ}1 οὗἁ 

ΔΙ ΟΏΔΙ ῥὑχίὰθ δηά ηδέίοπαὶ ἸΟΥ, (15 ΤΏ ΔΥ 

6 Ἰοῖ ἴο 16 ἔδοϊϊηρ οὐὗὁὨ ὄνου τοϑᾶοῦ ἴο 
ΤΟΡγόϑοης 0 δἰπη561], Οἱ βοῖ οσοδδίοῃ, 
ποῖ σι δοῖαὶ, Ὀπὶ θηγαρίυγεὰ τηυδίο δὰ 

ἰδησυααρο ἬΘΓΘ Γοαυϊγοὰ; ἢο ςο]ὰ οοῃ- 
ὙΠ ΙΟΏΔ] ΤῸ]08 ἰοιϊοσοὰ ἐδ6 βοῦΐβ, πὸ 

ΠοΥίβοσ ΟἸλθ Θοηδβίζαϊηθὰ [06 ἴπη68. 
ΤΏ δοῆρ οἵ Μοδοβθ δηὰ οἵ Μιγίβηιν, [86 
τηϊοα Ἡγτηη οὗ ἃ ἀοἰἐνογοα Ποβὶ οὗ ΤΔΔΠΥ 
Ἐιουδδηὰβ, ὙὯο ῥσχγϑαΐδο ἰδοὶς αοὰ νὴ ἢ 
10 βουμὰ οἵ μθγοϊο δηὰ τῖϊὰ ἀδησοδ 
πάθον 8Δὴ ΑταΌΐδη δΚΥ; ὙΏΟΙΘ 8 ἃ Βουρ 

Βορτίης δ᾽ οῦ κὸ 1818} (Πεγάεν, ἙΠυΥ. 
Ῥοοϑ. ἱΐ. Ρ. 80). ΑΌουΣ τ06 ἀἰδδγοπὲ Κἰη 8» 
δηὰ [Π0 πδίυσο οὗ Οὔ ΘΏΐΑ], ΘΒρΘΟ ΔΙ ΪΥ 
Ἐφσγρἕδῃη, ἀδηοθ8, 566 Ποεροπηνίεν, Οτἱθηΐ, 

ἷ. Ρ. 19-.22 ; ΤΡ Δίπδον, Ματηοσβ 11. 

Ῥ. 928---840, 

41. Δκὰ Μῆείαηι ἀποισρεγεά ἰδέα, ϑὲπο 

γ)2ὲ ἴο δε Ζονά, οἰο. Μοβοδ οοῃάιυοϊοὰ 
6 ομόσμδ οὗ [06 τησῃ; 80 Μίιτίδῃ ἰδὲ 

οὗ ἐμ ψοπιθη, Ῥγῆο δαηρ οἰἴπογ αἱ ἐῃ9 
ὁῃά οὗἉ (6 Ροθῃ), ΟΣ δῇς {δ ργίῃοῖραὶ 
Ῥαγίβ, ἴ6 σψογάβ, ὑπ ΒΙο ἔοστη ἴθ δορίη- 
Ὠΐτρ οὗ 0 γτηῃ, δηὰ τ Βἰοἢ σοηϊδίη, 88 
δ γογο, [8 ἔθτὴθ δὰ Ὀυγάθη ἴῃ Ὀχίοῦ 
δηὰ ΟΧΡΓοββῖνο πογάβ, δηὰ πῆϊοὴ δγὸ 
ἸΒΟΓΟίΟΓΘ ὙΘΣΥ͂ τλῦο ἢ} δαἀδρίοἃ [ῸΓ δυςὶ 
τοίγαϊῃ (866 δμργα, Ρ. 362). Ιὲ ἰ8 ἔχστιο τηδὲ 
ΒΟΙΩΘ ἾΠη68 [2 }) ἀοο τοὶ ἜΧΘΟΙΥ τηθϑη ἴο 
ἄπβισεν, Ὀπί ἰο δεσίῃ, ἴο αὐάᾶγοβθ βοιηθ- 
Ὀοάγ, 48 Ῥραϊ, χχνί. ὅ; 1 ϑδϑῃ) χυῆὶ, 7; 
Χχὶ, 11; δηὰ ἴδ σρββου]ηθ Ὀπῦ τοῖσδε 
611 06 ταίουτοὰ ἴὸ [ὴ6 τσοπιθπ (866 ποίθ 
ου ἰ. 31: Ὠ 2 ὯΩΡ 9»). Βαὲ ἰε ἰθ 
ἸΩΟΙΘ δρΡΓΟΡσίδῖθ ἴ0 δΌΡΡροβο, ἰδὲ (ἢ6 
ὙΟΙΏΘΏ ΤΘΑΪΪΥ͂ ΔΠΒΥΓΟΓΘα (ἢ6 τηϑηὴ ὉΥ͂ σὸ- 
Ῥδρείπε [86 τείγαίη, δῃὰ (αι ὩΠ ΔΡΡΙΪ68 ἴο 
(ἢ τηθΏ, ΕΒρΘΟΙΔΙ 88 δοδίεβ, [ἢ τηβδβοῦ- 
Ἰπὸ οὗὁἩ Ξ [δ6 σεγ [Ὁ] 8 7). ὙΤμδὶ 
ΔΙΔΟΏΡ ΤΏΒΩΥ δηοίϊοηΐ, δΔηὰ δΒοΙη6 τηοάοτη, 
0616 - ον Π 26 Ὡδεΐοῃ8, ὙΘΙΥ͂ ΒΒοΓς Ῥϑθθηβ, 
ἱποΘβϑΘ ΠΟΥ τορϑαιθα ἴον Πουσα τὶ ἀᾶποθ 
Δηὰ τηιδἷο, ΓΘ τυ ΟὮ ἴῃ π80, ἰ8 ἰοδι θὰ 
ὉΥ͂ ὨΟΤΩΘΓΟΙΒ ἔΥΔΥΟ] 1618 (806 Ζοφεηπείϊεν, 
Οτθῃϊῦ, 1ἱ. Ρ. 28---26). 

22--25. ΤΏοδ0 ΤΟΙΒ68 ΣΟΪΔΘ 8 σηΐγδοὶα, 
ὙΔΙΘΝ Παρροηθὰ ἃ ἴδ ἀδγε δος ἐῃθ 
ἴγϑηδὶἐ ΟΥ̓ [6 Βοὰ Κ'6Ά, ου 1ΐϊ8β βϑδίδχῃ 
οοϑϑῖ, ἴπ Π6 ἀοδετί οὗ ϑῆιπγ, ὍΤῇθ τγϑίουβ 
οἵ Ματγδὴ 670 Πρ] δἰ Ὁ]6 οὔ δοοουης οὗὮ 
ΤὨοὶΣ Ὀλείογη655; αοἂ βῃονεά ἴο Μοβϑβ δ 
Βρϑοΐθβ οὗ ποοά, πῖον 6 γον ἰηΐο 109 
ἴουπίδίη, δηὰ το τηδάθ ἴδ6 ΒΊΟΣ 
ἀγίηΚαῦϊθ. Υ͵7ο ἕδνο ἤθσὸ βρδίῃ δὴ δυθηΐῖ, 
ἩΠΠΟὮ ΟὐΓ ἰοχὺ ΟΥ̓ ΔΘΏΓΥ ΓΘΡΓΟΒΟΠΐΒ 88 8 
ποθ οΣ, Ὀπὲὶ τ ΠΙΟἢ ΤΩΘΏΥ ΘΧΡΟΒι[ΟΥΒ ἢδνθ 
γεὶ ἰγ]εἀ ἰο ἱὨΙΟΥΡΓοῖ ἃ8 ἃ πδίαγαὶ ΟσουΥ- 
ΤΟΏςΠΘ. [ἐ 8 ἴχ6, ἐμαὶ δυοῖν οχρ]δηδιίοη 
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Δἴ ΒΘ τ ΟΠ ΌΤ6]Β ἀπ α τι ἄδηοοβ. 21. Απᾶ Μ|ιτνίδη 
ΔΏΒΥΕΓΘα {πῃ 6πὶ, Θἰηρ' γα ἰο {μ6 1,ογά, ἴον Ηβ 18 ρ]ουϊουβὶν 
Θδχδὶίθα ἢ ἤοΟΥΒ6 δῃηα 18 τον" μα Ηδ {σόνγῃ ᾿ηἴΐο {86 
868.---22. Απά Μοβε8 οδυδβοα ἴβρδθὶ ἰο ἸΟΤΠΟΥ ἔγοπι {86 
Βοά ὅδα, 8π4 ὑθν σγοηῦ ουν ἰηΐο {π6 τ] άθγη 688 οὗ ὅδυγ; 
δηθὰ (αν σψοηὺ ὑἤγοθ ἀν ἴῃ ὑΠ6 ὙΠΑΘΓΙΏΉ688, αἀπᾶ ουπαᾶ πο 
νγαίοῦ. 28. Απὰ ψ θη {ΠΥ οαὴθ ἰο Μδγδῃ, ἐβϑὺ οου]ὰ 
ποί ἀγηκ οὗ 86 τγαΐευβ οὗ Μαγδῇ, Ὁ} ὑμοὺ τὐόγ6 ὈΪ ΘΓ: 
ὑπο γοίοσα ὑἢ6 δηηθ οὗ 10 νγα8 ο81164 Ματδῆ. 24. Απά {86 
ῬΘΟΡΙΘ τουρηυγοα ἀραϊηϑὺ Μίοβοϑ, βαυϊηρ, Ἦ Βαῦ 58}}8}} νγϑ 
ατιηκ᾽, 258. Απᾶ Βδ6 ογἱοὰ ἴἰο {86 Ιμογὰ: δῃὰ {86 [Ιου 
Βῃονγοα Ὠΐϊτῃ ἃ ὑγ66; δ8ῃηα ἢδ6 οαϑβύ 1 ἱῃηΐο {μ6 τγαῦϑγ, δῃὰ (8 
Ὑγαῦο ΓΒ ὙΥΟΤΘ Ιγ866 Βιγϑαῖ : ὕδατα Ηδ Ἰῆ866 ἴογ (βθτὰ 8 ϑίδ πα 

: Ἑκποὶ, γεγει.--- δι (ὐἱατορμοὰ αἱοσίουεοῖγ. 

ἱδ ἰδαυουγοὰ ὮὈΥ 186 ἔδεῖ, μὲ ἴῃ δβοῖῃθ 

ΤΟΪΟΠ8 ἴχοοβ δἵοὸ ἰουηὰ, ἰδ6 ποοὰ οἵ 

ὙἘΙΟΝ, 1 Ἰγονσ ἰπΐο ὈἰϊτίοΥ, 86] 8ἢ, οὐ 

οἰδουυγίδο πῃ Γ Ϊς8]6 Ἡδίασ, τ ῖκοϑ δηὰ 

ῬτΘΒΟΥΥΘΒ ἰδ δυνδὶ [ΔὉ]6 δηὰ ἐδϑίοηὶ,. ΤὨΐδ 

ῬΟΥΟΥ Ῥοδϑϑδβοθ, [05 ἰπϑίϑηοο, [δ6 766 
ΝΟΙΠτᾶσγδτη, ἩΙοἢ στον δὲ (ἢ6 οοδϑδὲ οὗ 

Οοτοτηδηδοὶ; ἔυσίμοῦ ἴΠ6 ρμἷδηὶ Ὑογνδ 
Οδηΐϊδηὶϊ πῃ Ῥόσα, ἴδ6 ἴτοθ ϑαβδδαίγαωθ ἴῃ 

ἙΕἸοσγίἀα, ἐΘὸ Ῥω ΝᾺ} (ΡΒ δοῖδυδ 
61] 164) ἱπ Ἐδδὶ [πάϊα; δηὰ οὐϑῃ [86 

ΟΠΒίποθο δῖὸ βαϊὰ ἴο ἤδυθ οὐ κίηα! !Υ υδοὰ 
1. [68 ἱπ οτάδγ ἰοὸ οοττϑοῖ 116 Ὀαά 488]1- 

8165 οὗ ποῦ ψαῦοσ. 76 ΤΩΔῪ [ΓΠΟΓ ΤῸ- 

ΤΩΔΥΚ, ἰδὲ Βυτοκπεατάς (ἼΤταν. Ρ. 777) 
γον οὖξ τΠ6 σοπ͵οοίογο (πουκὰ ἐξ 16 
ποῖ ΨΟΙΥ ΡΓΟΌΔΌ]6), [δὲ 116 ὈοττίοΒ οἵ [80 
αματνκαδὰ (Ροχδηδγίαστη σοΐυδαπι, Εογεῖϊ..) 

τοὶ Βατὸ ὕθθῃ ϑοὰ ἰο δυϑοίθῃ [80 
ὙΔΙΟΙΒ ΟὗὁἨ Μαγδῆ. [11 ἱβ 8 Ἰοτν, Ὀυβῆγ, 
ΠΟΥ κἤγυν, Ῥχοἀποίηρ ἃ δ:54}} ἔγαϊξ, 
ὙΠ ἢ ΣΙΡΘΏΒ ἴῃ Φππηθ6, ποὶ πΏ]Ϊκ6 [86 
ὈΙΔΟΚΌΘΣΤΥ, ΘΙ 0 10γ, δηὰ δ᾿ ΒΕ δοϊά τι. 
Ἰοῦβ, δῃὰ ΤΟΥΣ ΠΟΥ [86 ὈγΔΟΚΙ ἢ ἴουπ- 

1δίηβ ἱπ δῃὰ δσουπὰ Ῥαϊδδιίῃθ. Βαϊ δὲ- 
οογαΐης ἴο [86 ἰοδι Ωγ οὗἠ ΝΟΌΣ 
(θεβοερι, οὗ Ασδῦ. Ὁ. 403) [Πόγθ οχ βὲ5 
ἷῃ Ατδῦϊα, Ὡὸ ἰγθθὸ ὙΟΝ ὑγούποοα ἃ 

δίσα δῦ οὔϑοὶ οὐ ἐδ γαίΐοῦ; ἰὴ ὙΔΙΟΝ 6886 

ὅδο ἱηδαθιτΔη!δ οὗ ἴποθ0 ἔγαςὶδ νοι]Ἱὰ τοὶ 
οὔίς ἰο δυαὶ! ᾿ποσηβοῖτνοδ οὗ 80 ϑἱοοῖηθ ἃ 
ἸΩΘΆΠΒ [ὉΣ ἐϊωρτουίης ἐμοῖς ᾿τσαῖοσ, τ ΒΟ ΝΣ 

ἐδ 1Π6γ6, ἱπ [06 ὨΙΊΤΟΙΣ δοὶϊ, δἰγηοδὲ ἰηνδσὶ- 
ΔΌΪΥ 58]1000}8 δηὰ τἱδἱϑὰ. Ἧ76 δαιτὶ οὺυν 

ἰοχὲ ἄοσδ ποῖ δβίδίθ, ἐμαὶ 86 ἰγαπδτηι δι οἢ 

οὗ 86 ὙΔΙΟΣΙ πνῶϑ οἤδοοιεὰ ὉΥ ἃ ἀϊγθοὶ 
ῬοηάοΥ, [οσ ἰηβίδησθ, ὉΥ [0.6 δἰτῃρ]θ οοσω- 

τηδηῃὰ οὗ Μοϑοᾶ; ὃ: ἰδὲ [0 ἰδιίῖξὸσ 

ΔρΡΡΙ] ἰοά, ἴον δὲ Ῥσροβο, ὉΥ [0 ἀϊγεοοι 
οὗ οἂ, ἃ οοτίδίῃ (796; δῃὰ Ῥεσθδρβ ἴ86 

ΒρΟςοἶ81 ῥγονϊάθηςθ οἵ (σοὰ οοπεϊβιίο Πόσο 
ἱπ [80 οἰτουτηδίδποο, ἰδὲ δ ἱἐσωσλέ 
(5 }»}}) Μοδοβ ἐδιδὺ σοπιαγκ δῦ] απ 6}}7 
οὗ 6 106, ὙΠῚδὶ ἱὲ γα ποῦ Κηον 

Ὀοίοτζο, ΟΣ ἨΔῈ αἀϊδβοογοσοὰ ἰδίεσ. Τδδς 

Ἷξ ΔΘ ΔΏΥ ἴγο6, ΨΏΪΟΝ ἀϊὰ ἰὼ ὯῸ ὙΔΥ 
Ῥοδδο88 ἰπδὲὶ Υἱγίιθ, ἰδ ἱσωρσγοῦδθ, 88 
ἦς πτοῦ]ὰ 6 βίγζαηρο, ἴὸ ἔπτοὸν ποοὰ 
ἱπῖο 100 ὙΔΙΟΣ Δ5 ἃ Ιῃ6Γ6 δυπιδοὶ οὗ 
“μδηρίης ἰΐ8 ἰαδῖθ6. «οι δῆ ἰγααϊ οι 
681}86 ἔμ6 90 Ν)51}7}.Π (Ὠἰγάορμηο), [86 
Ἰζαταϊῖθθ Νοσίασα ΟἹοδηάογ; ἐδ Ασδθίδη 

ἐδ ϊείοι οα118 ἱς ΑἸυδῆ, (πο Βαῖῦ αἰ χαηὶ, 
ὙΠῸ [15 τοοῖ. Τὸ Ηχ ὌΡΟΣ ἃ οεγίδίη ἰσοθ 
ἐδ ἐπι ροββὶ 016, Ὁ}]1688 ΟἿ 6 ρμοββοβϑβίῃρ βί:γὶ- 
δύ Ῥγοροσιίοδ βῃουἹϊὰ 6 ἀϊδοονοσεὰ ἱπ 
ἴ8δὲ τορίου.---ΤΠ6 Πεγδοὶ θα ογο πδία- 

ΤΑΙ [06 ΤΏΟΓῸ γοχοᾶ δὲ [86 ὈΪΠΟΣ Ἡδίογ5 
οὗ Μασδῆ, δ8 {ΠΟΥ ὝΟΓΘ δοουδίομηθα ἴο 
1:0 ἱΠΟΟΙΠΙΡΔΓΔΌΪΥ ἀρτθοδ0]6 γαῖοσ οὗὨ ἰ}6 
ΝΘ (660 ποΐο οἡ τιν. 18).---Ἴ7 6 δα ὰ, ον - 

οσογ, ἰδ Τ0]οννἑηρ πδσσαίίοι οὐὗὁἩ οὔσ δνοηῖ, 

ὉΥ Φοφορῆυδ, ἮΠΟ ΒΟΟΣ [0 ροΐηξ δὲ 186 

οοτηδίπδίίοι οὗὨἨ σοϊγδουϊουδ δὰ πδίυσαὶ 
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ι δὴ νόψν πο Ὅς ἼϑΝδῚ 986. :ὙἼ) ὈΡῚ ὈΒΦῸΝ ΡΠ Ὁ 
Ὃϑ ἘΠΒΡ ονϑ ἤλμτη ΤΠ ΝΡ Ῥ.5. ὙΠ ὙϑΡΝ Πρ 
ἊΕ 9 ΤᾺ ὈΡιΓ δΥν5. προ δτθα ΤΊ ΠΒΙΤΟΣ ὙΠ 
᾿πῆμπθμοθ 8ὲ}}} τόσο ἀἰδίληοιγ: δηὰ οὔ- 
ϑοζνυο, ἴδδϊ ἸΥΔΥ ΘΙ ΙΟΥ5 ὮδγΥθ Γοϊδίθα 5᾽ 1} Ὁ 

ῬτοςθάυΓοβ ργδοιδεα ἴῃ οἵδ ον ρμδγίδ οὗ [86 
δἰοῦο, ὑπο δἰπνϊατ οἰσομπτηβίδησοδ: 
“. οδ68 ἸΟΟΚ {Π|6 ἴοΡ οἵ δ διίοκ τὶς ἢ τγδ8 

Ἰγίηρ αἱ Ηἷβ (δεῖ, ἀἰνἀοᾷ ἱξ ἴω τ΄06 τὶ ]6, 
Δηὰ πηρᾶθ (6 5θοῖοηβ ᾿ΘηρΊΑΥΒ; [6 
1μ6ῦ εἰ ἰξ ἄονῃ ἱπὶο 186 νῦ]1, αῃὰ ροῦ- 

δυαδαοὰ ἰῃς ΗφΌτγονβ [ῃδι ΘΟοὰ δαὰ Βοδικ- 
Θηρὰ [0 Πα ΡὈΓΔΥΌΓΒ, διὰ δὰ ῥσγοπηϊβοά 

ἴο ΤΟΏΔΟΣ ἴΠ0 ΔΊΟΥ ΒΌΟὮ 88 ἐΠΟΥ ἀρεὶγοα 
ἷξε ἴο θ6, 1Ππ 6886 [ΠΟΥ͂ ΘΔΘΖΘΥΪΥ Δ ἃ ΣΟΔΙΟΌΒΙΥ 
οδεγοὰ Ηΐῃ ἱῃ Ἡδδὲ Ηο διου]ὰ οηὐοίῃ ἰῃοτὰ 
ἴο ἀο; δηὰ ὙΒοη (ΠΟΥ δεκεὰ νῆδὲ ΠΟΥ 
δὰ ἴο ἄο, ὶπ ογὰδσ ἴο ανὸ ἐδ6 πδίοσ 

ομδηχοά ἴογυ ἴθ ὑοίίοσ, 6 Ὀϊὰ 186 
Βιγοηροδὲ ΤΏ6 διροηρ ἰδοὰ ΜΠ0Ὸ πίοοα 
ἼΠοτο, ἴο ἀγαὶν ὉΡ 'τναῖοσ, δηὰ ιο]ὰ ποτὰ 

1δὲ “δὴ ἴη0 ρστοδίοβὶ Ῥατὶ Ὑ8δ ἀγα 

ὮΡ πὸ τουηαίη ον ψου]ὰ Ὀ6 Ηλϊ ἴο ἀτίηϊ: 
80 ΠΟΥ͂ ἰδθουγοά δὲ ἰδ (111 186 τίου ΓΔΔ 

Β0 ριίἰδῖοὰ δηὰ μῬυγροᾶὰ 48 ἰο ὃθ ἢὲ ἴο 
ἁσίηκ." (Δηῖᾳ. 1Π. ἃ, 3); 560 8180 
2 Κίηρ 11, 160-18, δηἃ σορδγο Ἡἰἢ ἰξ 

«ῳοφερῆμε, Β6]1. Φυᾷ. ΓΥ͂. νἱϊ!, 8, τΠοΓΟ 
ἘΠΙ5)6 ομβδηρθᾶ ἐδὸ ὈἱοΣ δηὰ Ῥδσγοῃ 
ΒΡΤΪΏΡ ὨΘᾺΓ Φογομο, ΕΥ̓͂ “δὴ Θδυ πο η 

γ6886] 11} οὗ 86]... δ ἃ ῬΤΌΡΟΓΙ Ορ6- 

ΤΑΙΪΟΩΒ οὗὐ 18 Παηᾶθ δῦοσ ἃ δὶ] 
ΤΩΘΔΏΏΟΙ. ἢ 

Αἴογ (6 Ιβγδϑὶο8 δὰ τοδορθᾶὰ [ἢ6 
οδδίοσῃ οοδδί οὗ ἴπ6 απ] οὗ β.62, ορρο- 

Βϊ1ῖα Κοϊδουμῃη (866 Οἢ χὶν. 1---3), [ΠΟΥ 

οοπππυδὰ ΤΠΟΙ͂Γ ΤΩΔΓΟΒ ἴον [ὮΓΘΘ ἀδγ8 ἴῃ 8 
Βου[Ὦ- ΘΑ ΒΊΟΥ αἀἰγθοϊίοη, δου [6 οοαϑῖ, 

Γτοῦρ ἀοϑοσίοα, δίογ!] 6 δηὰ ΕΠ ΠῪ Ῥαγίδ, 
Ῥδββίῃ ΟΥ̓ [806 “11 οὗ Μοδοβ᾽ 

(ῳω»» ὡ5.2} Ἧ7ο Βανὸ δἰγοδυ οὐ- 

βοτυϑά, οἡ χιϊὶ, 20, πὲ [πΠ6 ὈΔΙΤΘΏ τορίοη 

οδϑὶ οὔ ἴα Βοδὰ οὗ [86 αυἹ 18 οδ]]οὰ 186 

ἀοβοτὶ οἵ ΕἸμαῖα οὐ βδυγν, τ Ὠ1]18ὲ τ.0 ἱγαοῖ 

Οἵ ὈοΙ᾽ 5Β'ὰ68 οὗἉ ἰὲ 185 [86 ἀσκοὶ ὈΒΒοίαῦ: 

δηὰ δεδάϊδιι ἰγβηδίαῖοα ϑθ αν ὈΥ ΤΠ ΒΠΟΆΓ, 
τἢδὺ Φοβορμυ8 (Δπᾳ. ΥἹ. νἱΐ. 8) τθῃ- 
ἄογβ ἴξ ὉΥ Ῥοϊυκίαωα, 5.11 ὩΟῊ 8 ἀθδοσὶ 

ἘΠ-δδοίασ ὀχίθη β Ὀοίγγϑοη ἴδ6 ΑΥΔΡΐο 
συ! δηὰ ἰ᾿ὸ Μοαϊτοστδηθδη 8368, δὲ 109 

ὙΓΟΒίΕΤ δ ΠΟΙ -οδίεστι ὈοΓὰαΥ οὗὨ ἐ8 
ἀεβετὶ Ἐ1- ΤΠ, ἔγοῃ Ῥοϊυδίαπι ἴο 186 
ΒΟΌΪΕ -γοδίοσγῃ Ἰγοη ΠΟΥ οὗ 6 οΪά ῬαΪϊεο8- 
ποθι ΑὈυϊίδάδᾶ (Βεβοτρί, Ρ. 18, 14) 

ἱποϊπθ8 ἐμαὶ ἀσβοῦῖ ἴῃ Ἐσγρί. 1ὲ οοῦ- 

δἰδι8 οὗ Ὑἢ1 δαηᾷ, 889 Ὀπὶ ἔδνν ου]εἱναιϊοα 

ΒρΟίΒ, δῃά 18 δυουϊ ἃ Β6Ύ θῇ ἀδυβ᾽ ἸΟυΓΠΟΥ͂ 
ἷῃ Ἰοηχῖῆ. Νοῦν, [86 ῬσγοῦΔ0]6 εἰἑπδίΐοι 
οὗ Μαγδὰ ΘΟ Ρ618 ὯΒ 0 δΌΡΡΟΘΟ {π6 ἀθ6- 

δοῖὲ ὉΒῃοία ἴὁ δυὸ οχίϑη θὰ 8ι}]} 
ἔασι μοῦ ἴὸ [29 δου! ἐῃδη [ὃ ἀοο68 δὲ ρχθ- 
Βοηΐ, δοοοζάϊηρ ἴ0 τῃοάογ ΦΕΟΡΥΒΡΗΥ. 
ἘῸΣ Μασϑὴ 18, ῬΧΟΌΔΌΪ, [86 ἴοπηίδίῃ 

Ἡονδδἢ (δὴ Ὁ. μ5}}}. νίς 1168 δδους 

οἰρδῦ Οἰογταδη τι1168 δου ἢ -Θαδὶ οἵ ἴπὸ Βοδὰ 
οὔ [0 ΟἹ, δηὰ (6 Ὀϊιοσ δηὰ 861 {|5ἢ 

ὙαΙΟΥΡ οὗ π ἢ ἰ6 ἑλτηοῦδ ἰπγουσχῇουϊ [86 
Ὑ801]6 ΘΟΌΠΙΓΥ͂, δπ ἃ οὐ ΟΔιη 618 ἀϊβά δίῃ 

16 0.688 ΠΟΥ ΔΙῸ ΘΧΙΤΘΙΏΘΙΥ ΤΠΪΓεῖγ, “Ἢ ΤῊΘ 
ἴουπέδίῃ οὗὐἠἨ ΗΓΒ 18 δἰπιδίοαἃ ἰῃ ἃ 

ΤΟΟΚΥ ὙΔ]16ῈῪ, ὑπὸ ΟΥ̓ ΓΠΓΘΘ ΤΙ 168 ἴῃ ἀΐδ- 

Ἰροῖοῦ, [ὁ ἰ8δ ὭΘΑΓ ἐδ6 σθηίτο οὐ {18 
ΥΔΊΙΟΥ, δηὰ βργίηκβ ουἱ οὗ [Π6 ἴ0Ρ οὗ 8 
τοουηά, ἩΔΙΟΝ 686 [86 ἔοττη οὗ δ δαιίίοποὰ 
ΟΡ ΒΡἤοΓΟ, δηὰ δὴ οἰονδιίοῃ οὗ, ροσῆδρε, 

ΤΠΙΓΓΥ ΟΥ ΤΟΓΙΥ ἕδος δῦονϑ [86 ζϑῆογαὶ 
Ἰονοὶ οὔ (6 γδ]}}]16 0. Τθ6 ὑγαῖοὺ σίβοα ἰηΐο 
8 Ὀαδη, πο 8 ἑοττηοὰ ὈΥ [16 ἀδροεὶς 
οὗ ἃ δαγὰ βῃϊηίηρ δβυῦδίδηςθ, 8 ἃ ΙΏΔΥ ὉΘ 
ἔτοτῃ εἰς ἴο ἴδῃ ἔδοὶ Ἰοῃς, ὈΥ͂ ἃ ὈΤΟΒΙἢ 

ΒΟΙΏΘΥὮ αι 1688; ἰῃ ἀσρίὰ ἰδ ἰ8 δῦουϊξ ἢτο 

ΟΥ 8'Χχ ἴδοϊ, δῃὰ δοῃίῖηβ ἴῆτοο ἔδοὶ οὗἁ 

δῖον." (ΑἸ ΐο, οἡ γοσ. 38; δοὸ Βυγοῖ- 

λαγά!, ἰὶ. 777; οδίπφοπ, ἱ. 106). ΤῊΘ 
δησίοης ἐγδαϊ το, ἩΒΙΟὮ ΘΟ βὲο.8 “ 16 

ΤΩΣ οὗ Μοβοβ," δϑουὶ νο (ἰδϑυτηδῃ τῇ 65 

Βοι ἢ -οδδὶ οὗ δ, 85 ουὖὖύ Μαγδῇ, 15 ἰπὶ- 

ῬτγοῦδΌϊο, 88 ἃ ᾿ΟΌΤΠΟΥ οὗ ἰἤτοο ἀδΥδ ννᾶ8 
ποῖ τραυϊγθὰ ῸΓ δυο 4 1{||60 ἀἰδίδηοθ, 

Ὶ τῃοτοίοσο, Ηουγασαῖ, το ἢ 6 σδΓδ- 

ὙΔΠ8 ἸΟυΟὮ ΟΥΘΏ ΠΟῪ ΟἹ [ΠαὶΣ ἸΟΌΓΠΟΥ͂ ἴοῸ 

1:6 Βἰηαὶ, ἰ6 οὖξζ Μασγδῖ, δηὰ 1 τη ἷβ τῶ 

ἱπάοοα εἰξιαιοα ἱπ [56 ἀοδοῦὶ ὅτ, {πὶ8 
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Δα 8ὴ ΟΥ̓ΔΙΏΔΠΟΘ, δηα ἰμοσα δ ἰνϊοα ἐμοῖὰ: 26. Απὰ 
8614, 1Π{ ἰδοὺ Ὑ}]ὺ αἸΠσ αν Ὠραγκθη ἰο ἰδ6 σοϊοθ οὗ ἰῃ8 
Τιογὰ ἐὰν αοά, δπα ἀο ἐπαὺ ψ Ομ 18 τιρῦ ἴῃ 8 δυϑβ8, 
δα Μ|}Ὁ0 ρῖνα ον ἰο ΗΒ ΘοΙμτηδητηθηΐδ, δηα ΚΕΘΡ 811] ΗΪβ8 
Ββίαία αϑ, 1 Μ1]1 Ὀτΐηρ ὭΟπ6 οὗ [δοβα αἴβθαϑθβ ρομ ἴδθα 
ὙΓΊΘΒ 1 Παγνα Ὀγουρμῦ ἀροὴ {μ6 Εργρίϊδη8: 9 Ὁ [ ἀπὶ (8 

ἄοϑοσὲ τησδὶ δυο στοϑομῃοὰ δίοηρ [86 
δ 6061- οὐ δμαὶ ἴὸ ἴ86 Ὀορίπηΐηρ οὗ 
16 ἀοδοτὶ ϑ[:, δβο ἱμὰϊ (Π0 δρο Ηδιισηδσα 

ΒΙυΗ͂ νδδ [8 βου ἢ -οαβίοση ὈΟΌσΠ ΔΙ. 

48. "8») (ΕἸΡῺΪ οἵ 902), ἰβ πβϑγοῖγ: 
“ Μοθοβ ογάογοα, ΟΣ οδυδοά, ἴδγαθὶ ἴο 

)ουγποΥ," δηὰ [ἴΐ ͵8, ἰβογδθίοσο, ἱπ ροβϑὶ Ὁ10 
ἴο βπὰ ἰῃ :Π686 Ἰγοχὰβ ἃ ἀἰδιϊποὶ δ] βίοι 

ἴο 186 το] αςίδηοο οὗ 1.9 Ιβγ8 0] 1068 ἴο ῥτγο- 
οοοα π|ῖιῖδ ΚΠοὶν 7ΟΌΓΏΘΥ. 

43. Ῥϑαίεγε 9.7 Μαγταῦ. ΠΟΘ Ὁ, 
ἱποίοδὰ οἵ ΤΠ "Ὅ; 50 δαὶ Ὁ 88 Βθγθ 
406 ΡΟΤΟΓ οὗ ἃ μοϑηϊῖνθ οδδ0, οὐ; 30 
ὝΌ ΠΝ, σοῦ. ν. 6; ὈΥΌΏ 182, Ῥβ. 
Ιχχχ. 9, οἷς, δ Ὕ, 18. ᾿πηρΥΒΟ 8]: “ ΟὯ6 

ο6]1οὰ, ἰξ τῶβ οδ᾽Ἱοᾶ," ΤὙ8ὸ ἰουηίδϊη 

δΟΟΏ8 ἴο ἢδδγο ᾿ιδὰ {π8ὲ Ὡδηη6 δἰ γοδαγῦ 
δεΐοτε ταὶ {ἰπ|6, 

44. 5 νη, ἕαϊατο ΝΊρβαὶ οἵ ᾿ζ, εἰφηΐ- 
ἔσίης, ἐο δίαψ (ογοῦ πἰρ), [6 ῃ, ἐο Ῥεγεῖεί, 

δηὰ, ἐδογοϑίοσο, ίο δὲ οὐείίμαίε, ἰο πιστπι. 

4. Τλενε Ἧς [οὐ] κπαάς γὁγν ἰΐεηι α 
δἰαἴμίε απὰ απ ογάϊπαποε (ὩΞΦὌἽ ΡΠ). 

ΤΠοδ6 νογὰβ πὰ ἐπ οῖσ δ᾽ πιρὶθ ΧΡ δπ8- 
τἴοῃ ἱπ [80 οομίοηίδ οὗ [86 [Ὁ] ον Ωρ 
γΟΤΒΟ: [86 ἰὼν ἩδΟΒ αοα τηδάς ἤθη 
ἴον 86 Ῥϑορ]ο οἵ [Ιδβγϑοὶ, γγαδ, (πδὶ ἰΓ ΠΟΥ 

σοηϊπιοά ἴο [Ὁ]Π]ον δηὰ ΟὔΟΥ Ηΐπι, [ΠῸ 
ψου]Ἱὰ ΡῸ ἔγοο ἔγτοσι 811} ἀδῆρογδ δηὰ οΥ116. 
Ἧ͵γο. μδϑβ, ᾿Πογείοσο, ΌῪ [06 βυρροβίοῃ, 
παῖ, Ὀοδ1468 [06 80-0Δ]16ἃ δογϑῆ ἰδ οὗ 

Νοδὴ (8606 οὔ χχὶϊ. 20), [86 Ργεοθρίδ οὗἁ 
Βαυδαϊῃ, δηὰ 186 ἀαϊϊο8 οἵ 84]1α] Ἰονο, 

ΘΓ ΠΟΙ Θηϊοϊπηοά ἰο [πὸ [αΥ86}168, ΟΥ 
ἴδὲ ζΘΏΘΓΑΙ ἀἰγοο 8 ὙγοΤῸ ρίυθῃ ἴὸ 
[ποῖα δϑουϊ ποῦ οοπάποὶς ἰο ὁδοῦ ΟἿΟΣ 
δηὰ ἰο [89 δυττουπηάϊΐηρ ὑσὶ θ68, ἰῃ ΩΣ δηὰ 

Ῥοδοο (866 βεδαπμδάτγίη, ὅ6. ὁ; Μιαίπιοπίάε8, 
Μογοῖ Νοδυςὶ, ἐϊ. 82; Δ᾽ αολιπαπίαδε, ΟἿ. 

ΟὟΓ Ρ4558.10).---«παά ἱλεγε Ηε ὑἱεά ἰλεπι, 
ΠΔΙΏΘΪΥ, ὈΥ͂ [Π6 τγδηΐ οἵὗἁὨ νγαῖοσ τὶ ἢ ΤΠΟΥ͂ 
δυϑδετγοὰ, 88 ἱΓ τὸ ΠΥ δον [ΠῸΥ που]ὰ ΘῈΣ 

(15 ἤχει ὑγνδιίοη, ἩΒΘΙΒΟΣ (ΟῚ που]ὰ 

»“Μθθν 

ἐγδὲ ἴῃ Ηἱΐδ Ὀγοη 868 ΟΥ̓ ΠΟΙ (8606 ΧΥΪ. 4; 
σαι. νἱϊ, 16), “Βεβί 68, οὔβογσυοβ Εη 

στα, “1018 ὅγϑὶ του άοσ, δου [86 Ῥ85βδρθ 
ΟΥ̓́ΟΥ ἴ0:6 Ηρὰ 8,568, Θοσγεδροηθ Ὑὑ ἢ 1.6 
ἢγβὶ ρίασυο οὔ 186 ΕργΡρὥδηβ; ἴπ 186 οὔθ 
6886 ΟΣ ΚΑΌΪ6 δου Ὀοοδῖ6 ὉΠα ΤΙ Κ6Ρ]6, 

ἴῃ τ6 οὐδοῦ, υπ τη κ 8 Ὁ}]6 Ἡγδίοσ Ὀθοᾶσῃθ 

ἀσίη κΚ4}}16.᾽" 
46. ΤΠ 860η86 οὗ [86 ἔγεὶ Βα] οἵ [16 

ΥΟΓΒΘ, ἷ8, ἰῃ ζΘΏΘΓΑΙ: “ ΠῚ γοῦ ἔο]ονν αοα 8 
ξυϊάδηοο;" δηὰ νὸ ποϑὰ ποῖ ΑΥ ἴοο συ ἢ 
δῖΧΟδΒ ὉΡΟῺ ἴπὸ ἱπάϊνιυδ] ΘΧΡρτγοββίοη, 
ῬΌΦΗ, ΤΟΙ͂Ν, ΠΠΛΥΌΟ,, πὰ Ὁ0Π.-- 
τοῦ! ὁγίασ πονε Γ᾽ ἰδοεο ἀΐεεαϑεα προὶ ἰλεε 
ιολίον 7 λαυε ὅτουσδὲ ὑρον (δΖλ Ἐσυρέϊακε. 
ΒΥ [86 ἀΐδεαδεε ὸ σὁδῃηοί ἤογα πηδογαίδηἃ 

ΤῸ] δἰ οκηθ88, αὶ 106 ρίαριοδ τ πο ἢ 
160 ἘΣΥΡ ΐδηβ τόσο υἱδίϊθβα, απὰ ὙΙ ἢ 
ὝΟΓΟ ΘΟΥΔΙΏ]Υ 8ὲ}}} ἰῃ [80 ἔγοδὴ δηὰ Ἰΐγ ΕἸ 
ΣΩΘΙΏΟΥΥ͂ οὗ [Π6 16τ86] 1168. Απὰ σι} 186 
δΔΙΩ6 ἤρογο ἴΠ6 ἰαχὲ οοηϊίηθο68: Τὸν 7. ὦπι 
ἐὰλε  ονγά ἰλαὲὶ δεαϊείλ ἦτε, [δι ἱδ, πττῆο 
8.}1 6118 [66 ἔγοϊῃ τηΐϊδίοτί ποθ δηὰ ἀδη- 
ἔεγδ, δῃὰ Ὀεβίονβ μαρρίῃρδϑ δῃηὰἃ Ῥγοδ- 
ῬΟΙΠῪ ἀροὴ ἴπθ6. Βοβίάθβ, [86 ἜΧΡτοδ- 
δβῖοῃ ἽΝ (νδο ΠοδΙ ο.ἢ 1}166),, 18, ρΡατΠΑΡ8, 

ποῖ π᾿ ΠΙΘ ἢ ΠΟΏΔΙΙΥ υδοὰ τὶ ἱπηπγοαϊαίθ 
Γοΐδγθησο (0 [πΠ6 οΟμδῆρο οὗὨ [6 ναίΐου; ἴοσ, 

ἴῃ Εζοῖς, χὶνἹ]. 8, [6 ρέγαδο ὨΘΠ ΝΕ 21: 
Φη0 ὙΔΙΘΙΒ ὝΘΓΟ οοϊοᾶ," ἰδ δρρὶϊοὰ 
ὙΠ τοραγὰ ἴὸ 186 βινοοϊοηΐηρ οὗὨ ὈἰείοΣ 

δῃηὰ δα] }ὴ6 ᾿δῖοσ. Ηονονογ, ἰῃ οὐδοῦ 

Ῥδββδροα, 88 σαί. Υἱῖ. 15; χχυῖὶ, 60 
(ςοιραῖθ τοῦϑθ8 237, 85), ΓΟᾺ] ἀἴδθαβθδ 
σοιτηοη δηοηρ ἴΠ6 ἘχΥΡ ΐδηΒ ΔΥῸ ΤΏ 6Ώ- 

ἐἰοποὰ οΥΣ αἰϊιὰθὰ ἴο, ἴτοῃημῃ Ὑϊο (ἢ6 
ἩΘΌΓΕΥΥΒ ΓΘ Ῥγομ θθα ἴο σοπχδίη ἴγθο ἰἢ 

ΠΟΥ τΔΙΚ ἰπ [Π6 τΔΥ6 οὗ αοά. Απὰ νὸ 
ΠΟΓΔΙΏΪΥ ἀΥῸ ἰπἰοστηθα, ἔγοτῃ ΤΏΔΏΥ ΒΟΌΓΣΟΟΘΒ, 
(δὲ, ΔΙ Πουρἢ πὸ Ἐσψρίέίαμε σεῦ ὁπ οὗ 
[8ὸ ΒοΔΙΓἰοδί δὰ τηοβῖ τοῦπδὲ ὩδοὨΒ οὗ 
δηιϊίφυϊ νυ (Πεγοά. ἰὶ. 83), ἐἸὸ ἰαπα ᾿τ88 ἰῃ- 
ἔοδιθα τ ῖτὰ ῬΘΟΌΪ Σ δῃὰ ἐδδσία] ΟΡ  ἀθπλΐοι, 
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: μων 
ὈΡΡ ΠΣ) ΘΝ ἘΘῊ Ὁ) 5 τὺ ΤΉ ΘΡ᾿᾽ ὈδῚ 

γασυον (Ναί. Ἡΐι. 9 Μαπ ἰϊ. Ὁ. 370) 
(4116 ἴξ “ὁ ζτοδὲ δηὰ πηΐτουβαὶ ἕοςσιβ οὗ 
ῬΘΒΏ]οης6." ὨΘ ΟΒαῦτοὶ ( ροτίρέ ἀε ΡῈ. 
Υὶϊ, Ρ. 43) οὈδοσνθ8: κ᾿ 88 86 δι ρογωίγο 

οὗ ἘδΥρὶ ἰ8 Ζ,ΟΏΘΤΑΙΪΥ πηϊίοσ, δὰ ἰδ 
ΒΊΚΥ ΤΩΟΒΙΪΥ ΒΟΙΌΠΘ, ἰδ [88 ας ἃ 5Π18]} 
Στοῦ οἵ ἀΐθοδβο8, Ὀὰπὶ [Π686 δΓΘ ΤΣΩΟΒΕΥ͂ 
οἶα ἰςξατία! ομαγδοίοσ." Ῥ δῦ [606 δοδιοο Υ 
ΟΥΟΥ οαδϑοδ ἰῃ Καΐγο, δῃὰ δϑρϑοΐδὶὶγ ἴῃ 
«ΔΙοχδηάσγία ; ἀγθθηίθιγ οδυδο8 8 δὐγίηὶ 
ΣΩΟΓΙΔΙΣΥ, ΟὨΙΟῪ δπιοὴς οἰ άγθη; δὲ 
Ἰοαϑὲ οὔθ ἱπαἰνι ἀπ] διηοηρ ἔτο ἐδ ἰηΐοοίοά 
ὙΠ} ἀἰβοαδο8 οὗ 86 ὁγθ. ὙΌΪΠΟΥ ἔουπά, 
ἴῃ αϊτο, δβοῦς οὔθ ππάγοὰ ῬΘΥΒΟῚΒ 

ΒΟΟΣ 86 τηοῖ, ΓΘ αὐἱξο Ὀ]Πηὰ, ἔθη 
ὙΔΏΠΡ ΟὯ6 6Υγ6, δῃηἀ ἔν ΠΏ ΟΥΠΟΥ8 ὙἘΟΘΟ 

6768 ΜΘΓ͵Ὸ ΘΟἸΣΠΟΥ το, ΟΣ ΡΣ] οηΐ, ΟΣ Ὁ16- 
Σαϊβῃοα, δηὰ {8} 81λ8}} ΡΟΧ γϑρ 68 Πογ0 0 
ΤΑΟΙΘ δα σί} }}γ [μη ἰῃ ἘΌΤΟΡρΟ. ΟὈΣΡατΘ 
Ἰξϑοχὶρῖ, χὶν. ἢ. 216, Ὑ ΝΟΥ ἃ σγοδὲ ΠΣ" 
ΌΑΥ οὗ ἀΐφοαθο8 ὑγουδίθηςξ ἰῃ 106 ἀἰβοσθης 
ΒΟΆΘΟΙΘ Οὗ (0 ΥΘΔΣ ΔΙῸ Ββροοϊῆοα, 

4’. Ἐτοὰ Ἠοναγδὰ (2) ἐ86 1ετδοὶ- 

ἐϊ05 τιλσομοὰ οὔ, δηὰ αδγγίνεὰ δὲ ΕΠὶπὶ 
(89). ὙὨ εἰταδείοῃ οἵ πῖθ ρίδοθ 8 
Τλοῦο ἰδῆ γ ἀοῆηρα ὉΥ {86 δἰδιοεηοηξ, 
[Πλ: ᾿ἤστο ἬοΓΟ ἔνγεῖνο Τοπηίδί 8 ΟΥ̓ 6118, 

δηὰ δΒΕανΟΠΕΥ͂ Ρδἰτ- ἴσο (Ὠ ἼΠ). ὙΤΠο80 
ΟἰΓΟΌΙΤΩΒΙΔΏΟΘΒ Δ5ΤΘΘ, 88 ὨΘΕΣΙΥ Δ8 ρΟΔ910]60, 
σὴ τ6 Ὑ᾽ δὶ Οὐβασοπάοὶ, ψ  ΐο ἢ 5 δια" 

αἰοὰ ἔνο δηὰ ἃ 817 τ 1168 βου ἢ οὗ Ηοτδ- 

Ταῦ, δηὰ τ τῇ 168 ποτ οὗὨἩ ΤΌΣ, ἱῃ ἃ ὙΘΙΥ͂ 

ὈΟΔΌΓ Ὁ] Ὑδῖ]ογ, οὗἨ δἰτοοβὲ οὔθ ΕὩρ 88 
Ιηῖ]6 ἴῃ Ἰοηρκίη, δηὰ δρϑουηάϊηρ ἰὼ χοοᾶ 
ὙΔΙΟΥ. Ευθη δοοογάϊηρ ἴο (86 Ιηοβὶ Τθ- 
οοηὶ ἰγϑυ ] 16 γα, Ἔχ ]θηξ ουπ δ᾽ η8 δηά ἃ 

: ΡΤ ΟΝ 

τοδὶ ΠΌΡΟΥ οὗὁ ἔγϑοϑ, δβρϑοίδ!γ ἐδηδ» 
ΤἾΒΚΒ δ ἃ ῬΩΙΠ]-ἴΓΘ68, 6716 5.1}} Τοπηὰ ἴῃ 
[Πδὲ ΥΔ]]ΟΥ, 80 ἰπδὲ ἴδ 18 σΘΏΘΓΔΙΙΥ ΟΠοδοα 
88 Ο06 οὗἉ [δ οἰϊοῦ δἰδιίξοηϑβ οῃ [πὸ ἡΟὈΌΓΠΟΥ 
[0 ϑίπαὶ. (866 ϑολμδεγέ ᾿ϊ. 276; Ῥεὶ 
δἰεὐ ἰὶ. 88; Βωγολλαγά!ι ἰῖ. 779.) 886» 
ἔουπά {Π6Γ6 81}}} πἰπθ ἐουπίδί δ, δη ἃ ΤΟ ΣΘ 

ἴδῃ ὑνο ᾿ῃΠουδαπὰ ρ8]τ)-ἴγ068 ; δηὰ 5ἰδίο8, 

ἴμδὲ [ὴ6 ἱπΒΔὈ Δ: οὗἨἉ ΤῸΓ οβίθοα {δὶδ 
ΒΡΟΪ ΤΟΙ ΒΙΘὮΪΥ 88 ἴΠ6 υΪδοθ οἵ θῃςδηρ- 
χηθῃῦ οὗ Μοβοβ. Τἢ6 ΟἾΠΕΙ ορίηΐοηϑ, πᾶ 
ΕΠῚπὶ 8 [6 Ὑ δαὶ Ὁδοὶς (Ζαδογάε), οτ [Ὲ9 

Ὑγδὰϊ ββοθοίκο (Ζορϑίμα), ανο θδοη Γ6- 
ζαϊοὰ Ὁγ ὙΊΩοΣς (Βιδὶ, ιοί. ἱ. Ρ. 820).-- 
Τὴ ἀδίθ-, ΟΥὁἨΎ Ῥαϊπη-ἰγοο (ἼΘΠ, φοίνιξ, 

Ῥμορηῖχ ἀδοιυ έογα, 1..), Ἡ ΒΙΟΝ ΖΤΟῪ ἴογ- 

ΤΩΘΙΪ ἴῃ στγοδὲ δρυπάδποα ἴῃ αἰβδγοης 
Ῥαγίβ οὔ Ῥαἰοϑιΐῃθ, 88 διουπὰ φ“ευίοδο 

(ὩΣΘΓ ἭΝ, δο0 Ρί"., Ηϊδι. Ν ϊ. ν.ὄ 14; 

Ταεῖὶ., Ἡϊδῖ. ν. 6), Ἐπροάϊ, δῃὰ [Π0 Πεδὰ 
868, Ὀυϊ 19 ΠΟῪ ΤΑΓΟΙΥ οππὰ {πο Γο, 18 5}}}} 
ὙΟΙΥ͂ ὨΠΙΠΟΓΟΏΒΙΥ τηοὶ ὙΠῺ πῃ Ατρθὶδ, 
Ἐχγρὶ, δηὰ Ῥοσδβία, ἰῇ Ὑγϑῖ ἢ σου η Γὶ68 ἱξ 
ἯΔ3 ΔΙΎΘΔΥΒ ΠΟ οΪδηϊοὰ δηὰ ου]ιϊναῖοά 
88 ἃ Ιηοδῖ δε] τε0Θ. [{ δα8 Ὀδθη ἰηιγο- 
ἀυοοᾶ ἰπ δοσὴθ Ῥαγίδ οἵ βου ποτ ΕΌΓΟΡΘ, 
8ἃ8 ἰῃ Μαίαχϑ, ῇογο ἰδ (Ὠγῖνο8 ἔβυΟΌΥΘΌΪΥ ; 

ἦῃ 8016 Ῥδσίβ οὗ ΕὙβηοΟ (Δὲ ΒογάδρὨῃιϊδγο), 
ἔτοτα ὙἘΘΓΟ ΟΠΘΓΔΙΥ [00 ΙοδΥοδ τὸ βο ἃ 
ἴογ Ῥαΐῃὰ ϑυηάαυ δηὰ (6 ον 8 ῬΑ88» 
ΟΥ̓́Τ; δῃὰ ἴῃ Δ}, 88 ὩΘΔΣ ὁποδ, ὙὮΘΤΟ, 

Βονανοσ, ἰδ ἀο068 ποῖ ἀθυθῖορ 1186] [0 ΔῪ 

ΘΟὨΒ᾽ ἀοΥΔὉΪ6 ἄσστοο, Βοΐηςς ΒΟΥ 8180 ς]1ὶ- 
νδϊθὰ ΟἿΪΥ ἴοὸσ ἰὴ δβακο οὗ [86 16δγ69, 
ὙΠ ἢ ΔΙῸ ΔΏΠΌΑΙΪΥ δοΐ ἴο {πὸ ῬΟΡΘ᾿Β 

οδδροὶ δἱ Βοιῃθ, ψθτο, δἴνοσ Βανυΐηρ Ὀ66 

ἤδθσς ΟΕ». ΤῸ Ὁ9. Νέδ ἘΝ ΨΟῚ 1 Ὁ 
ΟΗΑΡΤΈΒ ΧΥῚ. 

ΒΟΜΜΑΉΤ.--- τόσα ΕἸ (͵ αἂϊ ΟΠ δγθη 61) τ 6 [βγϑ}} 168 ῬὉτοσοοᾶ ἴῃ βου ἢ- ΑΒ, ΟΤΙΥ͂ 
ἀϊτεοοιϊίοη ἴο ἴπ6 ἀοδογὶ βίη (πὶ (86 ποτ οὗ 8: ηδ], 566 οἡ υϑῦ. 1), γΠΟΤῸ ΠΘΥῪ ΔΙΤΙ͂ΥΘ 
οὐ ἴδο δἤηοοη ἢ ἀδγ οὗ [6 ξοοοῃὰ τηοπέῆ. ΤὨγοδίθηθα νυ 8} ἔδιηΐηθ 1 ἴΠ6 8.6Γγ110 
ἀδδβογῖ, (Π6 βγβ ἰ.8 ΤΠΠΣΤΩΣ δρδπδὶ Μοϑοβ, δηὰ σοροης ἐμοῖς ἀορασγίιγο ΠΌΤᾺ 
ἙἘχγρέ. [ἢ τηϊ8. οτίεἰς 8] τοοπιοπῖ, αοα ταϊσδου]ου ΒΥ σζταηϊθ ἔποτ δοαπάδηὶ [οὐά; 
ἴῃ 106 Οὐ 8 στεδὶ ΠΟΥ οὗ αἰ61}5 οονογοὰ [Πη6 στουπᾶ τουηᾶ [ἢ6 ΠΕΡ (860 
Οἵ νϑγ. 183), δηὰ ἴῃ ἴΠ6 σηογηΐης ἴῃ 6 ΤΔηηᾺ ἀσδοθηάεα (5666 ΟἿ ΥΟΓ8. 2 δηὰ 1δλ, 

6 Ἰαῖῖος ἰοοὰ δὸ συ ΟἿΪΥ γἯΩ'ὸ8 ἴο 06 ρδιμβοιθὰ δ δ βιυβιοϊθηϊς ἴοσ 1.6 
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Τιογᾶ ἐμαὶ μοαϊθί {8μ66.---27. Απᾶ {πον οδπηθ ἰο ΕἸΊτα, 

ὙΠ6Γ6 1σον6 ὕχοῖνα 116118 οὗ τγαίθυ, δηα βθυθηὶν Ρδἰτα-{Γ668 : 

84 ΠΕΥ δποδιηροάᾶ ἴπθγα ΟΥ̓ ὅπ γγαΐθυ. 

δ]οβϑοὰ, [67 ατὸ ἀϊδιτὶ δαξοὰ ἤο [86 ο]εσῖοδὶ 

ἀϊκοϊιατίοα 48 ἃ δγταΒο] οὗ 186 (τ τ ἢ οὗ 

[6 ουτοῦ, [Ιἐ τοαυΐτοβ ἃ Ἰὲσμῖ, ΒαΠΑΥ͂, 

τσϑῖτα, δαΐϊ ποὶ ἀτζγὺ, βοϊϊ, δηὰ ἱῃάϊοδίθϑ, 

ἐδοτοΐοσο, Βογο ἰν ἰ8 ἑοαπα, [6 ῬγόθοποΘ 

οἵ τυδΐασ, δ ἰῃ (ἢ 6486 οὗ Οὔχγ ἰοχί. ΤΟ 

τοοῖ ποίου βργοδὰβ ἕασ, ἴῃ ργορουοῃ ἴὸ 

(6 ἴγ66, ποῖ ἄοοβ ἱξ ἀοδοοπά ἄθορ ἴῃ ἴδ} 9 

δασί. Τδθ ἰγ66 διΐδίῃβ ἃ δοίην οὔ ΒΪσΥ 

ΟΥ ἴοΓΙΥ ἴδεϊ, ϑοπηοίἑθ8 ΟΥ̓́ΘῚ οὗ ΒΙΧΙῪ οὗ 

οὔθ δυαπάτοϊ ἔδοῖ, ἰ8 οἴδηῃ ἵνο δυπάτοα 

γϑασβ οἷά, δῃὰ μα8 ἃ 181}, δγϑοῖ, βίῃρ]θ 

αἴθοπι, τοδτκοὰ τ ἃ πῦσαθοῦ οὗ Ῥτγοίῃ- 

Βογδηοοδ, ΜΒΙΟΝ ἅτ ([Π0 ρΡοΐη8 οὗ ἰΏΒ6Γ- 

τἴοη οὗ ἔογτῃοσ ἰθᾶνυοβ; ἰὲ 18 δρουΐ ἴδθῃ ἴὸ 

εἰκδίθοῃ ἱποῖθδ ἴῃ ἀἰδηπχοῦοσ, δη ἃ ποῖ ὑγο- 

ῬΟΙΓΙΥ δαυστουηάσι ὉΥ ἃ τ πὰ, θὰ} ὈΥ͂ ΒΟΔΙῪ 

Ἰαγοτβ. “Ἐοὸν ἴδ οδηίτθ οὗ [πὸ βύβθιῃ 18 

δοδ δπὰ ΒροϑΥ, δηὰ [16 Ὀαῃὰ]οθ οὗ 

νοοάν ἄῦγο8 βυςορδβί τ οἷν ργοάἀυοοᾶ ἴῃ [86 

ἱπιουίοῦ τὸ ΤΟ ΖΌΪΑΣΥ ραβμοᾶ οὐὔχαγὰβ, 

τοι} τἰδθ Οὔΐοσ μαζὶ Ὀθοοσλθδ (86 τηοδὶ 

ἄσηβθο δηὰ δμωσὰ," ὙΠῸ ἴχθθ ὑθδσβ δρουΐ 

ἔτοτα ἴογίγ ἴἰο οἰ  (μΐη Ὀοῦρ5, τὶς ἢ 

ΕἸΟΥ ἜΧΟΙ 5 ΤΟ]. δὲ [86 ὍΡΡογ Ρδσὶ οὗ (Ππ0 

βίϑιη, Ὀδοοσαίης δῃῃογίον ἴ86 δίσ μον {ΠΟΥ͂ 

ΔΙῸ, δηᾶ, τὶτἢ Τηοἷγ θη ἀβ βοσηΐ- οἰ γο  ΑΥΪῪ 

Ῥεπάϊηρ ἴο 1860 στοαπά, δργοϑὰ {μοὶγ διδ- 

ἄονν δἴδσ. ὙΠΟΥ βίδῃα ὈΒΌ Δ} ὉΥ δἰχ ἴῃ 

ὨσΤΩδΟΥ διουπὰ [86 δίοτῃ, δῃὰ ἤδνθ γΤοΘάγ, 

βποτγά- κο, ουογωτθθη ἰϑανθδ, οὗ δου ἵγῸ 

ἐμοθοδ ἰπ τἱάι, δπὰ οἰχιῦ ἴο ἔνγοῖνο ἔϑοὶ 

ἴῃ Ἰεησίῃ. Βοείποοῃ [Π6 Ὀρροιτοοδὲ δηὰ 

(86 γουηροδὲ ὈΓΘΏΟΙ6Β 18 8 ῬοΪηὐθὰ ΤΔΑΣ- 

ΤΟΥῪ λεατὶ (ἐγκέφαλον), δρουΐ ἔνγο γαγὰβ 

Ἰοηρ, οἷ οοτι θα 8 ἰῃ ἰδ ἴΠ6 ζοττηδ οὗ 

ἐδο ποὺ ὈΟΠΣὮΒ δηὰ ἰθαᾶνθθ, Μίαϊο δῃὰ 

Ζδιλδϊο ὈΪΟΒΒΟΙῺΒ ΔΙῸ ΟἹ ΒΟρδγδαίο δβίθῃλβ, 

παρ. ΧΥ͂Ι. 

Τη ογάογ, ἱδποτοίοσο, ἰο θ6 οοσίδι οὐ ἐποὶσ 

Ῥιοάποο, δὴ δυιίῆςΐα] δβυβίδιῃ οὗ ἰδουσπάδ- 
(ἴοι 18 γοααϊχοᾶ, πη ψὩῖοῖ [Π6 ἀχϑοὶ ρΡ6- 

τὶ οβ ἃζῸ τηοδὺ ΒΟ ΡΌΪΟΙΒΙΥ ἔῸ Ὁ6 οὐδεγυφά. 
Ἔοσ, 'π ΕΘΌΓΌΔΙΥ, δοοί ἔγοστα ἴΠ6 ἤδβειγοδ 

οὗἩ [0 πηάοττηοδὺ Ὀσδποθο8, Ἰοηρ οἰοδοᾶ 
δυβῖκ8, τυ ὶ ἢ ἃ Βαγὰ 16 ίμογ-Πἰκ6 δἰωπ; [ΠΟΥ͂ 

ΒΡΓΩΣ ὉΡ ἰῃ ΜΑΥ, δηὰ ῥγοάποθ Ὀ]οβθοιθ 
ἰη 186 τηαῖ6, δῃὰ Ὀπὰβ ἴῃ ἔδο ἔδιδὶα ἴγϑθ. 

Το ΤΌΣΟΥ δγὸ ἤθη [Δ ΚΘ οΒῖ, σαὶ ὨΣοῦσ ἢ 

Ἰοησίηνδθ, δΔπα ρΡαϊ οὐ ἔῃ ἔδηλ8]6 σοιτηδ. 
ΤΏ ἔγαϊῖδ, νυ ϊοῖι σοτθ ἴο σιδί ΠΣ Υ τ τὶ 
βνγο τροηίῆβ, δἷλ ἰῃ πυπλογοῖιβ οἰ υυδίοσα, 

δύο [80 ΒΔ ρ6 οὗὨ ΔΟΟΙΏΒ, Ὀσὲὶ 81:6 ζοῆδ- 

ΤΑΙ ἸΑγσοῦ, δηά οουοσγοὰ σὑ|ϊ ἃ τη 1 
τοἀ 8} οὐ ὙΠ|100 5κῖη. ΤῊΘ γΕΙΥ νδσίοῦδ 
τι868 ἴ0 ΜΠΙΟΘῺ (Π6 ΡΔ]τη- ἴσο οδῃ 6 δΔὈΡ- 
Ρ θά, ἰῃ 119 ἔγαλίδ, ὈσΆπο 65, βΌγοδ, ΚΟΣΏ 615, 

διὰ 118 γοοᾶ, ἰδ πηϊΎ ΓΒ8}}}7 Κηοῦσῃ, δὰ 
88 δἰγοδαῦ Ὀθθῃ ἀοδβογὶροὰ ὈὉῪ ΒσδΡο 
(χνὶ. 742),, 8.6 Ῥγέπερ (ΒΙὉ), Ὡΐςξ, ἱ, 
952---254), ὙὯοῸ [Ὲ8 σοι δἰποᾶ (ἢ6 80- 

σοῦ οὗ δηοίθηϊ ζοοστδρμοτβ δῃμα τοοάσγηι 

ἔγαν  ]ογ8 ἰῃ ἃ σΟΙΡΓΘ θη δῖγο Ρ]οΐασε οὗ 
ἐπὶ8 το ΥκΚ80]6 ἴσο. ὅθα, εἶ8ο, Παδεεῖ- 

φυϊεὶ, Τταν. ἴῃ Ῥα]οβί. Ρ. 5640.ὡ ΤὨθ ἀαίο8 
δτὸ οἰἴὮοΣ οδίθῃ ἀγγ, τ Ὀτοδὰ δηὰ ἰαδεπ 
(ἃ ργερδγδίοη οἵ σὰ 1}, οὐ ἔτ ϑἂ ἰῃ Ὀευῖίοε, 

ἃ ὙΟΙῪ ἴδυουσίίο ἀἶδὲ οὗ 116 Βοάοαυϊῃ. 
(1αγαγά, ϑδβοονοσθ8, Ρ. 291)λ᾽: Φονβῃ 
ἐτααϊίοη δηὰβ ἴῃ τἴ86 ἐνγοῖνο τ) }}5 δῇ 811.- 
βίοη ἴὸ ἴδιο ἔνγεῖνο {γῦ68, δη ἃ 1 τὴ Βον ΘΕ 

ῬΘΙτα -σθὸ8 ἃ Τοίσγθηοθ ἴο [6 ΒΕΥΘΙΗΙΥ͂ 

οἸάοτα; ἴο ᾿νμῖοἢ τηοάογῃ οοτητηθηϊδίοσϑ 

αἀὰ, ἐμαὶ [Πη6 τγ6 118 δῃἃ ραὶπλ- γθ68 δΓῸ 

ὮΡε8. οὗ (δ0 ὑνεῖὶνθ δροβδίοδ δηὰ (89 

ΒΟΥΘΙΙΓΥ͂ ἀἰδοῖρ]68. 

1. Απᾶ {Ποὺ Ἰουτπογοᾶ ἔγομῃ ΕΠ᾽π, δπα 
4}1 ὑμ6 οοηρτεορδίίζοη οὗ {π6 οὨ]]άγθη οὗ 18γ86] οδπλθ ἴο {Π6 

δι] 60 οὗ ΘΥΟΤΥ ἔδυ; (μδὲ ν ΒΙΟΝ τσϑβ ἸοῖΣ ὈΘοδτη6 υϑγτηίποιις δὰ [οἰ ; δαϊ 

(16 Βουθηῖ ἀδγ ἴΠ6 ΗἩΘΌΓΟΝΒ 6 γ σοπιηδηοὰ οὶ ἢ0 ζαῖθοῦ τηδπηᾶ, ἰηδιοδὰ οὗἉ 

Ὑγοἢ ΤΟΥ ἔοιπα οπ ἴδ 5βἰχίἢῃ ἀδὺ ἀουῦϊο οὗἁὨ ἐμοῖς πἰβαὰ] ρογίίοηβϑ. Ομ τἢϊθ 

οςοδϑιοἢ 6 ἱηδιξαϊίοη οὗὨἨ ϑαῦθδΙ ἢ νγ88 δ γεδαν σοπιπιηϊσαίοά ἴο 186 Ιβγϑα νος, 

δἰ" που ρ ἢ ΟΠΙΥ͂ ἰπ 1ϊ8 ποραξίσε ὈεΔΥΙΠρ8. Α8 8 τη ΓΑ] [ῸΣ ἰΔΙΟΓ ξομογατίοπα δῇ 

Οὐ οἵ 186 τηδηηὰ γγ88 ἴ0 Ὁ6 (ΟἸ]οοτοὰ ἰπ ἃ γ6856] δοῖ δρατί ἴ0Γ 018. ῬΌΓΡΟΒΘ δὰ 

ττιοδοσυοὰ δοίοσοε [80 δὲ οὗ ἴθ οουθῃβδηξ. ΒΥ ὙὙΑΥ οὗ διηιοῖρϑιίοι, οὐγ ἱεχὶ 
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ἐφ Ὁ ἘΝ ὝΩ, τι θπθ Ὁ ΓΒ) ἘΡΝΕ}5. ΝΕ 
προ ὙΉΚ ΤῊΝ 9. Ὁὴ 8. τ ὈΣΝ5 ΓΝ Ὀρουρ 

9 “Ὁ ὙΥ) 
ΤΩΘΏΟΏΒ δ [᾽6 ΒΔ1Ὼ6 ἔΐηο, δὲ ἰδ6 [9186]}168 ΤΟΙ ἔυΓη ῃ 6 τ ἘΠ χηΔηη δ 
ἴογυ ΤΟΥ γοδγα, 1} δῇοσ 1ποὲσγ δυστίυϑὶ ἰῃ ΟἧἝηδδῃ, ἰὰ [06 'ννοδὲ οὗ ἴδ0 Φογάδῃ 
(8906 οἱ τοῦ. 85). 

Ἅ. 1 ἔγοια Ὑ δαϊ αμδαγοηᾶοὶ (ΕἸ, χυ. 
28) [86 ᾿ΟΌΣΠΘΟΥ ἱδ οοπεϊπυθὰ ἴο δου ι-οδϑὲ 
δίους ἴμο οοδδῖ, ἐξ Ιοδάβ, δδοσ ἃ σζδγοῦ οὗ 
ἴνο ἄδγβ, ἰῃΐο [806 γΔ]1]6Ὺ οὗ Μοκαϊιοῦ, 
ἩΓΙΟΩ 15 ἴγοθ ἘΠρ] 180} ΤΣ Ἶ168 τὶάθ, δυὰ 
ἔῆχοο ΠΟυΣΒ ἰοηρ, δηὰ ᾿ἴ68 Οἡ [6 ῥυὴποὶραὶ 
Τοδὰ ἰοὸ ϑῖηδι. [ΙἿαρογάθ, Βδύυγοοῦ, δηὰ 
οἴδιοτα, Ὀο]ΐανο (8 Ὑδ]ον ἰοὸ ὕὉ6 ἴδῸ 
“ εβοσὶ δ[η,᾽ ἴῃ ὙΔοΝ ἐΠ0 ΗΘΌΓΘΥ ΔΙΤΩΥ͂ 
ΘηΗΟΔΙηροΩ͂, δοοοσάϊηρ ἴο ΟἿΥ ἰδχὶ, ὁ;6 

ΤΑΟΏΪὮ δἢΕΣ [06 ὁχοάτδ ἤοπη Εργρὶ. Βαϊ 
88 ἴδ6 16γ86}168 σοϊμογοὰ ΠοΓῸ ἴ6 ΜΑπη8 
ἴῃ δουηάδηοα (Υοσ. 14), Ὑπίοἢ 16 οδίαϊποὰ 
ἔγοτα [06 ἰδιηδυβὶς δηὰ (δ6 βῆσχυῦ Τασαῖδ 
(866 ποῖθ οὔ Υο . 4), Εοβθηση 16. δαΡ- 

Ῥοθοδ Ὑἱ στεδῖοσ Ῥσγοῦδο ἐγ (πᾳ. δ]. 
Ῥ. 146), [δαὶ 10 ἀοβεσὶ βίη ἰ8 ἰἀθηςξοδὶ 

γε τ6 Τ δα ἱ 68}- ΒΒ ΘΙ ΚΏ, ἢ ΒΟ ἢ ἐῃο80 
ἸΓΟΟΘ Π.ΤΟῊῪ ἷἰπ στεδί ὨΌΠΏΌΟΙΒ.Ό. [1 ν0 
Ῥτοοοοὰ ἔἴτοπι Ἦ δὰϊ Ομδσϑηᾶοὶ ϑοσὴθ αΪ5- 
ἔδησο δίοης ἴδ6 868, πὰ ατῃ ΘΠ ΤΔΟΤῸ 
ἴο δου -οδδὲ ἐπγου ἢ (6 Ὑδαϊ ΤΑΥῸΘ 
δὰ ν» δαὶ Είγαη, Ὑὸ αὐσζίνυο, δήθ ᾿ΏγοΘ 

ἄδγϑ᾽ ᾿ΟΏΓΠΟΥ, δὲ δαὶ οδῃ- ΘΒ Κη. [Ι{ ἷ8 
ΟἿ οὗ [86 τηοδὲ Βοδυ 1] γ8116 75 ἩΒΙΟΒ 

18οβο σορίουβ Ἵοοπίδίη, δῃὰ 18 τσοὶ ἢγθ- 
αποηίοα ὮΥ 186 Βοάἀουΐπα οπ δοοουηὶ οἴ 
15 τίς Ῥαβίησοδβ. [Ϊἢ ὯῸ0 μαζὶ οὗ [86 
ῬΘηΪΏδυΪα ἃ [δ ἰδιηδιβ8 ἰομηὰ 80 
ΔΌΠΠἀΔΉΕΥ; δὰ ἴη ἴμ6 Βου ΠΟ σ Ῥοτίϊοη 

οὗ 186 γνΔ]] 6 , τΏΘΥ ἔοστῃ ἃ ἀθη86 ογοβί.-- 

ἙΟ  ηϑοη δηὰ 1,ϑηροῦκο Βα] ον [06 ἀοδβοσχὲ 

δίῃ ἴο Ὀ6 ἰ86 τνδϑῖθ ρ] δίῃ, ὙδπὶοὮ οχίθηὰβ 
ἔτοτῃ Ἐ]- ΜΌσκΚδὴ δἱοὴρ [80 868 δ᾽ ποδί ἰὼ 
Π|6 βου πόση ΟΧΊΓΘΙΩΪΥ οὗ (6 ρΘηϊῃδαϊδ. 
Βα ἰΐ 18 φπθβίίο 8016, ΒΟΟΣ [86 ΤΏΔΠη8 
8 ἴπότὸ ἐουπὰ ἴῃ δυοῖ φΔΏΠΙΥ.--Βυῖ ἰδ 
σδῃ ἰπ ΠΟ ὙΔΥ͂ Ὀ6 8 8οἀ, 1 δοῃηὸ οΥἰς8, 
εϑ ΒΟ Ϊοη (6868. Ρ. 67, [πἰτοά.), ἰἀΘὨὙ 
ΟἿΥ 5΄'5 στ τ[Π6 Ἐργρθύδη όσα ὅϑ΄η 
(Ε- χχχ. 15), νοι 18 πῃαποβιϊ οΔΌΪ 
Ῥεϊυδίαπι, αηα τγδ5 βἰξαδίθα δὲ {Π6 ΘΑΒΙΘΓΏ 

τηοῦ!α οὗ (6 ΝΘ. Α.8 ἰὲ νγ88, δοοοσάϊης 

ἴο ϑέγϑδῦο (χὶ. 491), 1500 βἰδάϊα ἴζοτῃ 106 

πουίδοση Ῥοΐηξ οὗ [86 Βοὰ ὅθ4, ἰδ ἰθ 

ουὐἱάθηξ, [πως [πὲ Ορίπίοῃ ἰ8 δοϑοϊ πίε ὶυ 

ῬΟΓΥΟΣΒΘ.--- ΟἿΣ ἰοχὶ ἀσοβοσῖθο8 (ἢθ εἰςζυδεῖουι 

οὗ 8:1", “ θοέπεου ΕἸ ((Ἰασοπ 61) δπὰ 
1:9 Μουηὶ δίηαὶ, οὐ ν ἘΠ γτοχασζὰ [0 χυἱὶ. 1, 
Ὀοίνοοη ἘΠῚ) δὰ ΒΘρὨίαΐτα; δηὰ Ὑ1Ὲ 

Τοίογοηοθ ἴο Νυτῃ. χχχὶϊ. 12, Ὀοίΐννθθα 

ΕΠ πὰ Βορ Κα; δηὰ Φ το ὴΘ ΣΟΣΏΔΙΪΚΒ: 

“70 τηῦδὲ ποῖ ἔογροῖ, ἴπδὲ 16 τ80]0 

ἀοδοιίοα ἰγαοὶ ἰο Μουης ϑίπμδὶ 18 ἽδἹ]Ἱϑὰ 

δίῃ, δὰ {ἰδμδὶ, Ὀθϑίἀθδβ, ὁπ Ῥδυ  ΌἶΩΓ 

ΟΪδοθ ἰπ επδὶ τορίοῃ τηΐϊρῆς 8190 δυθ 
Τοροϊγοὰ [ἢ6 ΒΑΙῺΘ ὩΔΙΏΘ, 1π:δὲ 8ἃ8 Μοδὺ 
ἐδ [06 Ὥδθ ὈΟ(Ὠ οὗ ἃ ἴοσγῃ δῃὰ ἃ ρῥζοὸ- 
Υἱηοο.᾽ --Αοοοτάϊης ἴο 16 ]18ὲ οὗ 186 
διδεῖ 'ἱῃ Νυχη. χχχῖϊ. 10, 11, [86 

ΙΒγδ 68, Ὀοΐοχο δυσίν ἴῃ [06 ἀοδοχὲ 
οὗ Κ΄, ΘηοΑτηροα δἷδοὸ “ δὲ (0 Βδὰ 868." 
ΤῊΪΒ 41.608 ΡΥΟΡΔΌΪΥ ἴ0 106 ν8]16 0 ΤΆΥΡΘ, 
Ἐπγοῦσἢ ΒΟ [6 τοδὰ οὐὗὁἨἠ οδγδυδῃβ 
ῬΆ8808 τοῦ Ὦ δαἱ Ομβαγοηᾷοὶ ἴο Μοπης 
Β''παὶ, δηὰ Ὑὶο ἢ ΟΡΘΩΒ ἴο ἐδο Βοὰ 868 
(869 δεργα; δοῃρδσο Βεγολλατγαΐῖ ἰϊ. 781]; 

ιδεόσσεν ᾿λ, 27. Βαὶ ἰδμαῖ βέδιοη 15 ΒΘ ΥῸ 
ΟΙαἸ 6, 88 Ζ,ΟΏΘΓΑΙΙΥ 411 ἰποβδὸ ῥ]δοθθ, 

ὙΏΟΓΘ ὯῸ ΓΟΠΊΆΔΣΚΔΌΪΘ οὐοηΐ πδρροποὰ, 
ἘοΣ ἴῃ ζθθοσγαὶ, δἰ βουρσὴ τ] δβοιὴθ ἱτὰ- 
Ῥογίδῃς Ὄχοθρθίοηβ, οχ ϑίβ, 88 δσοδὰγ 

δηοίοηῦ ΟΟΙ θη ϊδίοσβ ἢδΥθ οβοσυοά, 

Ὀούτνγοθη [116 ιἰϑίοτίοδὶ παϊζαῖδνο δηὰ (ἢ0 
118ὲ Ἰὼ ΝΌΠΙ. χχὶϊὶ,, 8 το αιίοη [κὸ δὲ Ὀ6- 

ἴθ 8 ὈοοΟϊ οὗἨ ἴγαγ6}8 διὰ ἃ τρδρ: 
186 ἸαἰοεΥ οοπίδίηβ [ἢ 6 ὩδΙη68 οὗ 411 ρ᾽ασοϑ 
ψΙοἢ ἀγὸ Τουομθα οὐ ἐδ6 ὙΔΥ͂, ἩΔῚ18ὲ [89 

ἕοιτηοσ τθ 08 ἴΠ066 ΟἿ ΜὨὩΪοΝ ΟΣ 
ΔῺ ΟΡΡΟΣΌΠΙΟΥ ἴοσ ἰπίογοδιίηρ Το δυ 8 

ΟΣ ΟὈΒΟΣΥΔΙΪΟΠ8.---Ττδάϊεου Ὀοϊΐονοδ, (Πᾶς 

[86 ΙΕγϑ 6} 1068 ἀτγγγοὰ ἴῃ βίη οη ἃ Βαῦθδα 
(θο6 Εδη γα). 

3. Αὔδν [06 ῬΘΟΡΪ6 μαὰ πδηδογοὰ ἃ 
ὙἘΟΪ6 το ΤὨγΟουΡὮ Ὀδίτθὴ ἀἰδίσὶςῖ8, 

16 δίοτοϑ, ἩΒΙΟΔ (ΠΟῪ χα σἢν μᾶνὸ Ὀγουρῆς 
ὙΠ} τΠότὰ ἔγοι ἘσΥρΡὶῖ, τασδὶ μδνὸ ὈΘΘῊ 
οχμδηβιθα, οβροςοΐ}} 7 88 ὯῸ ἀουδὲ 8 στοδί 
Ῥαγὶ οὗἉ ὑποὶσς σδῦι]ο πδὰ ρογιβῃϑᾶ οὐ [86 

ΤΩΔΙΟΝ ἔγουι [δῖτεῖ δηὰ υδηΐ οὗ Ῥσοροσ ἰοοὰ 



28ὅ ἘΧΟΟΌΝ ΧΥ͂Ι. 

ὙἸΔΟΡΏθ88 οὗἩ βίη, σβιο 5 Ῥούπθοη ΕἸ τὰ δηα δ᾽ηαὶ, οἢ 
{86 Β θα πί ἄδν οὗὨ {86 βοοοῃᾷ τῃοητῇ δἰθον [Π 61 ἀδραγιϊηρ; 
οαὐ οὗ {Π6 ἰαπά οὗ Εργρί. 2. Απάὰ {86 ψ|.016 οΘοῃρστεραίοῃ 
οὗἩ {ῃ6 οὨΠ]άσθη οὗ βγδθὶ τιυτιηυγοα δραϊηϑί Μοβοϑ δηὰ 

(866 χυϊἹ. 8). βο Ὑδδ ῃδῃ [8 ΘΏΟΣΙΠΟΙΒ 
Βοβὲ οὗ Ῥϑορῖο οὗ τῇοσθ ἔμβῃ Ὃπ]1| χη] 0Ὲ8 
οὗ δου]β Ἰεδ ὑπάᾶογ ἃ δοουοδηρ ΒΚΥ, ἴῃ 8 
γαδί, δο ἿΥ π]]άογηοεδ, πποδοοτοὰ ὉΥῪ 
ΔΩΥ ΣΟΔΘΟΏΔΌΪΟ ΒΟΡΘ οὔ δαρροτγίπρ ἰΒοτ- 

βοῖνϑδ, Ὀυϊ ἴοΥ ἃ δῃοσὶ ἐἶτηο, ἴῃ (Π18 ἀτοδ [ἃ] 

τορίοη. Απᾶ ἩΒοη 88 ἴδ9 οηὰ οὗ ἐδοῖν 
Ὑδηδογίηρβ ἴο ὃ οχροοίοάῦϑ Ὑδὲῖμοῦ 
Βῃου ἃ ΠΟῪ ἐαχῃῦ το ρΘΟρΙΘ δῃου]ὰ 
(8ογ, ΜΙ ΔΙΤῺ8Β ἰπ τδοὶγ Ὠδηάᾶβ, ἴοσο ἴῸ 

εἰδπὶ τβοῖὰ δροάθβδῦ τ ὴδὲ γ͵88, [Βογοίοσα, 

ὈηάοΣ δυσὶ οἰΓΟΌΤδίΔΏΟ68, ΤΏΟΓΟ ὨδίυΓζαϊ, 

(δη ἴμδὲ [06 ΡΘΟΡΙΘ6, δ1}}} δυιοιπαιίπρ δηὰ 

νυδυοσίηρ ἰπ τπαὶς 6] εἶ, πχαττηυτοὰ ἢ 
ἀοΒροη θη οῦ7 δηὰ ἀοδβραῖγ δραὶποὶ Μίοβοϑ 

δηὰ Αδιοῃ, (μοῖρ Ἰοδάδσθ, σοριοδομίης 

τότ, ταὶ ΤΟΥ μαᾶ, πἰϊουῖ οἤδῦχθ οὐ 
Βδῃοίΐοη ἤοτῃ ἐδ9 αοἀ οὗὨ {δποὶγ δηοεϑίογδ, 

Ὀπὶ ἰηδυοοὰ ὈΥ ποῖ ΟὟ ἰΘΙΠΠΟΥΥ͂ ΟΣ 

δι Ὀἱτίου, ἴοτῃ ἴδόπὶ ἔγοπὶ ὑπο ῖγ ΘΟ ρΑΓα- 
εἰν ὶγ ΘΑΔΥ δΔῃηἃ δΔρτοοβΌ]6 16 ἰη Εργρὶ, 
ὙΠΟΓΟ ΠΟῪ ΘηἸογοά δὲ ἰοδδὲ δὴ δρυαηᾶδηοθ 
οὗ τοϑδὲ δηὰ Ὀσγοδὰ, δηὰ δδὰ Ἰοἂ ἱποῖὴ 

ΔΎΓΔΥ ἴ0 δυ Γ ἃ ἀτοδ Ὁ] ἀθδίὶ οἵ δβίασυδ- 
ἐἶουῃ ἴῃ (δ6 δὲ 685 ἀθβϑοῦί, “Ὧἴἦ)ο σϑ- 

ΤΑΘΤΩ οΥ, ΤΠΟΥ͂ δαί, “τὴο βδῆ, τβ οι τὴθ 

ἀϊὰ θδὲ 'π Εγρὶ ἔθου; [80 σπου 6 ΓΒ, 
δηὰ ἴδ τλοΐο8, δηἃ ἐπ6 Ἰοοἶκα, δῃὰ {80 

οπΐοηβ, δη [80 χασ] οἰ," Αηὰ ὙΠΟ οδὴ ἀΘΏΥ͂ 
τπδῖ, ΟἹ ΤΩΟΓΟΙΥ Βυτηδη ΟΟὨ δὶ ἀοΓΑ ΟΠ, [ἢ 0 

δισυτηςη!δ οὗ [86 ῬΘΟΡΪΘ ὙΓΟΓΘ Ὑ76]1 στουηᾶ- 
οἂὖ᾽ Απά οὔχγ δυταραί 68 Ὑ1}1 ἱποὶ πο 8[}}} 

ΒΙΣΟΏΒΟΣ ἴο ἴ86 ΡΘΟΡΙΘΟ, ἱἔ νγὸ σοῃβί ἀογ, (δὲ 
ΠΟΥ͂ Τόσο ἀοοτηθὰ [0 [ΟΥΕΥ ὙΘΑΣΒ᾽ ΔΉ Γ- 
πε ὶῃ ἃ τ] ΟΣ 688, ἰῃ ἩΥ ἰοἢ δἱ ὑτοβοηΐ, ἴπ 
ι6 οἷο οχίθηΐξ, ΒΟ τ οἷν 6000 800}8 ὁδ85 

ἢηά 4 ΒΟΔΙΗΐ κυὐδἰδίοηςθ. Ξ'οῸ ΟὈΘΕΣΥΘΒ, 
ΘΙΏΟΩΣ ΠυΙηΘΤΟῦΒ ΟΙΒΟΓ Ἡτίζογα, (89 
τηοάογῃ ἰγαγοΐοσῦ, Β. Ῥγίηρῖίο: “ Τὴ 
ὙΠ016 οὗὁἨ ΟἿΣ τοῦϊ!θ δῪ ἐπγουρ [δ6 
ΘΟΌΠΙΣΥ ἱγαγογϑοὰ ὉΥ ὴ0 [αγδ0} 1068 ΟἹ 
᾿μοὶῦ ὙΔΥ ἴοι 80 Βδὰ 868 ἴο Μουηὶ 
Βἰηδὶ, δῃὰ θὰ τ [0 ἴοστῃ ἃ ὙΘΥΥ 
σοιρὶοίο ποίϊοῃ οὗ ἴδδὶ ρατί οὗ Ασαῦία 
Ῥοίζδδβϑ, νὩ] ἢ τουδὶ Εἰ Γ δνὸ ΟΥΘΔΕΙΥ 
αἰνογοὰ ἰῃ οδασδοίοσ ἔγοα Ὑ88ι ἱΐ υδοὰ 

ἴο ὉΘ6, ΟΥ Βς ἢ ἃ τηυἹπιίυδθ δ οοτηροθοὰ 
106 Βοεί οἵὗὨ [βγδοὶ οουἹὰ ἤδνθ Ὀθθῃ δι8- 

ἰδϊποὰ ΟἿΪῪ ὉΥ ἃ δυροοσδβδίοῃ οὗὨ [16 τηοδὲ 
διυροηδουδ ΤΩΐγΘΟἾ68, 86 ἱπάϑοὰ ἐδπὸ 
δετρίυγοδ σὶνο 08 τοϑϑοῦ [0 Ὀδὶΐουο ΠΟΥ 
ΟΙΘ. ἢ 

ΤῊ αοδίϊου 865 5 }}}7 οησαρσοὰ ἐδ 6 
διϊοηοη οὗ δτηοδὲ 81} δηϊᾳαδσίοθ; ἔου 
ΑἸΤΟΔΑΥ ἰῃ [6 δοοοῃᾶἂ Ὑϑὲὰσ δῆδσ [86 
ὁχοάυδ, ἰΐ6 16γ 6} 1966 Ἤοουπίοὰ 608,550 

ΤΩΔΙῸΒ ΔΌΟΥΤΘ ἘΜΘΏΓΥ ΥΟΔΣΕ, δηὰ 22,000 
ΤΥ 8 δθουθ Οὴ6 Σροπτ} (ΝΌπΠι. ἱἱ. 89; 

11:1. 89); δηᾶὰ τῇοσο ἀἱὰ ἐδῖ8 σΟὨΒΙΔΏΙΥ 
᾿Ἰῃοτοδδίης τυ πὰ 6 πὰ τοῖς ἐοοὰ ἰ 
[86 ἀοδοτί, θϑϑί 98 οἵαν {γδ68 ᾿πμδοϊης 
ἐποδο τοσίουδῦ [Ι{ 18 88 ΘΑΘῪ Δ8 ἰξ ἰδ ἴῃ» 
δατ δβαὶ Ὁ]6, ἰο σαΐ οΥ̓ [26 πῇ οἷθ ΡγΟΌΪ Θσα, 

πὰ Οδέδο, ΒΟ θη, δηὰ οἴδοτβ, Ὁ τ86 

του ἀ]688 δαυρροδίοη, πὙΔΙΟδ 18 Ῥδτ- 

ΘΟ δὲ υδιίδηοθ ὙΠῚῚ (86 τορεοδιϑὰ 
Δδβογ ἱοἢ8 οὗ ὑπ6 ἰοχὶ (Να. χὶν. 33, 34; 
χΧχχὶϊ!. 58; Ὠοαῖ, Υἱἱϊ, 2), (Βδι [Π6 Βο)οῦση 

οὔ [86 [δγβϑ6 1166 ἴῃ ὑπ6 Αγδθΐδη ἀσδογὶ 15 
ἴο Ὀ6 τεἀυοοὰ ἴτοσὰ ΓΟ ἴο δροῦϊ ἔτνγο 

γοδῦθ. [ἢ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴο τηδῖο [818 ΘΟ θοίυΓα 
ἸΏΟΓΘ δαί 016, αὐ ιδιο δβϑογίδ Ὁ ἢ ΟἿΟΣ 

δύχυϊηοηΐδ: [Πδὲ ἴῃ [Π6 11δὲ οὗ 186 θἰδιϊοη9 
ἴῃ Να. χχχ ϊὶ. Ὀοίτοοη Ἠδσογοιἢ (γα. 

17) δὰ Καδοβῖι, οὐ ϑδ΄'π (ΝΌΣ. χὶϊ. 16), 
οἰσμύοοῃ βοιίουβΒ Ρ]δοθδ δυο Ὀθθῃ ἰῃ- 
βοσιϑᾶ, νι ΐοῖ [86 Ι6γ8611068 ΠΟΥΟΥ ραϑ8θᾶ. 
Ηὸ οοπίϊηποθ: “ΝΟΥ [6 ἱπιογροϊδιϑὰ 
δι 0ῃ8 δβίδηὰ τι (86 βυρογβθουβ γϑ ΑΓΒ 
ἴῃ ἃ ὮΔΡΡΥ ζδυυϊουβ σοϊδιίοη. ΕῸΓΣ οἱ μίθθῃ 
Ῥίδοοδ, δῦουΐ ὙΒῖοἢ τὸ ΚΠΟῪ ποίδίηρ, 
δηὰ (Πἰγίγ-οἰχἂν γοδὺβ δου ὙΠΟ τπτὸ 
Ἰοδγῃ ποίδίηρ, σῖγα (ῃ6 Ὀθδὲ ΟΡρογίπηξν, 
ἴο 80 ΔϑίγΩΥ πη ἴδ6 ἩΠ|ΔΟΙΏ 688 ἢ ἴδ0 
οὨΠάγοῃ οὗ 186γ80]᾽ (οοσορδῦο οἱ χὶἱϊὶ. 17). 
ΒΥ δβυοῖ ΔΙΡΙ ΤΑΣῪ ῥγοσοϑάϊηρ ποῖ ΟἿΪ]Υ 
1)6 σἼο]9 ΟὨΤΟΠΟΪΟΩΥ οὗ [6 Ἡροῦχον 
ἩϊδίοΟΣΥ σοῦ ὰ Ὅ6 Ὀχουρὴϊ ἰῃίο οοηξαδίου, 

πὶ [86 ἀΠΠΟΌΪΕΥ του ]ὰ, Θβϑο ΟἾΔ ΙΪγ, ΟὨ]Υ͂ 
Ὅθ αϊτηϊπἰεμοά, ποῖ τοπιουθὰ. ἙἘῸΣ δυϑθῃ 
[0 ̓ ἶνθ ἔιοο ὙΘΔΣΒ ἱπ ἐδο ἀοδοτί τὶ δος ἢ 
ἃ Βοθὲ 8 8 ῥγοῦϊθιι θοδοῖ ὉΥ δἰπιοβὲ 4]} 
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ΤῊ Ἰδνρ ὈΎρὴ ὯΝ Ὀζΐοας ΥἼΒΝΗ 8. : ἼΞΊΘ5. [Ἐπ ΟΡ] 
Ἐπ Ὀρρμ5 Ἴ 35 ὝΡ ΟΣ ὈΡΝᾺ Ὁ νὉ γ}3 ἐὴπ 
ΠΡΟ ΟΞ Τς ΓΡΤ πῆι ΊΘΤ ΟΝ Οὐδὲ ὈΠΝ ΧΙ 9. ῬενῸ 
τς πὶ ὍΝ Ἃ 
ὸ αἰ βου] 68 οὗ [06 οτἱχίηδὶ ᾳυοϑδιίοη. 
1ι σδπηοῦ ΒΌΓΡΙΪΒΟ π8, ἴ[πδὲ δὸ 11{1|0 19 
Τοροτιοα δροῦὺϊξ (δ6 ᾿ΟΌΓΠΟΥΒ Ὀεΐτγοθῃ ἰῃ9 
δοοοπῃὰ δηὰ [86 ἐογθ οι γοδῦ, 88 [89 
Ἰδυϑο ο8 πδηάοσοὰ ἢῸπὶ ἀϊδίγίος ἴο 
ἀϊδιτῖοςὶ σοῦ οοτηΐηρ ἰπίο οοπίδοϊ 
σὰ ὨοσΟΘ αυὖδοβ, ΟΥ οῃοουπίοσίηρ 
ΟΥΒΟΥ ΤΟΙΊΔΥΚΘΌΪΟ ἱποϊάοηῖδ, Βαϊ [86 [0]- 

Ἰονίης οἰγουπιδίδηοοβ ΤΏΔΥ ΒΟΙΎΘ (0 Οὔ- 
Υἱαῖθ ἴπ6 ΟὈ)]οοοηΒ: 18ῖ, ΒΥ σ {86 

δτοδίον ραγί οὗ 186 ρεγίοά οὗ ΤΟΥ ὙΟΔΥΒ 
(μι ον τὨἰτγ-δὶχ Ὑ6818), ἴΠ6 [5Γ86]1068 
Ἰνοὰ πθδγ [86 ρορυϊουβ Μουῃὶ ϑοῖγ διὰ 
ἴ:6 Ηοὰ 868, ψόγο (ΠΟΥ͂ οου]ὰ ποῖ 81] ἴο 
σοί ἰηΐο δοπηπιθγοθ ὙΪὮ ΤΟ ὩΔΌΪΟΙΒ 
διὰ ἰτθε8, το ἢ ῥσχγουϊάϑᾶὰ ἢ θπὶ ΘΆ51Υ 
ὙΠῚ 411 16 ὨΘΟΘΘΒΑσΙῈΒ οὗἨ 8} 8ἰβίθησο: 

Φηὰ, ΝΙΘΑΣΙΥ ἃ Ο]6 γοδν [Π6 1δγδ6} 166 6ἢ- 

οϑιηροὰ ἴῃ ἴδ ἔδυ} 16 τορίοι δζοπηὰ [ἢ 6 
ϑῖπαὶ (ΝΌΣΩΡ. χ. 12; σΟΙΏΡΑΓΟ Ρ. 64), 

ὙΠΟΙΟ [86 δἷνῦ 18 ῬυΤΟ δῃὰ σϑέγοδῃϊηρ, 
ὙΠ6ΤΟ Τουηίδίηβ δρουηὰ, [6 νοροίδιοη 18 
Ἰαχυγίουθβ, δῃηὰ ἃ. ΥΑΓ ΟΥ̓ οὗὁἨ ἤϑῖὴθ ἰδ 
ἔουπὰ (866 ΝΠ. χὶ. 81): διὰ, Εγνθῃ 
1ὴ0 ποιηδᾶϊς Βοδουϊη8 δ 511} πὸ ἰῃ 
[6 διενϊ οὗ εὐναῖς [6 ἀϊδίσὶοῖδ 
ΜΠΙΟΝ ΔΡΡΟΑΡ δ 8010 ΤῸΣ δρτίοα! ἴπΓῸ; 
1Π6Υ Ἰἶνο, ἀυτίηρς 018 {ἴταθ, ἱῺ ἰθηῖδ, δηὰ 
οδδηρο ἰδεῖ δϑοάοδ ἶοσ ΟΥΟΓΥ Βασυοδῖ; 

8.8 ΒαΥΟΓΑΪ ΕΥΙΌ6Β ΤΩΑΥ Ὀ6 τηοῦ ΜΪὮ, ουθῃ 
ΠΟΥ, ὙΠΟ δτὸ, δὲ [80 5816 ΐπη6, 

ποιηδὰβ δῃὰ δρτί Ὁ] τυτἱδίϑ; δὰ ποίην 
ἕο ὰβ ὯΔ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἐπ βδῖμθ Ῥσϑοῖΐοθ 

δΔιηοηρ [86 1βτ86}1.68, ἀυσίην (Βοἷγ βογουχη 
ἴῃ [ἢ6 ἀοβοσί, θβρϑοΐδ!γ 88 δοῖῃθ ῥϑῦίδ οὗ 
{πὸ Ρϑηΐπδα18 8.6 ΟΧΊΓΟΙΔΘΙΥ ἰην  ηρ ΤῸΓ 
δρτίουϊατο: 408, ΤΏ 15γδο 68 Ὀτοῦσες 
ὩυΟΓΟῸΒ Βογὰβ δὰ βοός κβ πὶϊδ τΠθῖὰ 
ἴγοᾳΒ. Ἐρσγρὶ (Εχοᾶ. χὶϊ. 38; χχχυ 5), 

τ 108 [ΥΩ δῃ 6 ἃ [Πότ Ο]οἴμο5 δηὰ ἰοοὰ οἴ 

ὙϑΥΟῸΒ Κἰη 8 (Ὠθαῖ. γἱ}]. 4; χχὶχ. 4); ἰὲ 
δ ἩδίυγΑΙ ἴο δβϑττηθ ὑπὲρ ἴΠοῪ ἀϊὰ ποὶ 

Ὠορίοος ἴΠ6 Ὀτοοάΐης οὗ οδῇ!]θ οὐ {ποεῖν 

ἡουζηογβ, δηὰ οὐθα ἴ[μ6 ΒΙΡΠς4] παγταιῖνθ 

᾿ ἘΝ} ΤῚΣ 
ἸοΔ 45 τια ἴο δβΌΡΡΟΘΘ, ἔδιαι δδρϑοΐδ!ν (86 
ἴγθο ὑτίῦοθ οὗ Πουῦδη, αδαὰ δηὰ Με- 
ΠΑΒΒΘὮ, Τοσηδὶ ποὰ ΚΑΙ Ὁ] ἴῸ ἘΠΟΙΥ ΤΌΣΤΩΟΣ 
ΟΟΟΌΡΔΙΙΟΙΒ, Βῃ ἃ, 88 ὈΓΤΟΡΥΙοΙΟΓΒ οὗὨ ἰαυρθ 
βοοῖκα δηὰ μογάβ, γοαποδίθὰ Μοβοϑβ ἴὸ δἱϊοὲ 
ΤΠθπι, 848 μον ἱππουίϊδποο, {μ6 στὶοἢ ἀϊ8- 
ἰγίοιβ ἰη 186 Θδδὲ οὔ ἴ[π6 ϑογᾶδῃ, νῖτἢ ἐΒοὶν 
ἔεγ!116 Ῥαϑίησεβ (ΝΌΠΙΡ. χχχίϊ. 1, εἰ δφᾳ.; 
Χχχῖν. 14): διῃ. ΤΏ [1δγϑο} 166 δὰ 0 
Ὑδηΐ οὗ ργμοϊὰ δηὰ εδἰἶνοσ, δηὰ οἵδοσ 
ῬΤΘΟΪΟΙ5 ῬΓΟΡΟΓΙΥ, 0 ΠΥ ΠΌτα δ 6 οομη- 
ΤΩΘΓΟΙΪΔΙ ΟΑΓΑΥΔῺΒ ἩΒΙΟΝ ἐγδυοσδοὰ [ἢ 
ἀοβοσί, οὐ ἔγοιῃ ἴδ ποὶρδουτίης πδείοηβ, 
ΤΑΒΏΥ ΠΘΟΘΕΒΑΓΙΘΑ, ΟΒΡΘΟΪΔΙῪ ΘΟ; 6 ἴδοις 

ὙΥΠΙΟΝ ἰ8 ΟἸΘΑΥΙΥ δ] υἀοᾶ το ἰπ Τοαϊ. ἱϊ. δ. 
6}. ΤῈ 18 ππίνογβδν δοκπον]οά χοᾶ, δαὶ 
Αγδθία Ῥϑίγϑοα ὙγΆ8, (ὉΣΤ ΟΥΪγ, οοηδίἀο- 
ΔΌΪΥ σίσμοσ, δῃὰ σου]ᾶ πιαἰπίδίη σΔηΥ 
ΤΏΟΓΘ 8008 [Δ ἷβ 1}: 6886 ἰῃ 18 Ῥγοβθης 
πορίοοίοα δίδίθ, Ὑασγίουϑ οἰγουτηβέδποθβ 
ΤΑΔῪ οοΟπ τ αΐο ἰο ἔπ6 στάσι ἀοιοτίοσα- 
ἔοη οὗ ἃ σου ΤΥ, δηὰ Ασαθία Ῥοίγροα ἴδ 
ποῖ ἐδ ΟἿἹΥ ἀϊδίσιος ἴῃ τ οἢ δυσὶ πη- 
ἔδντοῦγαῦ θ οὔδηρο Π68 ΤΟ 1666: 7ἢ. 
ΤῈῸ εὐἶδεδ ΤΑΥ͂, ΟἰΠΟΥ δἰ, ΟΥ ἴῃ ἃ 
πηϊτοὰ ὈΟάγ, Βαγτθ τηδά6 ἜΧοΌΓΕΒΙΟἢ5 ἔγοτα 
Ἐλάοδἢ ΓῸΥ (86 ΡΌΓΡΟΘΟ οὗἁ Ῥσοουσίηρ Ῥσο- 
γἱϑβίοπδ: δι}. [τ 15. »γὸ] Κηονγ, ἔμδὲ ἐπ 6 

ἱπηδοὶδηΐβ οὐὁἨὨ ὠ{πο86 οἸϊπιδίοδ σοαυΐγο 
ΘΟΙΡΑΓΑΎΘΙΥ αὶ [π||0 ἰοοά ῸΣ τῃοὶγῦ 
ΒΌΒἰδίδηοο δηδ (δ δυρροσὶ οὐ τδοὶσ 
ῬΕΥΒΙΟΔ] βισοηρίι: 91}. 1ὲ βυδιοοὰ μοτῖ-- 
ἔθογ, 16 1.6 1δγϑοὶ ο8 ποῦ Ὀπΐ βοδη Ὁ 
Ῥγονϊὰ θὰ νὰ [86 πιοδὲ ΠΘΟΘΒΕΘΙῪ ἩγΔηΐδ: 
ΔΌΠΙἀΔη06 ΟΥ ΒΌΡΟΓΒΌΪΥ που] μανο Ἰοἃ 
[πὰ ΔἸΤΑΥ͂ ἔγοτῃ (μαῖὶγ στοαὶ αἷἴτὰ, ἴδ6 
οομαποδὲὶ οὗἩἨ Οδῆβδδη, ὀρθοὶ Πγ δοσ 8Ὸ 
Ἰοηξ τδηδουηρα, ΜΔΣΪδὲ (6 βοδυ εν οὗ 
ΤΠΟΙΓ δ Ὀδἰβίθηοθ ἱκορὲ ᾿μοΐγ Ἰοηρσίηρ δήοσ 
ὈοΙΟΓ δῃὰ Ῥϑιτηδηθηξςξ δροὰδβ ὉΠ ηΟΓ- 
ΤυρίοαΥ αἷϊνγο (β00 Ὠδαΐοτ. χχῖχ. δ): 
ΤΑΒΌΥ, ἱ 4}1 τῆ686 παίυγαὶ οἰΓου ΤΩ ΒΙΆΠΟΘΒ 
οοπιυϊποα βμου]ὰ ποὶ ὃὉ6 ἀοοτηρὰ βιήξείοπης 
ἴο δοοοππὶ ἴοσ [86 δϑοϊουχῃ οὗ 86 [518 6}1068 
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ΑΔΙΌΠ [ἢ {86 ὙΠ] ΟΡΏΘ58. 

ΕΧΟΡΌΥΒ ΧΥῚ. 

8. Αμᾶ {δα οὔ] άσοη οὐ 15γ80] 

βαϊὰ ἰο πο, ου]α ἰο αοα νὸ μαὰ αϊβὰ ὈΥ {με Βαπά 
οὗ {86 Τιογὰ ἴῃ {86 ᾿απὰ οὗ Ἐργρί, θη ψγὰ βαὺ ὈῪ {86 
Β658}-ροίβ, απαὶ βθὴ νγχὰ ἀϊα οαὺ Ὀγθδὰ ἰο βδ )ϑίδοίοη ; [ῸΓ 
γοῦ πᾶν Ῥγουρῃῦ υ8 ἔου Ἰηΐο {818 ΜΠ] ΘΓΡΏ688, ἴο ΚΙ]] {818 
016 ΔΒΒΘΙΏΡΙΥ τ] ΒυΏΡΈΓΡ.---4. ΤΏΘΩ βαϊα (86 Τιοχὰ ἴο 

ἰῃ (6 ἀοδοτί ἀυγίπρς ΤΟΤΕ γοδσβ, ἴΠπ6 ΠΟΙ͂ 

τοχῖ ἱΠΌΣΤΩΒ τι8 οὗἩ [δπ᾿ὸ οοῃδίδηϊ ΒΙΡΡΙΥ οὗ 

ΤΩΒΏΠΔ, 8 πυϊσίἴουϑ δηἃ δρτϑοδῦϊο ἰοοά, 

ψἰ π ἢ ΠΟΥ πόσο δουπάδη!γ ἢπγ- 
Ὠϊδηοὰ ἀπγίηρ ἰδὲ 1016 ρογοὰ. Απᾶ, 
πῃ (18 θ0η86 ΝΘ τοδὰ ἰῃ Ὠϑαϊ. ἰϊ. 7: “ἼΤῈΘ 

Τοτὰ τ γ αοἀ διδίὰ Ὀϊ]οββοὰ {π60 ἰΏ 41} [8Π6 
ὙΓΟΥΚΘ οὗ (ὮΥ δαηὰ; Η6 Κηονοῖβ [ὮΥῪ 
ὙΓΔΙ Κρ (Ὠτοῦσἢ (816 τοδὶ ἩΣ ογηθ68, 
[8686 ΤΟΣ γοδγα (86 Γ,οσὰ δὲ Ὀθθη "ἢ 
[δο6; ἴοι ιδδί Ἰδοκϑθὰ ποιίηρ ᾿" ΘΟΙΡ. 
Ὅσαε, χχίχ. 4. ΤῊ Κοιίθ ἕοστα 1), ὧσ 
ΜΒΙομ τὸ πὰ ἰῃ Καεὶ εἴθ ΝΊΡΒΑΙ 32), 
886 ἴῃ χν. 24, ἰ6 οἰἐδοῦ 3)",}, [86 σοβαϊασ 

ΗΙΡΉ οἵ 139, δ ἱπ χυὶ!. 8. (19᾽}}, οἵ ἴὲ ἴ 
3) Ῥὴ), αἴονυ (6 ΔηδίοαΥ οὗ [Π6 γοῦὺδ 
8, 86 ὈΝῬΏ, ἰῃ στεγ. 8, απὰ Ναπιδ, 
χυ. 2]. Εδη στα οὔϑογνυοϑ, ἰπδΐί δ ὕτϑ» 
πα] ἱπόγθδϑο 18 ΟΌΘΟΣΥΘΌΪΘ πῃ (6 ἀἴΒ601- 
δηλ ἰῃ [6 Ι5γδ0.1068; δ ΜΆΣΔΗ, ΟἿΪΥ ἃ 

Ῥασὶ οὔ [Π6 ρθορὶθ μδὰ πιυστηυτοά, ἰῃ δίῃ, 

[56 πῆ016 σομτ θη Υ; δὲ (π6 ΦΌΣΤΩΟΣ 
Ῥίδοθ, δραϊπδὶ Μοϑδϑδ ΟὨΪΥ, δὲ [86 Ἰδιΐεσ, 
δραϊπδὲ Ὀοῖὰ Μοβοβ δηὰ αδσζοῃ; {δπ6 19 
ΟἿΪΥ ἴοῦ τυδίοσ, ἢογὸ ῸΓ 411 οἵαν Ὡθοθῦ» 

ΒατὶοΒ δἷ8ο, 88 Ὀγοδὰ δηὰ πιϑδὲ. 

8. Ῥρουϊὰ ἰο Οοά ιτοε λαά αϊεά ὃν ἐδε 
λαπὰ 9 ἰδλε ἱονγὰά ἐπ (λὲ ἰακὰ ᾳ Ἐσψρὶ. 
Τὸ ἀΐδ “ ὉΥ ἴ86 δβαπὰ οὗ αοά," εἰ ρηΐῆοδ, 
ἐπ οἱὰ αρο, δῃ ἃ ὮὉΥ δ πδίυσαὶ ἀθδίῃ, ποῖ 

ὉΥ ἔδιηΐηο, 88 ἘΔ ΌΘΠ) ΟΟΥΓΘΟΙΠ 6Χ- 
ΡΙαΐηβ; οἴδοσβ (48 ᾿ξοροηηιάϊεν) τοῖοσ ἴὲ 
ΤΩΟΤΟ ἈΓΟΠΗοἾΔ 11} ἴο 186 Ρίδρτοθ οὗ ΕρΥρι, 
Θϑρθοΐδῖν [80 ἰδδὲ, ἴ16 ἀσδ οἵ ἔπ βγϑί- 
Ὀογη, ὈΥ τ ΒΙΟΒ ΤΏΟΥ ἩΪβποὰ ἴο αν 11Κ6- 
ὙΥΪ5ὸ Ὀ66Ώ ἀοδίζογοα,--- 6 ορίδεῖνα τηοοᾶ 

ἦθ ἴῃ ΗΘΌΓΟΘΥ ΟΧργοδδοᾶ, Ὀθδί 98 106 ἴχ- 
ἴτ0ὸ Ὑὑἰὰ ΠῚ Ῥασγδαρορίουῃη, δηὰ (δ6 
Ῥασιίοῖοα ὮΝ απὰ 19, ὉΥ αδδείοῃβ τηοβεγ 
Ῥερίπηΐης τὰ 1Π) ᾽Ὦ, δυὰ ἐπὸ ἰπηδηΐεῖτο, 
Βοτθ ὩΠῚΏ, ᾿ΠΟΓΑΙγ, “ το γίνεβ ΟΌΓ 
ἀγὶηρ!" οοραῖο Φυἀρε8 ἰχ. 39; Ὠσυῖ, 
γΥ. 26; Ῥα, Ἰγν, 7, οἷο. Ἴδο [δγϑοὶ 1108 ΘΟΣ- 

Ῥ᾽εἰποὰ οὗ τδηῖ οὗ τηϑδὲ, δ πουρὴ (Π6Ὺ 

Ῥοδδοδδοὰ τῇθσοἢ 68:16 (χ. 36); Ὀυὶ ἘΠΟΥ͂ 

οοὐἹὰ ποῖ τυϑηΐζοσο ἴὸ ΚΙ] (δαὶ ἰῃ 
τοδὶ ΠΌΙΌΟΙΒ, 88 [ΠΟΥ πουἹὰ μαγὸ ἀθ- 
Ῥγῖνϑα (ποπιβοῖτο οὗ ἐπ οἷγ σα κΚ, δὴ γος 16 
οὗ 186 ἱπροσίδηοθ ἴον (ποὶγ δὰ. 
εἰδἰδηςο.---ὮΓΠ2, ἰδ ποῖ ΟἿΪΥ ὄὀγεαά, δυὲ 

Προὰ ἴῃ φϑηεταὶ; ἰὩπ 6 ΠΙΒΠ ὨΠ9 
(Νοδοπι. ν᾿ 18) ἐδ »γουϊείοκ οὗ [6 ρὸ- 
ΨΟΣΏΟΥ; δὰ ΠῚ) ΠΟ) (Εοεὶ. χ. 19), ἴὸ 

ἔαγηϊδἢ ἃ Ὀαπαῦποῖ; οΟΙρασο δ. χὶΐ. 10; 

Φοῦ. χχ. 14, οἰο. Ιῃ 1}]8 βἜΠΟΙΑΙ Ππ168ΔΠ- 
ἱπρ, ὮΠΠ) ἰβ αἷδο ἴο Ὀ6 ἰβκθῃ ἰῷ Ὑὅὸσγ. 4 
(866 ποίθΘ οῃ υϑγῦ. 8). Τμὶβ οχιθη θὰ 86 

οὗ [80 ποσὰ ὀνγδαα ἸΏΔΥ πᾶγθ οτἱρί πδιϑὰ 
ἴῃ [06 ἔδοῖ, ἴμδς (18 ἑοοὰ ἔοστηϑ, ἱῃ Δ εία, 
οὗθῃ πὸ δχοϊυβῖνο δβιιβίθῃβῃοθ οὐ [89 
ὨΟΙΩΔΩΒ ζ0Γ ΤΏΔΗΥ͂ δασοοδαῖνο Σπ οη 8.--- ΤῸ 
ἀὲὶ ἰλὶς ολοῖε ἀεοενιδίν ιοἱϊλ ἄμπσεν, τμαὲ 
8, [860 οοπϑέφμδλοα οὗ [06 ἱποοξιδίάογαὶθ 
ΟΌΓΩΟΥ ἱπίο (ὴ)6 ἀοδογὶ, ἰο πιο Μοθοδ 
δηὰ Αδζοῃ ἰδ, 85 ἴπογ δβαϊὰ, ροσβυδ θὰ 
ἤδοιη, πίθους [δ6 οομμιδηὰ οὗ ὍΟοά, 

σουἹὰ Ὅ6 (μοὶς ἀοδίὰ πῃ [Π6 τὶ] ογτιοδβα, 

ΔΙΙΒουρὰ 1.16 τυΐσμξ ἢος δυο Ὀδοι τμοῖξ 
ἑπέεπέϊομ ; οοτάραγο θη. χγΥῖὶ, ὅ. 

4. ἴπ εὲ6, δὰ ἐμὸ [Ὁ] ον γογϑ6, δα 

Αἶδο ἱπ νυϑῖδ. 14,15, δηὰ ἰπ ΝΌΠπιΡ. χὶ, 

7--, ἴ᾽00 ἀοδοοηάϊηρ οὗ [Π6 τωδῆηδ ἰ8 
τη οηθά ἰπ 8 ὙΔΥ Ὑξἱὶοὶ δῆονβ, θογοπὰ 
ἀουδί, [δὲ ΠαΙΘ 4150 8 τυϊγδουϊουδ ουθῆς 

β Ὠδιταίθά. (Αροῦςξ [Π)0 φεαΐΐε, Β06 ΟἹ 
γοῦ. 135). Ἰέ ψὸ σΟΙΏΡΔΣΟ, δηὰ σοι Π6, 

186 ἀἰϊδεγοηὶ ποῖξοθα οὗ 180 ἘΒ]01]6 οου- 
οογηΐηρ [6 Ὡδίατο οὗὐ (δ6 τοϑηπδ, ΜΘ 
Βδοοσίδίη ἴῃ0 ζο] ονίηᾳ, Ροϊπίὶδ: 16ὲ, Ιὲ 
4116 ἴοσι τὴς δἱἷῦ (νοῦ. 4): 93π4, 1 ἀθ6- 
δοδηδβ ΔΙ (τὶ [56 ὀχοορίοη οἵ [ἢ 
ϑϑαθὈΑ (ἢ): ϑιά, ἴξ οοϊηθα ἀοιγῃ δἰτοη]ια- 
ΠΘΟΌΒΙΥ, ΟΥ̓ ὭΘΩΣΙΥ 80, ὙΠῸ 180 ἀον, 1 
ὙΙΟ ἰδ σΟΥ ΓΒ [86 Θασγιδ (τος. 14): 418. 

Ιε 18 ἐλίπ (0), πᾶς α δοαῖε (ὈΒΌΠΏΌ),, 
οΥ ἥπε, ἰκὸ 186 ΒοεΓ-ἔγοδὲ ὁ ἴδ6 θασί 
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Ἐο ἘΞΗΣ ΕΝ ἘΘΝΟΣ ΤΊΣ 
(ἐδὲ.): 618. 1ὲ τρο] 8, 1 186 δῖ δ. 68 
ὌΡΟΣ ἰδ (γογ. 21): 71. 1 ὈΥΓΘΘαΒ τηλρροῖβ 

ἱῖ Ῥγοδοσυδὰ ἴο 18:6 [0] ον ἀΑΥ (ΤΟΥ80 
20): 8}. ἵὲ ἴ6 Ὑϊΐο, ἰκὸ οογίδηοσ δοοὰ 
(νοῦ. 81), οὐ πκὸ θά 6] πὶ (ΝΣ. χὶ, 7): 

91}. 118 ἰδβίθ ἷβ “ 11Κ6 σδκὸ ὙΠῈῊ ΠΟΠΟΥ ἢ 
(σοσ. 81), οὐ ᾿|κ “οἱϊνοώβκο (ΝΟ. 
ΧΙ. 8): 018, 10 οδῃ 6 ατουπῃηᾷ ἴῃ τῇ} }]8, ΟΣ 
Ῥοδίθῃ ἴῃ τροσίδγβ, ΟΥὍἨΎ θα κοᾶ ἴῃ Ρδῃ8, διὰ 

Ῥτορασζεὰ ἔοσ δίκα (ΝΌσΩΡ. ἴοο. οἷἐ.): δηὰ, 

111}, 1᾿ βογσυϑὰ ῃ6 [βγϑο  1ῦ88 88 (ΘΙ ΟΥ- 
ἀἸΠΔΙῪ ἰοοὰ ἀυτίης (ποῖγ ΤΟΥ γϑαγϑ᾽ 
ΔΉ ἀΔΟΥΏΡ8 ἴῃ [16 ἀοδβοτὶ (νος. 15). 

Π νὸ σΟΙΡΑΙΟ 411 1Π680 ΟἰΤουΓ,βί 0685 
ὙΠ Ὦ 116 ὙΘΓῪ ΠΌΙΔΘΙΤΟΙΒ δηᾷ γοΓγ ἀοίδι]οα 
δοοοπηῖδ οὗ δηοίοηϊ 8ηἃ τη 6Γ ἰγαυο 16 Γ8, 

ἦξ ἀρῬοδγβ ονϊἄδπε, (πδὲ [86 ΒΙΌ]1041 ἰοχὶ 

ΤΩ ὨἰΟῺἢΒ ἔσο δοτίδβ οὗ βϑηηδ, ῬὨοἢ ΒδγΘ 

Δ ἀἰβοσοης οτἱσίη, δῃἃ ΔΙῸ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟ- 
Βροοὶβ ἀϊδιΐϊποῖ ἔγοτῃ οδοῦβ οἵδοσ. ΕΌὉΓ 

δὲ τδηπα, ἩΔΙΟΣ “ 8 στουηὰ ἴῃ το ἱ]δ 
οὐ Ὀοδίθῃ ἱἢ ΤΩΟΣΔΓΒ,᾽ σϑηηοῖ ὉΘ ἰάθ6ῃ- 

εἰς] τ ἐδδὲ, τ ΒΙΘῚ 18 τ ἰ6 Κὸ οοσῖ- 

δηοΣ ϑοθὰ, δηἃ τοὶ] ὈΥ [6 ταγβ οὗ 
0 ϑ8ῃη. 7 ΤΑΥ͂ 6811 16 οΠ6 ϊηὰ [86 
ΣΩΔΗῺΔ οὗ (6 αἷτ, [86 οἰπογ, [Π6 τ, δηηδ οὗ 

186 ἴτϑ68 δηὰ δῃγυῦθ. Ἧγ76 5818}} 'γεί ἰὩ- 
᾿γοάποο βοόσηὴθ δοοοιηί ΟἹ 6 ἔγδί δβρθοΐβθϑ. 

Αὐίδιοιϊθ αἰγθδν οὔβογυε (Ηἰδὲ. Ναί. υ.Ἅ 
922), “ ΗΟΠΟΥ͂ [8118 οσῃ ἢ) 6 δἱγ, Θβρθο δ}}γ 
δὲ 1.0 ὕἴτηο οὗ [6 τίβο οὗὨ ἐδ ρτοαῖΐ οσῦθ, 
διὰ θη ἴδ ταί ὉΟΥ ἰβαρΡΘ ΒΓ; Ὀπὶ 

Ὠοὶ Ὀοΐογο (δ6 τίδο οὗ [86 Ῥ]οἰδΔὰ δ᾽" ; Ὑ ΒΊΟΣ 

8 ἴῃ0 οαδὸ δῦουξ 106 γογδὶ οαυΐηοχ, 
ὙΠ ΘΠπΠ06 ἴΠ6 Βοχηδη8 68]}1 ἐμοπὶ Υ ΟΓΡ 1165. 
ῬΊγ (Εἰἴἶβι. Ναὶ. χὶ. 12), ττϊίοβ, “ Εσόσω 

[ἢ τῖδα οὗ [86 Ῥ]οϊαἀ8, ΒΟΏΘΥ [8118 ἴτοσι 
Ἐὴ6 αἷγ, ἰουγασὰβ [890 ἄδυγῃ οὗ [86 ἀδΥ. 

ΤΠθΩ (6 [ΟἸἰαρο οὗ (Π6 ἴγοοβ 18 ἰουπὰ 

εογογοὰ τὰῖῖὰ ταὶ δυθδίδηςο, δηὰ ἴδ ο80 

ΠΟ 810 ΟΔΙΪΥ ἴῃ ἴ86 ἴγοο δἱγ ἴδοὶ (μοὶσ 

οἰοίῃε8 86 ἱζ οἱϊεὰ δηὰ ἰδμοὶν μδὶν ρἱαιὶ- 

που.) Ανἱοθηῦδ (Ρ. 313 οἵ ἴδ Ατϑθίς 

(6Χ1) ἀοϑοσῖθαβ [86 τρδῆηδ ἔμπ8: “1 18 8 

ἃσν, νυ ΐ οὶ [4116 ΠΡΟῺ ΒίοὨ 68 ΟΥ Ἀ]Δη 8, Ἦ88 

8 δποοὶ ἰβδδί6, Ὀθοοσθ8 τοῖς Πἰκο ΠΟΠΘΥ, 

οΥ οσοπογοιθὰ ἰηΐο δι}811} ζυδηυ αν τη 5868." 

Αἰὰ ἴῃ δποίδον ρβϑββδρὸ (Ρ. 338), 6 δροϑκβ 

οὗἉ 8 βοτί οὗ δβοηδυ-ἄδιν, βί ταὶ δῦ ἴ0 δῇ 858- 

οοπάϊης ναροῦσ, ΜΠ ἢ τοσϑίτοϑ ἴῃ [86 Αἱγ 
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ὮΠΡ ὩΣ ὍΣΟ ἡχὶ πζο 
ΒΟΙῚΘ ΠΔΙΌΓΑΙ Ῥγοραγδίίοι, δηα 8118 ἄονγηι 
πη [86 πἰρῃδ ὉΡΟῺ ἰγθθ8 δηὰ εκίοῃοδ, 
διὰ Πα8 ΓΕΒΟΙῚ]ΔΏοΘ ἴ0 ΒΟΏΘΥ. ΤΏ686 
ΟὈΘΟΣΎΔΙΙΟΩΒ ΒαΥα Ὀθθη {}]}γ σοπβιτηοά 
ΕΥ̓͂ ΤΏΔΩΥ ἰΥΓΔΥΟΙΊΟΥΒ ἰῃ [ῃ6 Ἐλδὶ; 50, ζὼῖ 
᾿πβίδῃηοθ, ὈΥ δυσὶ, ὅμαν, Ἐόσβκαὶ, δηὰ 

οἰμοσβ. Αοαυῖϊ [86 τηδηῆηδ οὗ Αταρίδ Ρὸ- 
ἔσεβα, [86 20] οὶ ρ; Ῥαββαρα ἴῃ [6 ἸΓΑΥΘ]8 
οὗ Βεγοϊθαθδοῦ (ἰ. Ὁ. 49) οὔδυβ 106 Ἠοδὶ 

ΠΠυδίσδώοπ: “ 1ὐ (8118 πῃ [6 ποϊρῃροῦν- 
Βοοὰ οὗὁ Μουπὶ δίηαὶ!, 'ἰπ Απρτϑὶ δηὰ 
ϑορίθια θοῦ ; ΤΟΒΟΙΔΌΪΟΒ, θη Ζγοβἢ, [86 

Βοαγ- ἔγοβι οὐ ἴδ6 ἀδνν, δῃ ἃ Βδηρβ ἰἢ ἀγτὸρβ ὁ 
Ιθδυθϑ, Βοῦδ, θοῦ 8, δὰ βίομθβ. ὙΒΘα 

ἰδ 19. ρψεϊμεγθὰ, ἰξ ουγά]ο8 16 ρἱῖο ἢ, πὲ 
τη 9118 Ροαΐοσο [86 το, δὰ ὉῪ 1:6 Βοδὶ οὗ 
186 δπῃ. [πῃ ἰδϑδίθ, 1 ΓΟβΟΙ. 0168 [Π6 ΠΟΙΟΥ͂, 
δηὰ δῖ Κβ ἱῃ (Π6 ἐδϑϑίϊι πῃθη ἰΐ ἰ8 οδίθη.ἢ 
Ἑδυσὶ σΟΙΏΡΑΣΤΟΘ ὁ τὶ 186 ΘΟΥΒΠ ΟΣ 
δοοᾶ; δβηῃἃ ἘΣΘ ΠΗ δίδίοδ, (Παὶ [5 ΘΟ]ΪΟΌΣ 

18 δἱτηῖϊος ἴοὸ (πὶ οὗ (6 δον, ᾿Βὶο ἢ 8 Ρ- 

ῬΘΆΓΔΏΟΘ ἰΐ ΚΘ6ΡΒ, ἱξ [᾿ 4115 οχ. βίο π65 απὰ 
Ῥουρῆδ, θὰ παὺ ἱξ τοῦβὲ Ὁ0 ραϊδοτοᾶ 
Ὀοίοσο βαῃ-σῖθο; [ῸΣ ἰδ τη 6116 ἱΥ ὀχροδοά ἴὸ 
[6 δῦπΠ. ἯὉγ7)υγη0 πορὰ ΒοΘΓΟΟΙΥ Ροΐπὲ οαὲ, 
(δαὶ {μ18 αἱγ- παππᾶ ΟΟἰποΙ 68 ἱῃ ΙΏΔΏΥ, 
δορὰ ἰπ ἐπὸ τοοϑέ οπδγβοιοσίδεῖο, ἔδαξογοδ, 
πῖ} [Π0 Ῥτοροτθ8 προ (06 ΒΙὈ]}ςΑὶ 
τοχὲ δϑοσῖῦοβ ἴο 186 Ἰηδῆῃα. Τὸ οχρίδίπ 
τὴο. ἑοττηδίϊοη οὗ τϑῆηδ, πῸ ἀουδὲ 8 τ6- 
ΤΩΔΥΚΔΌΪΘ ΡῬΒθποιηθηοῦ, Οδάτηδη (Μ|5606]], 
ΟὐἸ]οοῖ, ἰν. Ρ. 7) οὔδοσυϑδ, “ὙὍὯἴ7.Ο ΣΩΔΥ͂ Τ0- 
ῬτΤοβοηΐξ [0 ΟἼΓΒΟΪΥΟΒ, [δὲ (0 ατοδὶ ἢθδς 
πῃ Ασγαδ ἤσγοδδοβ ἃ ζτοδὶ αὈΔΗΠΙΥ οἔ 

ΒγΘοΣ ᾿πῖο0 ἤοτὰ [6 ἰγθὸ8 δηὰ δῆσαι δ 
σι οἢ ΚΣΤΟῊῪ ἰδοσο [660 ἐπα], ΘδρΘ οί Δ} Ὁ 
ἔγοτα [89 ΑἸγαὶ, ἤομι ἀἰβόγοης βοσίβ οὗ 
ἙΒδτηΏτ8, ἔγοσι [10 ἀαζο.ζτονοδ, οἵο., ἐμας 

[8680 γϑροῦσδ ἐγ ἴῃ [Π6 δὶγὺ οὐ σίϑθ, ἃ8 Ἰοὺ 
8.5 ἸΏΘΥ Δ΄Θ ΒρΘΟΙΠΟΔΙΥ Πρ ΟΣ ἐμδη 1δ6 
ΔΙ ΟΒρθοσο, δυΐ πὶ (ΠΟΥ σοπάθηδθ 
τογάθοῖνε8 ΌΥ̓͂ [86 ΘΟΟΪΏ688 οὗὨ [86 πὶρἢϊ, 
11, ὉῚ 180 ἰανν οὗ στανϊ δέοι, ΠΟΥ [81] 
ἄονχῃα τὰ ἰδ6 ἀονν, ΟΥ ΤΑΙΒΟΣ ΘΟΙΏΡΟΔΘ 
τ ἦς ΟὨΘ ΘΟΙΩΙΏΟΏ δαρδίβηοθ. [1 (ΠΟῪ 
ἀοδοοπὰ ἴῃ ἃ ζτϑδῖοσ ΔΗ Υ, [Π6Υ τηπδὲ 
ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ ἕοστα ἱδποϊηβοῖτοθ πο 8 βιϊςκῪ 
ΒΟΠΘΥ-ἾΚΟ τηδδθ, ὙΠΟ βϑασηθθ 8ι1}} 

ατοδίοσ σοι ρϑοίῃοδθ ὈΥ ἴδ ἤγτοβὲ οὗ 1890 

εἰσι, 1, δον 186 [4]1 οὗ [86 ἄονν, [9 
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Μοββϑ, Βεβο]ά, 1 8841} γαίῃ Ὀγθαά ἔγοτη ἤθᾶνθῃ [Ὁ γοῖι; 
8) {Π6 ΡΘΟΡ]86 841] σὸ ουὖ δῃα ραύμεν 'θυθΡῪ ἀΔΥ δύ ἰ8 

Δ Δκοὶ, όγ8.--- βΑ οοείδίῃ σαῖθ ΘΥΟΤΎ Αγ. 

ὙΒΙΘΥΥ ῬΔΙδ οὗ 118 ρΙ απουβ αν οναρο- 

Ταῖθ, [86 δσπγϑοῦ δῃὰ ΠΘΑΥΥ͂ Τ]ΔΠηΠ8-80Ὁ- 

Βίδῃσθ ΣΟΙΏΔΙΉ8, Κὸ Βοδζ- τοδὶ ΟΥ βυρδγ; 
Βαϊ πὮΏθη 1[Π6 ΤΑγᾳ οΟὗὨ [6 δυῃ Ὀορίῃ ἴο 
Βῃΐη0 ὙΣ σγθδίοσ ἴοσοθ, 680 ρΎδὶἢΒ 
8150 τη6]:.᾽ 

ΤῊ 8 ἰ8, πο ἀουθὲ, ἃ οΟἷοαν δηὰ δοοορὲ- 
ΔΌΪΟ [ΠΘΟΙῪ ; Ὀυΐ ἰδ ΟΧρ δίῃ ἴῃ ὯῸ ὝΔΥ 

16 ἔδει, [δὲ 1.6 τηδπηδ 88 ζτοῦπά, πὰ 

Βοδίθῃ, δῃᾷ οοοκοά. [1}ἢ ογάογ ἴο δοοουπὲ 

ἔοτ τ͵18, γὸ ἃγο οδ]ρϑὰ ὑὸ οοπαίάοῦ (80 
. Φεοοπα Βρθϑοῖὶεβ οὗ τῇδηημδ ΠΔΟΣῸ Ππιϊπα.6]γ. 
ΤΏΘΙΘ ΔΙῸ ΒΟΙῺΘ [1068 ἰῃ [86 δου οὗ 

ἙΤΟΡα δηὰ ἴῃ το Εδεὶ, Ὸπι ἩΒῖο ἢ ΟΟΣΘδ 
ἃ Τοβίπουβ, δυοοί, πὶ 7υΐο6, Οἱ ΓΠΟΓ 

ΒΡΟΙΙΘΗΘΟΌΒΙΥ ΟΥ ΟΥ̓ 186 Ῥῃῃοείατο οὗ 8 
οογίδίη ἱηϑοςῖ, ψπῖο ἢ ἘΔΣΘΏΡΟΣ; 68115 

Οὐεονδ πιαππίραγωδ. ἔδοϊὴθ δβοχίβ οὗ ἰμΐ5 
ΤΩΔΏΏΔ ΔΙῸ ἱπηρογίθα ᾿ηἴο ΟἿΣ ΘΟ 68 

δἰδο, ΣΟ ΟϑΗΥ ἔστοπὶ Οδἰδοσιδ δηὰ ὅ,ογ, ἰἢ 
ἀτίοα ρυδίηβ, δ ἃ δὸ ἔγϑαῦθηεη δρρ δὰ 
ἴου Ῥδβαστηδοθυζίοαὶ ῬΌΣΡΟδΟΘ, δβρϑοίδ!γ 
88 ἃ ἰαχδαῖυθα Τὴθ ἴσγοοβ ὙΔοΝ οοηϊδὶῃ 

1.16 βυδείθῃοθ δ΄θ, διηοης ΟἴΠΟΣΒ, [86 

Ὅτηῦβ Επτορθα δηὰ Εταχίηυδβ σχοίυπὰϊ- 
ἴο114 (ἡ 5: ἰγ δηὰ Παῖγ ,ΔΙΒαρσί(τϑαυσης 
ἐπ ἴδ Εδεῖ, ΟὨ 6ΗῪ ἴῃ ἵτγο βροοίοϑ, Α. πηδιι- 

ΤΟΙΌΩ δηὰ Α, ἀοβογίοσ); Τδιμαγὶχ 

τοδηπίΐοσα (ο]16 ἃ ὈΥ [Π0 ΑΥΘΌΒ, ΟἿΣ, δηὰ 
Τατγαία); [16 ΟμδΙ οὐ ἀδισδὺ (τ 10} 

γἱ0 148 [26 ΒοΙγΚ ΒΟΠΘΥ, ἱπ [ἴΠ6 Ὑδ]]0 

οὗ 116 δοτάδη); 1:86 αυπάοϊο (ἩΒΙοΣ 

Ῥγοάιιοσοβ ἴ[Π6 βου. ΚΠίδη Ιδηηδ, ἴῃ 
Οδμάβμδσ); ΟΔΙΟΙΓΟΡῚΒ Ῥγοσοσα (τς ἢ 

Θχυάοβ ἐμ ὅυ ΚαΓ- 841-858 0γ); ΒΔ]]οΐ ΟΣ 
ΑΙΒ (ἰὰ Μοβοροίδιηἶδ). Βεΐοσχο γὸ ἀο- 
δουῖθο βδοὴθ οὗ ἰπ686 ρ]δηῖβ, δὰ δαὶ 

ἰηβοοῖ, οτο ἰη ἀοίδὶ], τὸ ἱπβοσὶ (86 ἴοϊ- 

Ἰονίηρ; Ῥαδβᾶρο ἔγοα ΝΘ σ᾿ Β Πθϑοσὶρ- 

οι οὗ Αγαδίδ (Ρ. 145), ἰπ ογάασ ἴο 6χ- 

Ῥἰδίη μ6 στίπάϊηρ οὗ ἰ6 τηδῆμδ: “ ΤῊΘ 
ΤΑΔΏΠ 8, -Ὠδτυθδὶ [8116, ἴθ Μογάϊΐη (ἢ Μοδο- 

Ῥοϊδιηΐδ), ἰῇ 186 τηοηῖδ οὗ Αὐρυδὲ, ΟΥ, 88 
Οἴδοσ ΒΑΥ, ἱπ Ψ1γ. ΟὈΒΟΓΥΟΣΒ Βαᾶνα, δἴμεσ 

8 (Ὠϊοῖς ἴορ, οὐ 1 οἶδοσ υϑροῦγα Η]1 1}0 
δέ Οϑρἤοσο, ηοιϊοϑὰ ἃ ΖΡΟΔΊΟΣ ἸΔΟῪ οὗἁ 
ἱξ οὐ ἐΐθ ἰϑαᾶνοϑ οἱ (86 ἰσθοδ, ἕδη τ 68 

1.6 δἷἱγὺ 'ἰβ ρῦγτο'ι ΤΏοθ0 ἰτζεο8 (οδ δὰ 

19 

ΒΔΙοῖ, Αἴ, ΕἸπροα, ἘΠΙΔΔὮ]οὉ, οἵο., Ὀ6- 

Ἰοηρίηρ, ῬΓΟΌΔΟΌΪ,, ἴο 1.6 οὐξκ ἤδη] 7}, ἃγὸ 
ποῖ ῬΑΣ  οΌ]ΑΥΙΥ οὐ] ναῦδα οΥ αἰϊοποα ἴο; 
Βυϊ ψ Βθη 06 τυβηηδ (4118, ΘΥΟΤΥ ΟΠ6, ὙΠῸ 

ἩΠΒ..68 1ϊ, ἰδ Ῥοποϊ ἃ ἴο γὸ ἰηΐο ἴδο 
ἔούδεϊ δηἃ ἴδ Κο 85 τη ποὶ οὗ ἰΐ δα Π6 1168, 

ψεπουῦΐ τοι αἰ γηρ ΘΩΥ δρθοΐαὶ Ῥογπι βίο 
ἔτοπι ἴῃ6 ρονθσῃσαθηὶ ΟΥἩἉ Ῥχὶγαῦ ΓΟ δ. 
Ις 15 ρψαιϊπογοὰ ἱπ ἴπγοο αἰ θσοηξρ 8 γ8, 

διὰ ἰ8 οὗ αἀἰδοχοης πα! Υ δοοουϊηρὶ)γ. 
ϑοῖὴθ 2Ὸ ἰπΐο (86 ἴογοβὲὶ ἴῃ 86 τοοττίηρ 
Ὀοίοσθ ϑιῃ-τῖϑθ, πὰ δμδῖκο [826 τϑηηδ 
ἤγοτα [6 ἰοδᾶυθβ Ρροῦ δ οἷοί. Τηῖ8 
ΤΩΒΏΏΔ ΤΟΙ δίἢΒ ααἱΐο ἩΜ116, δηά 8 οὗ [86 
Τηοδὲ ΒΌΡΟΣΙΟΥ αυΔ ἐγ. Ι{ ἰὰ 18 ποὺ Βῆδιοπ 
ἴῃ 106 τηοζηΐηρ, δηἀ 8 ΑΙΤΩ ἀδΥῪ Θηδιι68, 
ἴδ τοοὶῖδ ἰῃ ἴμ6 Βοδὶ οὗ ([Π6 δῦπ. Βαϊ 1 18 
5:1}1 ποῖ φυΐίο βροί]θα, πὶ δοουσηυ αῖθϑ ὁπ. 

[Π0 Ἰοδνοδ ἸΠΟγ6 δηὰ τόσο, ὙΠ ἢ (δ0.8 
Κίον τὨΪΟΚΟΣ ΘΥΟΙῪ ἀΔγ. Νοῦν, ἴῃ ογάογ 

ἴο Βοοῦζο 15 τηϑηπᾶ 830, [06 Ιθαν θ τὸ 

ΚΔ ΚΘ ΒοΙΏ6 ἰῃ ΔΩΥ͂ αὐΔΗΕΥ͂, δηὰ Γγοσαι 
ἱπῖο ὈΟΙπρ τγαῖοσ, 65 [16 ΤΩΔΠΏΔ δΡ- 

ῬΟΔΙΒ ΟἹ ἱἐΐβ δβυτγίδοο |ἰκθ οἱἱ, δῃὰ Ἵοδῃ 

ΘΑΒΙΥ ὃὉ6 ἴΔΚθη οὐδ, Βαϊ ΤΩΔΩΥ͂ ΡΕΓΒΟΙ5 
ἂο ποῖ οὐϑῇ ἰδκο ἰδδὲ ἰγοῦ ]α, ὁμί ἐλεν 
δεαΐ (ἰλε ἰεαυες υοἱ(ὦ ἰδλε 'τπιαππκα ἰοσείλεν ἱπ 
πιογίαγδ; δὰ ἰπἰθδ ἰ8 ἐὴ6 τηοδὶ ἱπΙΌΣΙΟΣ 

Βοιὶ." ὙΤῈΘ χσοδάϑῦ Μ1}1} οαϑὶ]ν ἀΐθοονος 
186 τη} 014 ΡΔΓΆ11618 τ δἰ ο ἢ (818 δοσοιιπὶ 

οὔοιβ τἱτὰ [6 Β1Ὁ]11581 ἀοϑοτροῃ, δπὰ 
ΟδΡΟΟΙΔΙΙΥ πηδοτρίαπἃὰ ΠΟῪ [ἢ τρϑηηδ 
“ γῺᾶβϑδ χιουῃᾷὰ ἴῃ τα }18, Ὀθδίθη ἴῃ ποσί ΓΒ, 

δηὰ οοοἶκοά ἰῃ ῥ8ῃ8.᾽ 

. ΤῈ βιγυῦ, ἤγοῦι ΒΟ. [818 δ ηηδ ἰδ 
ὈΒΏΌΔΙΙΥ οὐϊδἰηθὰ ἰῃ Αδἰδ, ἰδ ἐΠ6 ΑἸ αὶ 
(οδιϑὰ Ὁγ (6 Ατδρβ “ Οδπλ6} 8 Ηοση). 
ΙΖε στον δἰτηλοδὲ ἱπγουρθους [86 ὙὮΟΪΘ 
Οεϑηὶ, ἰη Ασα Ῥείγαθδ, δι: 68 ρ6ς18]- 

ἷγ Ὀοίνοοῦ βίηδὶ δηὰ “Γοσ; ἰΐξ 18 οὗ 
τηϊὰ ἀ]6 δοὶρῆξ, 88 Ιδηοοῦ- ἢ κο, Ὀ]απὲ 

Ἰοανθϑ, δηῃὰ Ὀ]οδδοίὴβ οὗ μδὶῦ δὴ ποῖ ἰῃ 

Ἰοησῖι. Ετοπι [π086 σοσηθ οὔἱϊ ρ]αϊϊηουβ 
Ἰοχυπιηα οὯ6 ἱποῖ Ἰοηρ, Ἡβίο ἢ οοπῃίδὶη 
το ϊδῃ- γον, ὈΐἱΓΟΓΥ δοοά8. Ὑδ6 Τη8ηη8, 

οὗ «Αἰλασὶ πιαιγοτιπι ἰβΒ οπιρίογοὰ 88 8 
δα διϊξα 6 (ὉΣ δυζαγ, δηὰ ἰβ ἤὕοσῃ Ῥογδΐβ, 

ΜΌΟΣΟ {118 ἴΓὙ00 ΤΟΥ͂Θ τηοϑὲ ΔΘ ἀΔΏΓΥ, 
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ὕππὴ δ᾽ ὁ δἶγτος ἩΠ 9. ὙΠῸ ὈΡᾺΣ ΜΡ ἸδΡ5 Ὀἱγ ΟῚ 
ΩΝ ΩΝ ὩΣ ΣΝ ΟὟ Κλ νοῦν" 
ὈΝΣΤῚ 51} ΠῚ» ὩΣ πὴ ἩΘῸ ἼρϑῚ 6. ὁ θὲ τὴ 
ΤῊΣ ΠΝ ἼΘΙ Το Ὁ ὈΤΝΘ ΚΓ Ὀϑηλ: πο χὴπι ΠΟ Ὁ 
Οὖρη Ὁ πϑ' ὉΠ} γιτὰ ΩΤ σΣΤα; ΩΦ ΤὴΓὺ ΤΩΣ 

ο ἢ ὩδΠ 

ἀχροτγίοα ἰο Ιπὰΐα; ἰξ 15 ἰῃ Ῥογεῖίδιι δηὰ 
Αὐδθΐδη ποῦκ 8 οδ]οὰ Τογοη ΗΔ Ὀ]η.--- 
ΤΠ Ταγαδῖα ἰβ δὴ ΟΥ̓ τ δΏ ἰδιιδσίδις ΜΕ 
ἸΏΟΓΩΥ ἰορχυτηΐπα, Ὑοἢ ὩΤΟῊΒ ἱπ χτοδὺ 

δυυηάδηοο ἐπ  δὰϊ ὁδἢ}- ϑμο Κἢ (8006 οὨ 

γοΣ. 1); δαὶ: διεβουχ (16 ἰδιλασίκ ἰδ 
γῸ17ὺ ἰτοαθοῆς ἱπ Ναυδίδ, {πτουσθοῦς 
Ασαρίδ, οὐ 4ιὸ Επρδσαιοθ, οἱ [Π0 Αδίδ- 
θοΙΆΒ, δηᾶ ἰῃ ἀἰβογθηξ ΟἿΟΣ συ δ] ογ8 οὗ 

Αδἷα, ἰδ δοθῇ}δ, δοοοσαάϊηρ ἰο ΒΟΓΟΚΠΑσὰ τ Β 
(οδεσοοῃγ, ἐμαὶ ἰδ ὑγοάμοοδ ΣΏΔΏηΔ δἰτηοαδὶ 
Θχοϊ είνο! υ ἰῃ ἐπ τορίου οὗ Μουῃὶ 5᾽ηδἱ. 
Νον ἤνοιιῃ ἐδοθο ρἰδηῖ [Π6 τοδηηδ οχτὰο8 
οἰἴμοῦ 88 ἃ υϑβοϑὶδθϊθ ἴθ δρΟΠΙΔΕΘΟΌΒΙΥ, 

ΟΥ̓ ὉΥ͂ ἱποίβίουβ οὐ βδευσοθδ, Οὐ ὈΥ τϑϑδῃϑ οὗ 

δαὶ 8181} ἰῃβδοοὶ οοοουδ, δῦονο δἰ υὐοὰ 

ἴο, ὙἙΙοΝ δογϑίομοο (π6 Ὀουρθα τ} 1(δ 
βίης, δὰ [μ18 ὁδυθ68 [16 τοδίπουδ Βυϊὰ ἴ0 
ετὶοκ]ο ουἱ.---Τ)Ὡὸ ΘΟΟΘΟΌΒ ΤΩΔΗΉἾΡΑΤΤΙΒ ἰδ 
δὲ υπνίηρμοῦ ἰπδοοῖ, δῦουξ ΟὯΘ ΟΥἩ ἔνο 

Ἠποβ ἰοῦ, ὈΪΌΠΕΪΥ οπποϊίοσιη, γο]ϊονν, 
ΠΑΙΤΥ δἱ πΠ6 ΠΡΡΟΣ Ρασί, δηὰ Ἵμβοαπογοά, 

τ ὑπσοῖνο σὶρ οῖ8 ΟἹ ἢΠ6 ὈΟΑΥ, ἔϑοϊ ὁγδ 
οὗ πίπο ᾿ἰηΐθ, βῖχ ἔσυσ- ηκοὰ ἴθοῖ, δπὰ 

δτη8}}, ἱπάϊδείηςι ογό8. (Οοσρασο Κλγον- 
δεγο, ϑιγιοῦ. ῬΉΥΔ. Ιπδοοΐ, ἱ, [Δ Ὁ. 10). 
Ετοῖὰ 8}} 18 ἰξ 6 ονϊάθης, (πδὲ [80 

ΒΟΙ͂Υ ἰαχὶ ϑρθδῖκα Ὀοΐι οὗ (80 δἰσ-τω δ η 
δηὰ οὗἩ [0 [γ00-ἸὩΔΏΠΔ, δΒ'ποθ. ΟἾΪΥ (Π6 
ααδϊϊεῖοβ οὗὅὨ ὈοΓΝ δοτίβ οοσηἰηϑᾶ γίοἷὰ 4}} 
616 σμαγδοιοσ εὶς οὗ 86 ΒΙΌ116Α] ΣυΔπηΔ. 
Δὲ ἴδο δδιὴθ Ἐΐπ)6, ἰΐ ἰ8 ποὲὶ ΟἿΪΥ Ὡοΐ 'πι- 
Ῥοδβῖθ]ο, θαϊ ὁυθῃ Ῥσχοῦθοϊ]ο, ἰδὲ [80 γορθ- 
1216 ΟΣ 1766 -ἸΔΠ:Δ 8 ἐΓΘΟαΌΘΠΕΥ οαιτίοα 
ΔὟΑΥ Ὁ [6 δἷτ, δηὰ (4115 δραὶπ ἴο 110 
αστουπὰ ἴκο ἀν᾽, 80 ἔπδὶ ἱπ 106 δῃμὰ θοῖΣ 

Κίπᾶδ οὗ ζζϑημδ οοἰποῖάο ἴῃ (ποὶγ οὐ χίη.--- 
Ἡοσονοσ, δ πουρσἢ 86 τηδηηδ οὗ ον (οχὲ 

Βα τ} ΤΏΔΗΥ͂ 40Δ11165 ἱῃ ΘΟΣΠΤΊΟΣ ὙΠ 
ἘΠῸ πδίθγαὶ ΟΠ γϑοίοῦ οὗ ἐπδὲ δ ΒΔ 06; 

δηᾶὰ ἰἢτι8 ὈΥΟΥ͂ΘΘ ΔΩΘΉ, ἐπὶ οα ΔΡΡ]166 

πκαϊωγαΐ ΤΛΘΔΙΒ ἴοΣ Ηΐδ8 ατοδὶ ἀθοὰϑ (88 ἰπ 

186 Ῥϊεαριθα οἵ Ἐφγρὲ, [Ὧ᾿0 ῥμδδδαρθ ΟΥ̓Ὸσ 
ἴ6 Εοὰ 868, ἐπ οὔδηρο οὗἨ ἴδπο δἰειοΣ 
Ὕαδίοθ οὐ Μίδα, δηὰ ἰῃ ;ωϑηγ ΟἿΟΣ 
1π5.ΔΏ068); ἱξ ἰ6 γοῖ οὈγνίουξ, ἐπδὲ μοῖο ἃ 
τϊχαοίδ ἱα Ὠδιταιθα, ἔγοσα ἴδ ζ] ον 
Ῥοΐπίδ: 1. Τὴ Ἰωδῆηδ οὗ [π6 ΒΥ ̓ο8 
4119 τπὶπι οτταρίοαϊγ Ἐπγοῦρ ΟΓΟΣ γοδτὸ 
δί 8411 βοδδοηθ, Μὰ 11δὲ ἰπ ΤΟΔΙ ΤΥ ἰΐ 18. ΟὨΪΥ 
ἰουμὰ ἀυσίηρ ἴνγο οὐ ἴχτθθ τροηΐμδ ἴῃ {116 

γοδσ, δηὰ ἰῃ ϑοΐωὼθ γϑϑῖδ Ὡοΐϊ δὶ 411, 2. [ἴἰ 

ἀοδοθηὰβ ἱπ 600} αυληϊοθβ, (πδὲὶ (16 
Ὑ 8010 ῬΘΟρΪῸ οὗ 1δγ80] ἱβ δυρρὶϊοὰ τι 
δϊ, τ ΠΟΣΘΑΒ, δοοοσάϊης ἴ0 δι! Ποηῦο σοροσίϑ, 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ [10 τηοδὶ δουῃάδης γὙϑϑσζβ, (00 
ἭΟΪ6 ῥϑπϊηθυ]δ οἵ δἰηδὶ γὶο] 8 Βοδύοο 
600 το 700 Ροσπάβ, δῃηὰ ἰῃ σά ΒΑΡῪ γοδίβ 
ὯΟΣ ΙΔΟΤῸ ἴπδὴ (Π6 (ὐτὰ μαζί οὗ ἰδ 
ᾳυδηιγ (ϑελυδαγί, Τγαδν. ἰἱ. 847). 8. 1ὲ 
ΒΟΙΎΘΒ 28 [86 πι8114], Ὠυϊτ  οτ8 δη ἃ δβοιἰδίγ- 
ἰπᾳ ἰοοὰ, ὙΔ1δΣ ἰδ ἰ8 ἴῃ ἴδος οὐΪγ 8 
ΤηΘα 08], τοϊαχίηρν δυρδίδῃοο, δηὰ ὑνοι]ὰ, 
ἡ κοῦ [ῸΣ ΔΩῪ Ἰοηρί οἵ (ἴτηθ, Ἰοδα ἴο 
1ὴ6 αἀἰδοοϊαου οὗἨ 6 ὈΟάΥ͂, διἐποῦσὮ ἱξ 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 Δρρ]οὰ ἰο διοθδέδπ [8.6 ΤΩ68]8; ΟΣ 
ἂο [80 ΑΥδΌΐ δ 180 ἐξ ΠΟῪ δὲ δὴ δι[1οἷ9 
οὗ ἰοοᾶ, 4. Ιὲ [8118 οὐ [)0 εκἰχεῖι ἀδὺ ἴῃ 
ἀουῦο φαδηκεῖοδ, δη ἃ οὐ 186 δου ποῖ 
δὲ 411. ὅδ. Ιξ Ὀγοθὰδ ἩΓΟΣΤΩΒ, ἰζ ἰδ 18 Ῥγθ- 

βοσγεὰ ἴο [86 0] ονίηρ δ, ἩΔῚ1δὲ [μὲ 
Κορί ἔζοπι [126 δἰχιἢ [0 ἴὸ δουθηῖὰ ΟΑΥ͂ 
ΤΟΙΩΔΙΏΒ δσοος δηὰ ἩδΟΪοδοηθ. 6. Ιὲ ἰδ 
ἴο ἴδ: Ικγϑο] 68 ῬΟΣΊΘΟΩΥ ὈΏΚηονσ, δπὰ 
ΟΑυ968 ἘΠΟΙΤ δειοηϊδετηθης (γεζ. 15), δηὰ 
Δ ΟἿΈΟΣ [Ὁ}} οὗἉ ἱξ 15 υζοϑοσυϑὰ (νασ. 83), 

ἐΠδὲ [Π0 Ῥοδίαυ! εν σαὶ Σὲ 806 [}6 Σηΐϊγδοῦ- 
Ἰοῦδ Ὀγοδὰ οὗ (ποὶσ δησοδίοσβ; δηὰ ἰὼ 180 

ΒΆΤΩΘ 86Ώ86 ἰΐ ἰ8 οΔ116 ἃ ἑοοὰ, πμΐοὶ (Ποἱν 

{αι ποῖΒ δὰ πόνο Κηόνῃ (Ὠ θαϊ. Υἱξ!. 3). 
ΑΔ δύο τηϊσδουϊυῦδ Ὀτοδὰ [Π6 ΤΏ ηηδ ἰδ 
τηοῃεοησα ἐγουρσδοῦί ἔπ ΟἹὰ Τοδίδιηθπῖ; 

ἷξε 18 οδ θά “ οοϊεβδιῖδὶ Ὀγοδὰ" (Ὁ ῸΦ Ὁ 
ῬΡΒΔΙ ΤΏ, οὐ. 40); ΟΥ̓ δἰ Δ ]ΑΣῚΥ : “ ΒΟΔΥΘΏΪΥ 
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Βυ Ποϊοηῦ ἴον [86 ἀαγ, ὑμαὺ 1 ΤΩΔΥῪ ἰὑγγ ὑβοτη, ἩΒοΙΠΟΡ ἘΠ 67 
Ὑ111 τταὶκ [ἢ ΤῊΥ̓ ἰΔῪ ΟΥ ποῦ. ὅ. Απὰ 1ὖ 884}1 οομηδ ἴο ΡΆ88, 
{παὺ ο {86 Βι χα ἄδΥ, 1 {6 “111 ρσβρατο ἐῤαΐ τ μῖο ΠΟῪ 
Ὀτΐπρ ἴπ, ἰῦ 888}1 Ὀ6 ἀου}]6 οὗ ἐλαΐέ ΜΟΙ [Π6Ὺ ρσαῦμον ἀδῖ]γ. 
6. Αμᾶαὰ Μοβεβ ἂδπά Αδοῃ 8814 ἴο 811 (86 οἰ] άγθη οὗ 
1βγϑὶ, [ὰὰ {86 δνϑηΐϊηρ, ἐμ γοῦ 888}} πον {μαὖ [86 Τιοτάὰ 
Πα Ὀτουρῦ γοὰ ουὖ ἔγοτα ἔῃ απ οὗ Ἐσγρὶ: 7. Απά 
ἴῃ 088 ταογῃΐηρ, ὑμ6 ἢ γοῦ 841] 866 186 ΡοΥΎ οὗἩ [88 Ιιογὰ; 

[οοὰ" (Ὁ ὋΦ 12, 58. Ιχχυἱ], 34, δ! ΒουρᾺ 

(86 Αὐβδίδῃβ οδ]] ἱξ αἷϑο ἱ.-.4.-αὐ ἢ,.γ9 

“4 ΠΟΔΥΘΏΪ οἷἢ ἢ; δηὰ ἴῃ Ῥβ. ἰχχυΐ] 4 

ἐξ ἰ8 Θϑηυτηογαίοα διιοηρ [86 ποηάογαβ, 

Μἢ αοἂὰ αἱά ἴογ [εγδὸὶ (δοπρασθ 

Νοδοτα. ἰχ, 30). Αδοαυὶ ἴδ τιδηθ 800 ΟἹ 

νοῦ. 15..--ὕ8 [}}0 τϑδδοῦ, ΨὮΥ δὸ πηδαὺῦ- 
αἰδη δὶ ἃ ἰοοὰ νὯἂὦἱ οἰιοϑθῃι 858 ἴΠ6 οἰίοῦ 

ΤΩΘΔΏ8Β ΟἵὗὨ δυραδίδίθποο οὗ ἔδο 1δγαο 08 ἴῸσ 

80 Ἰοηρ 6 μαχίοἀ, ἰδ τηϑηθοησὰ ἰη οαΐϊ, 
Ὑἱ δ, 8, ἴθδὲ Ιδγϑοὶ ΣΏΔΥ ἰθδσι, “ [πὲ Τη8Δη 
ἄἀοδδ Ὡοΐ ᾿ἶνο ὈΥ͂ Ὀγοδὰ δίοπο, Ὀαΐ ὈΥ ουὐϑῖγ- 
ἐὐΐης προ (λ6 νοσὰ οὗἨ αοὐ ῥχοάπορϑβ"; 

[διδὲ, ἱποτοίοτο, ἀο ΤΏΔΥ ΔΡΡΪΥ Ἡδδίονυοσ 
ΤΟ Ηοσ Ῥ]68868 [0 τηδἰηϊδίη ΗΪΐ8 ογθδ- 

ἴπτοα, Απὰ (δπ8 [Π6 δββοζοὰ ἰαχὶ 1δοὶ 
ΔΙαὰοθ8 ἴο 16 ἈΙσΠΟΣ ΕΥΡΙ6Δ] σοδηϊηρ 

ὙΓΠΙΟΝ 1.0 ΤΩΔΠῊΔ ἰδ ἰπἰδηἀοα ἴο ΘΟΏΥΘΥ, 

δηὰ ᾿ηΥ 68 [0 8 δΥΠ 0 0110 4] ἱπίογργοϊδείοη. 

ΤΏο ρῥγουίΐάοποθ οἵ αοὰ σηδη  οδί ἐε96} 
οὐοΗ͂γ ἰῃ δυρρογίίης 411 110 πθπιθο 1698 

θεΐηρδ ἩΠίοδ ΡΘΟΡΪΘ 180 πηΐνοτθθο. Ηθ 
Εἶνοδ ἰο νουγῦοαν δἷδ ἑοοὰ ἰῃ ἀσυο ἐἰτη6; 

δας Ὀοοδαδθ Ηδ δουὰδ ἰξ ἰδγουρἢ δρθηῖ 
δηὰ πηοθϑθηβογδ, ΤΏ 8 18 δρὶ ἴ0 ἔογχεὶ [Πδὲ 
ἷξ ργοοοϑὰβ ἤγοπι Ηΐδ), ψ80 ἱδ [6 ϑοῦτοθ 
οὗ ονγοτγείηρ οτοδθᾶ; Ὀθοδῦδο Ηθ ςου- 

66818 Ἡ]ΠΙ561Γ ἰἱῃ (10 γοΐ! οὔ Ὡδίυγο ΟΣ 
ἩΔΌΙΓΑΙ ΟΥΘΏΪΒ, ΙΔ) ἰΒ ὈΓΌΠΘ ἴ0 ΔΒ θ0 

.18 ἀδῖ!γ διρροσγὶ ἴο ἐδιὲὶδ οΘοῃποδιθηδἕοη οἴ 

ΟΧίοΓΙδὶ ΟΟΟΌΣΥΘΏΟΘδ, δΔηἃ [0 ΒΡΟΔΚ Ὠἰπιβοὶ ἢ 

ἔγοϑ ἔζοσῃ ΘΥ̓ΟΣΥ ἀπ οἵ ρταιυἀο ἰονγαγὰδ 
Ῥτγουϊάθηοο, Βιιΐξ ἴῃ ογάοσ ἰο τδοῖ [ἢ 6 
τοϊοαϑοὰ βϑορὶθ ἱπιμηοάϊδίο  δἴοσ ἐϊδ 

ΘΠΊΓΔΏΟΘ 1π|0 [δ 6 ἱπῃοδρί δ] δηὰ Ὀδττοπ 
ἀοθοσὶ, (δὲ σγοδὲ ἰσυ τδδὲὶ Ηδ δἱοῃο ἰϑ 

[Π6 ὈΘΒΊΟΥΤΟΣ οὗὨ 41} ΑΓ οἰῆδ, (ας [16 
ΤΩΔΙΘΏΔΠΟΘ ΟὗὨ ΘΥΘΣΥ͂ ἰηάϊνίἀπδὶ 18 ἰῃ 

ΤΟΔΙῪ Ομ πηἰπιοιτιρίοα βογίοϑ οὗ τηΐγϑ- 
εἶοθδ, δηὰ δαὶ Ηδ ΣΩΔΥ 0.80 ΔΩΥ͂ τη ϊυμι, 

ΒΟΎΘΥΘΣ ἱῃδί στ βοδης ἴῃ ΔΡΡϑδσάσιοθ, ἴο 
τηδϊηἰαΐη Ηἰἱδθ ογοδίοσοα; Οοἀ δρρ]οὰ τδ6 

Ἰέσῆς ἰοοά οὗ [80 τλδπηδ ἴο σοιϊηὰ ἐποσα 
ΘΥΟΥ ΟΔΥ ΔΠΟΥῪ οὗ Ηἰδ πιδιομίηρ Ῥτγον- 
ἄοῃοο, οὗ Ηἰἱ5 ρσοοάποδβδ δῃὰ Ηἱἴθ8 οτηῆϊ- 
Ῥοίθηοο; δῃὰἃ δ ἴδ Ῥγοραγοὰ ἰδοσῃ 
Ῥγδοίίοα!γ ἴο οοιρσοδοηὰ τδ0 ἔχβι διὰ 
ἴπμἀδιηθηϊὶ ἀοοίχίμο οὗὐ δ {τὺ6 
δῃρὰ μῬῦζο σοϊσίου. -- 79 δὐδίδί ἢ ἔσγοιῃ 
ἔαΣΊΠΟΣ Δ] ροσίοδὶ ἀρρ]Ἰοδίζομβ, ἰῃ Ὑγῃὶς ἢ 
ΤΏΔΩΥ ΟΟΙΩΙΩΘη ΑΙΟΓΒ, ἰοχηρίοα ὈΥ ἰδ0 
ἔτυϊ Ὁ] 688 οὗ [6 ϑδυδ᾽οος, ἢν αχίθα- 

εἰγοὶυ δηὰ οἴϑῃ υὙδίη]γ ἱπάὰυϊχοὰ. 
Οοὰ νῶι σὺν 116 Ιογροῖϊοθ ὉῪΥ (δ 

ἸΩΔΏΏΒ, δῃὰ 806, ΒΟΟΣ (ΠΟΥ Ὑουῦ]ὰ 

Ἰηάοοά, τὶ ἢ οοπιοπποηϊ δηἃ οομῇἀδηοο, 

ΚδΙΠΟΣ εὐεγῳ αν οπῖίν α8 νιωοῦ αδ τοᾶϑ 
πεοοεθαῦν 70. ἰλειι (ἸῸΔ)}Δ Ὁ Ὡ Ἵλ, πος 
Ιθανα δηγι βίην [0 [6 ΤΟ] οί ἀδγ (γον. 
19), οὐ ὙΒΘΙοΣ ΠΟΥ που]ὰ ἔοοὶ ἱεσωηριοὰ 
[0 30 ουξ ου ΘΑ ΌΌΔΙΒ 6͵8ο ἴο σδῖδογ (τεσ. 
36); ἴῃ ἃ ψοσὰ, τ ΒΘ. ἸΘῪ που] τοαΐὰ 
ἐπ ἐδε ἰαιο διὰ Ό]]ον [0 σομηπιδηα οἵἉ [δ 6 
1ροτά, 

ὅ. Οη ἴθ εἰσί ἀδὺ δον [6 βνεὶ 
ΒΌΡΡΙΥ οὗ [Π6 τηδηπδ, [ΠΟΥ͂ 8:41} οχαπιΐηθ 

(1252) ἐδὰς τβῖς} (ἢ γ Ὀγίηρ, Βοσηθ, δπὰ 
ΠΟΥ Ὑὶ}} διὰ [πὲ 1ΠῸῪ δαγὸ γσδιδποσοὰ 
ἀουδίε ἴμὸ αυδηειγ (ΠΟ ΦΌ, ἴσοια [ὩΦ τὸ 

τορθδὲ; Ομκοῖοβ, ἸΣἽἼΠ) ἽΠ Ὁ}, ὑπὸ ἱμιειοδὰ 
οὗ οὨ6) οὗ δας Ἡὶοἢ ΠΟΥ͂ Ὠαᾶγοὸ ΟΟἸ] οι ὰ 
Ο ἔπ Ῥσουϊουῦδ ἀδγβϑ, ἴπδὲ ἰδ ΠῸὟΥΟ ΟΤἿΏΘΙΒ 
(ταΣ.232). ΤΏ οοπδίσιοϊοι οὗὨ Ὁ ἰῃ 12", 
δ [86 δΆΣη9 88 ἰῃ 129] ΦΌΦΠ ὩΓῚ' ἰῃ στ, 
41, πἢϊοδὶ 806.--- ΤῊΠΘ νοῦ 2)21}, ἢ)88 

Ὡοί τπδὲ οοπηδοίξΐου τὴ τοῦ. 38, το 

ΒΑΒΉΒΘτι ΒΌρΡΡοϑο6δ. 
6, 5. ΤΊιο ΟΠ] ον, τογὰβ οὗ Μοβεβ 

ἰᾶνθ ἃ ἄϑθοροσ Ὀδοκατοῦπᾶ, Αὔοσ 188 
ἀο νογϑῆοο δὲ ἐπ Εοὰ ὅεβ, ἐπθ 16γδε] 68 

δὰ ἸΙοδγηοὰ (0 ἰάθη [0 οδϑο οὗ ἀοὰ 

υ2 
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δε Ὑ9 ΣΦ) ἘΝ ἐὴπ' ΠΡῚ Πεδ ἼΝΣ 8. 1 οἷνῃ 
ἘΞ ζε ἘΩΦΤ ΟΡ ἐπὶ μρεῃ γϑ πρδ5 Ἐπί 
: ΣΉΠΡ Ὁ Ὡρτέοα υΐμστν τὸ Ὁπὴ νον Ἐρθ 
ἸϑῪ σϑλ ἢ ἐπε υρ ον ὃς ἐπεῦς ἡφθ ἼΝῊ 9 
ἔπ ΒῚΡ ἫΝ 10. τ ὩΡΌΟΒ. ΓᾺς γό "» ΓῊΠῚ ὩῈὉ 
ΣῊῚ ΤΡ ἦλτῃ ἼΤοτοΝ ὉΡῚ ὈμΊ τὴ Γτη ΟΝ 

᾿ς Β ἘΙΝ9 ΠΕ Ὸ 
5 ἔστ ἘΡδ 16. τ νῷ πρϑ ον ΤὴΠὺ ἼΤΙ 1 
ὙΠ ἐΠδὲ οὗὨ Μίοδοβ, δὰ ἴο Ἰοοκ προη [ἢ9 
Ἰδιῖοῦ 85 1Π6 [Γ6 ΤὨΘΑΒΟΏΡΟΓ ΟὗὨἨ [Π6 ΓΌΓΤΊΟΥ 
(χῖν. 81)» Τὰ (86 Ἀυἱνδουβ Ἡδὶοἢ ΓΠΟΥῪ 
δὰ Δἰγοδαάῦ δβαβογεὰ βἴηοθ [δὴ δυθηξ, 
ΠΟΥ ἴδϊς δὴ ἱπάποοταθηὶ ἴ0 βοραγδαίθ δραΐῃ 
π0 συϊάδηῃςς οὗ Μοβο8 ἔζοσι ἴδ Ῥγονΐ- 
ἄσηοο οὗ αοά, πῆο, ἐμ θο]ονοᾶ, του] 
Ἰοβδὰ ἤθη), πὶ δοὺς ττοῦθ]ο οὐ νυδχβέΐϊοῃ, 
πῖο 8 ΒΔΡΡΥ͂ Οὐ ΤΥ. ΤΏΘΥ πιυττηυτοὰ, 
1Βεγοίογο, δραίηδὲ Μοβεδ (τεσ. 2), πὶ ποῖ, 
ΒονΟΥΟΣ, ἀϊδουγαίηρ οὐ Β ρονΤοΣ (να. 8, 
1.2). [0 16, ἸΒογοίογο, 86 ἰηϊοπείου οὗ 
οθ658, [0 Ῥσουθ ἴο ἴδε [16γϑ} 168 δραίῃη, 

ἴδδι ἀοά 18 186 ἱτηγηοάϊδῦθ σοῦ οἵ δον 
ἀοϑιηῖ68, αηὰ 1μ8ὲ ἢ6 Ηἰτη86}Ὁ, αη ἃ Αδγοη, 
ἃΣῈ θαΐ Ηΐδ8 [66 0]6 ἱπδίτυσηθηίβ. ΑἸΒΟΌ ἢ 
ἘπῸ ὑσοίμογα Ἰοδὲ τππ ἴῃ που ]γ ρτοδί- 
Ὧ688, [ΠΟΥ ΤΌΘΘ ΒΙρἢ ἰπ ΠΟΔΎΘΏΪΥ ἀϊρη!γ, 
δηὰ [Π6 6886 οΟὗὨ ἴδτϑε] δρροαγοὰ δραΐῃ 
88 Ἐποτοι ἢ Ϊγ ἀϊνίπθ. ΤΉ πιυττηατίηρ; 
οὗ 186 ΡΘΟρΪα, το ἢ ἰ5 (5 ποὶ ἀϊτοοϊοα 
δραοΐηδὶ Μοθεβ, αὶ ἀραίηδὶ αοὰ ΗΪπιδοῖς, 
ΒΒΒΌΙΩΘΘ 8 8111} ΤΟΣ Οτί τ 8] ΘΠδγβοῖογ. 
Το ῥτοοῦ οὗ 1Πδὲ {τ} 88.411} ποῦν Ὀ6 τηοῦθΘ 
ΟΡΘΏΪ ἀϊδρ᾽αγοᾶ, ὉΥῚ [Ὧ8 τηϊγαου]οῦϑ 
δΌΡΡΙΥ οὗἁὨ 41.4119 ἰῃ [πΠ6 ονθηΐηρ, δπὰ οὗ 

ΤΩΔΏΠΒ ἴἢ [6 ΙΩΟΓΏΪΠΩ, δηὰ {Π6 ΩΊΟΥ͂Σ οὗ 
Οοὰ νΊ]] τηδηϊοδε [861 ἴ΄ὸ 6 ἀϊθηθατί- 
δηθὰ μοοῖδβι Τθ δβυνδίδηϊδνοθ 29) δηὰ 

ἽΡ2, δἴο δΌβοϊυτθ δοουδαίίνοα, τί ἢ, 88 

ἦπ Ατδϑῖς, βδνθ [0 εἰρτιίβοδβείοη οὗἨ δὰ- 
γοθθ: “ἢ [Π6 Θγδηΐηρ," δηᾶ, “ ἴῃ (9 
τηοσγηΐηρ. ΑΔΟΡ 680 ΘΧΡΥΙΟΒΒΙΟΏ8 οὗ 
εἰπε, ἴΠ6 γοσῦ ἤπὲϊο (Ὁ]]ονγβ πϑ0.}}}7 τὰ 
᾿: ΠΝ δηὰ ὉΠ. Ιε ἰδ 56]- 
οΥἱάθηὶ, τοπὶ [8 ΒΥ πα τθ στὶς 8] οοπβίγαο- 

ἴοπ, μὲ ἐν νγογὰβ Ὁ δ} ) ἽΡ2, δοϊοης 
Ἰοροίδον (800 γογ. 12), ἀπά ἔμδὲ 1Π6Υ σδη- 
ποὺ ὉΘ βοραγαιθαᾶ, β θη Εστα δο]ίθυθδ, 
Ἧ8Ο ΒΌΡΡ]Ϊε8, δῆῖον ἽΡ3), ασαὶπ ἴτοτι τὴθ 
Ῥτεοθηρ σογβα, (80 ποχάβ, δδ ΠῚ 0 15 
5ΓΝ.--Τε σίογν 9 ἰλε Ζοτά, ἰῃαὶ ἴδ, 
Ηἰδθ ταΐρμι, ἰο χίνο γοῦ, ϑνϑῃ ἰῷ (πΐ8 ν]}- 
ἄογμθθθ, ὈΠΟΧΡΘΟΙΘαΙΥ γΟῺῸΣ δηϑίθῃ8Ώ06 
(Θοπιρᾶσο χἷν. 17; ΝΌΠΙΡ. χίν. 23), ὙἘ1]15ὲ 
ἴπ γοῦ. 10, (80 δᾶσιο δχργαββίοῃ βρη ῆοθ 
186 ἀο.γ ἐπ [5 βαρογηδίυσαὶ βρίϑηάουσ, 
ὙΒΙΟΝ τηδη "6608 186} 0 [86 τηογίδ] 6γ6.--- 
Ῥλαὲ ατὰ 106, ὨΒΤΩΘΙΥ͂, ΔΌ]6 ΟΥ̓ ΘΔΡΘΌ]6 ἐὸ 
Ῥογίοστηῦῷ Ὅ7ὲ6' δχϑοῦΐθ ΟἹΪυ (δαὶ ψὩϊοὴ 
Αοὰ δὲἀβ τ ἰο ἀο, Αὐοαὶ ΣΡ), 560 οῃ 
ΥΟΓΙ. 2. 

8. ΤῊϊθ γ γ86 8 οἰ οΘ6}γ ἰο 6 οοταθίηραὰ 
γε (ἢ6 Ῥγοοθάϊηρ ΟἿΘ, ἩγΠΙ ἢ ἰδ ἰδ ἰη- 
ἰοπάθὰ ἴο ᾿ΠΠαβέγαῦθ; αἵ [026 δϑγηθ ἐΐτηθ ἱὲ 
ΤΕΡΓΘΒΘΉΪ8 8 ΓΌΓΙΩΟΣ ἰάδδ ἴῃ ἃ η65ν Ἰίσῶε, 
δηὰ [80 Ἰορίοδὶ οΘομηθοίΐοη 8 (ἢΐ8: τῆθῃ 
αοὰ ΜΙ βομὰ γοὺ ἴοοὰ ἱπ [πὸ δυθηίης 
δηὰ ἰπ [Π6 τηοχηΐηρ, Ηΐ8 ΟἼΟΣΥ π|ι}} ἴτη.- 
ῬΓΘδ8 ᾿861 προ γοῦγσ τοἰη δ, δὲ [Π6 βδιηθ 
[πη6, ἴη6 πδίωητο οὗ ἰδδὶ ἴροὰ, δηὰ (ἣθ 
ΤΏΔΏΠΟΣ ἱῃ ΨΙοἷ γοῦ ὙΠ οδεδίη ἰδ, 11} 
06 ἃ ΠΟΥ ὑχοοῦ ἰδὲ ποὶ τσα (Μοβεϑδ δῃηὰ 
ἈΔΓΟΏ), ἱπ ΟἿΣ ΘΒ Κη 688, Ὀυὶ αοἄ ἰη Ηἱ8 
οἹμῃϊρούθηοθ δηὰᾶ υγϊβάοσα, ᾿δ8 θὰ γοι 
ἴτοα Ἐφγρῖ, ἀῃὰ 80 ὙΌΣ τηθνιηπτίηζ 
δῴζαϊηδὶ τη6 [4115 ὕδοῖς προὴ Ηὕπ. Ὑδοτο- 
ἔοτο, Ὀοίογο ΠΠ2, δπὰ "3, βοὴθ ἰάϑα 
8 ἴο Ὀ6 πηἀογείοοα [16 Εμΐδ: “" δηά (ἢ ]5 
ΤΩ ΔΊΟΥ οὗ αοἀ ν}} ὀχ εἰ δὴν 1156] ἴο γοῦ 
ὙὮΘ6Ω. .. .7 [Ι͂ἢ ΟἿΣ γοσβο, 2, τηρδῖ, 

δά Ὀπῦ, Ὀτοδά, ἈΡΡΘΑΣ ΣΘΔΙΪῪ το Ὀ6 πδοὰ 
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πο Ηδ Ὠραγοί ἢ ὙΟῸΣ ΤΔΌΤΤΩΠΤΙΠΡΒ ἀραϊηδὺ {86 Ιοτά: 
Δα τψῇηδὺ α76 Ὑ6, ὑμαὺ γοὰ ΤῊΥΤΗῸΓ ἀρδϊηδὺ υδὴ 8. Απὰ 
Μοβεβ 8814, 7}18 δλαῖϊΐ ὅθ, ἤθη {μ6 Τοσα ψΜ11] ροῖνα γοῦ ἴῃ 
{86 ονθηΐηρ' Η68ἢ ἴο οδῦ, δῃα ἴῃ (86 τηουπίηρ' ὈΓοΔα ἰο 88015- 
ἔλοϊίοη ; θη ὑμ6 ᾿μογαὰ Ὠραγοῖ ἢ ὙΟΌΣ Ταῦτ υΤ]ΠΡΒ  ΒΙΟΒ 
ΥὙΟᾺ ΤΩΙ δραϊηϑὺ Ηϊπὶ: δῃὰ ψμδαῦ αγὸ 632 ΥΟΌΣ 
ΤΑΤΤΩΤΊΏΡΒ α76 πού δραϊηδύ 8, Ῥυΐ δραϊηδύ (86 [οτὰ --- 
9. Αμπὰ Μοβεβ βροκθ ἴο Αδοπ, ϑ'δὺ ἴο 8}1 ὑπ6 οοῆρτο- 
βαύοη οὗ {86 Ομ] ρθη οὗ ἴβγϑεὶ, Αρργοδοῖῆ Ὀθίοσα {ῃ6 
Τονα; ἔου Ηδβ μαίῃι μοατὰ γοὺῦν τηυστηυσίηρθ.Ό 10. Απᾶ 1. 
ΟΒΙῺῚ6 ἴο Ρᾶ38, 88 ΑΆΓΟΙ βϑρόκα ἴο ὑδ6 σὑγΠ0]6 Θοηρστοραίιοῃ 
οὗ {π6 ΟὨΙ]άσθη οὗ 18γ86], ὑπαὶ ὑπ Ὺ ᾿τὰγποα ἰοναγβ (ἢ 6 
ὙΠΠΔΘΓΡΏΘ88, Δηα ὈΘ6ἢο]α, [Π6 σΊΟΥΥ οὗ {π6 μογὰ δρροδγϑᾶ ἴῃ 
{86 οἱουά.---11. Απᾶ {δ Τιογά βροκα ἰο Μοβεβ, βαυϊηρ, 
12. 1 βᾶνθ πραρὰ {Π6 στῃυστηυτηρβ οὗ {86 ΟὨΣ]άγθη οὗ 
1βγδθ]: βρθδκ ἴο ὑδμεπὶ, βαυίηρ, ὅΤονασὰβ {π6 δυθῃϊηρ᾽ 

1 Τρ. Ῥέετε.---Ἔον ἴθ δὲ ΒΘ. 

ἦπ [οἷν πϑαδὶ δη ἃ τηοτο Ἰτἱ 6 τηοδηΐηρ;, 
ΜΠ Πδὲ ἴῃ συοτγ. 8, ὈΠῸ 18 ΔρΡΡΙϊοἃ 88. 1ὴ6 
δηοσγίο, δὰ 72 85 [Π6 βρϑοϊῆἔς ποίίοη, 
80 ἴπαὶ 1860 ᾿ἰ6γᾺ] τοΐογθμοθ ἴο υϑυύ. 8, 
ὙΠ σοῦ 85, ΟΥ̓ θοη0 ἰῃ(ΟΥΡγοῖοσα, ὈΘΘῚ 

ἰουπὰ ἴῃ ΟἿΥ ὙΟΥΒΘ, 18 Ὀαὶ ἴῃ ΔΡΡΘΆΓΔΏΟΘ.--- 

ΤῊ6 ῥΡδγίοο 3, αβ, δδσ ἃ ποχζαίίοῃ, [Π6 
βἰσυϊδοαιίίοη οὗ δὴ δάἀγνδγβαίῖνο ΘΟ .Ππο- 
τίοῃ, μέ, δια ἰβ, ἰπ ἐΠἷ8. 86η86, γα ΘΏΥ 

Ἑσουρὶοα νι Ὠϊὲ.--- ΤῊὴς ογάογ Οὗ ἼΠ6 γε 808 

οὔ τῃΐϊ8 σμαρίοσ ᾿88 θθϑη δἰξδοκοά, θβρϑοὶ- 

ΑΙ ἔγτοτῃ ἴμ6 εἰγουτηδίδηοθ, ὑΠπδὶ ἴῃ γοτΓ. 4, 

τὴ ΤΩ Πη8, αἷμ ο (Ὡπῦ) ΒΟΟΙΩῚΒ ἴο Ὀ6 Ῥγο- 

χηΐδοά, νυ ἢ δὲ Πογο [86 δηΐμλαὶ ἰοοά αἷβο 
8 τηδῃοηοά, τ ΠΘΓΘΙΟΓΘ, 8016 ῬΓΌΡΟΒ6 ἴὸ 

Ῥΐὶδοθ νϑῦδ. 11, 12 ᾿τητηθ ἰδ ἢ. δον νοσ. 8 
(Ποιιδίσραπέ, Ῥαίεν, Ἡδεγ;λείνιεγ, δυὰ 
οἴοτβ). Ηονόνοσ, τ06 σοὶ αἰ ΠΟ ΌΪΥ 

ἀἰδαρΡ ΑΓΒ {7 6 ἴ8Κ6 ἴῃ τϑγ. 4 αἱϑο, ὨΠ 

ἦῃ 118 ἰΟΥ Β6η86, 88 οοἀ ἰῃ ζοηογαὶ, 80 

τῆι 10 σοτ ρσΙΒ68 [Π6 ὈΓΟΠλΐΪ86 οὗ [Ἐ6 41181}8 
8160, δηὰ [ὴ6 ῥγοζτοδδ οὗ (Π6 ὨΔΥΓΑΙΥΘ ἰ8 

ΓΠοχοίογο [8 15: Ῥσγοιγϊδο οὗ ἀοἂ ἴο Μοβοβ 

δηὰ Αδγοῃ Ἴοοῃοθγηΐην ἴ86 τηδηπηδ δηὰ 

ἐΠ6 υδῖ18, νϑγβ. 4, ὅ ; [86 δῃπουπῃοθιηθηὶ 

οὗ [μϊ8 ῥσογιΐβο ἴο ἴπ6 Ῥθορὶθ ἐπγουχὰ [ἢ 6 

ὈγΟΙΠΟΙΒ, ΥΟΓΒ. 6. --ϑ; δηά, ἸΩΒΌΥ, [18 ται!ῆ- 

οδίίοη ΟΥ̓ 8 ἀϊνίπο δρραγιιίοῃ, οὐ πὩϊο ἢ 

5 Ἰοοκοά. 8. Αἱ ὀυβῃ. 

Βοϊθπιῃ οοσαδίοη Οοά τοροδίβ, ὁ 370δεὲ 

αἴοπε, ΗϊΐβΒ φγονίουβ δεϑυσαδηοθ, ὙΟΓΒ. 

10-12; 80 (λδὲ 100 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ (818 8600- 
[ἴοη ᾽8 ῬΕΓίρθουγ Ἰορὶςαὶ. 

9, 10. ΤὨδ ὈΣ]αγ οὗὨἨ πὸ οἱουά, πϑ οὶ, 

ἀυτίηρ τἢ6 ἀΑΥ, ραββθᾶὰ σοῃβίβηγ Ὀοΐοτο 
1Π6 ἌΣΤΩΥ οὗὁ ἴΠ6 Ιδβγβ6} 168 (χΙϊ, 22), τγᾶϑ 

ἴο τ1μοπὶ (ἢ 6 Υἱ810]0 βίη οὗὨἨ ἀϊνίπο ριιϊά- 
8ΠΟ0Θ, δὰ πον, Ὑ ΒΘΏ 8 ΠΟῪ Ἔχ γβοσὰ ΠΆΤΥ 
ΤΩΐΓΔΟἾθ, ΟἸΘΑΥΪ δηπουποθᾶ, τνᾶὰ8 ἴο ὃθ 

τιαηιοὰ δὰ οοπῆιτησα ἰο ἴποπὶ, ΠΟΥ ΔΓ 
ὙΘΙΥ͂ ΔΡΡΓΟΡΓΙΔΙΟΙΥ δηὰ ἱΩΡΓοβδί νου τὸ- 
ᾳασϑίδα ἰο ταν τουπὰ ἐπα βδοσϑᾶ βυτθοὶ, 

Ἷῃ ΟΥΔΘΓ ἴο δοοαρῖ, 88 1ΐ πογο, ἔσο αοὰ 
Ηϊπιβο]ῖ, [86 οογίδί ΠΥ οὐὗὁἨ τῆ Ῥχγοπιῖβα. 
ΒὺΣ τΓΠ6 Ρ᾽]ΠΔΓ οὗἩ (6 οἱουἃ τγᾶβ, 85 ἴῃ 9 

1βγϑ 1168 δὰ αἸοπαιοα {ποιηβοῖνοθ ἤγοσα 
(ποῖ αοα ὈΥ τΠοἷγ ταυττηυγίηρ, “ σι πο 
Ὀεΐογα ἔδοτὰ ἰπ [π0 ἀθϑοτι,᾽" δηὰ Π 6} “ δ Ρ- 
Ῥτοδομιϑὰ" ἰξ πον (ἸΔΡ, νϑσ. 9), οὐ μὸν 
“ταγηοὰ" τονγαγὰβ ἰξ (125), γϑῦ. 10), δῃὰ 
ΒΔῪ [Π6 ΤὩΑ] 6ΒΥ οὗἩ αοἀ ἴῃ ἐδ οἷουά (566 
ΟἿ ΥΟΥ. 7). 

ΔῈ, 12. Αοοογάϊηρ ἰο Εὔη σα, 18 
8 ἃ βοοοηᾶ τγονυοϊαδτίοη οὗ αοὰ ἴο Μοβοε, 
ὙΙΟἢ 88 σταηϊοα ἴο Ηΐτη οὐ 186 ϑᾶπιθ 
δυ͵6οῖ, 88 8ῃ δοκπον]οάτηοπὶ οὗ [6 
ΤΟΥΘΥΘΏΑΙ βρ  εὶϊ νυνί νυ μοὶ [Π6 Ιδγϑο] το 8 

“ὦὦ ... 
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ἬΒ3) 5 ὑρρεῖῃ ἐϑϑ Ὁ] ΓῈ πϑνῦ ον πὃν ὅν» 
δ ΤᾺ 15. 1 ἘΡτίρι; ΠῚ ἊΣ 9 ὈΡΧῪ) ἈΠ ΏΚη 
δ} Ὀδτι ΠΟ δ ΠῚ ὝΒΒΝ ΤΓΏΠΙΣΤΤΙΣ ὉΠ Ὑέγτη ὈΡΡῚ 
ΡῚ ΦΊΡα θτῦν σὴ ὅπ Το ΡῈ 6 τ ΠΡ 
ἡνδὴ ὈΑΡΉΡ ὩΡ ἈΠῸῚ 1δ ἐγ ΈΡΤ ΡῈ ἼΒ)9. ΡῈ Ὀῤοπρ 
ΓΘ ὭΝΝ δοσττ ἸΧῸ Ὁ 9 δο 15. ὑπτίας 
Ἰοοκοᾶ ὑροὴ {19 “ἸΟΥΎ οὗ αοα Δρρϑδσίης 
ἴο ἴΠο. ἩἨἩΟΎΘΥΟΣΙ, ἰξ 8008 ΤαίΠΟΥ, 

Ἐμὲ 180 Ῥτογηἶβο οὗ [6 τηϊγδοῦϊοιβ ἔοοᾶ 
28 ΒΟΤΟ τοροδίθὰ ἐοὸ Μοβοβ δἵοῃθ, ἰῃ (ἢ6 

Ῥτοϑθῦοο οὗ Π6 Ῥϑορῖίθ, Ὀθοδῦβθθ 8 ὙΓΔ8 
ῬΤΟΡΟΣΙΥ (86 τηράϊαα Ὀοΐτοου Ηΐπ δηὰ 
ἔδι6 ῬΘΟρ]6.---ΑΡοὺς Ὦ Δ Ἴ9)Π 1.32, ταὶς 18 
ὮοΤΟ υϑοᾶ ΒΥΠΟΠΥΙΩΟΌΒΙΥ ἢ} 2...) (τοῦ. 
6, 8, 18), 806 ΟἿΣ ποίο ΟἹ Χὶϊ, 8. 

13. ΟἿΥ γοῦβο τοἰδίϑϑ ἴο ἴ:6 γχβίὶ Κὶηὰ 
οὗ ροοὰ τὴ προ [6 ΙαΥΒ 68 ἼΘΙ 
ΒΌΡΡΙοἃ, [86 φμαΐϊα (129). Το οχϑδοὶ 
ΒΡεςΐε8 οὗ δίγάβ, ἀοδβὶ σηδίοα Υ [80 ὩΔΠῚΘ 
205, [48 Ῥδοη ἃ Ἰοηρ-ἀϊβραϊοα ᾳαρδίίΐοῃ, 
ὙΥΝΙΟΝ 8, ΠΟΎΤΘΥΟΙ, δὲ Ῥγϑδοηϊ δ] τηοδί 

Βοιιϊοα. ῬΑΙΪΥ (πὸ οοτηρατίβοη τ 1ἢ6 
Κιηάγοά ἀἰδ᾽θοῖβ, ΡΑΓΟΥ τ᾿ ΟἰΓΟυΤ Βίδηο 0 
[δαῖ 2) ἰδ, ἱπ Ῥραὶπὶ ᾿χσχϊϊ. 27, ς6]16ἃ 
ΡΒ ἢ}, “ἃ πὶηροὰ Ὀϊτὰ,᾽ ἢδνὸ δδβὶ βιὰ 
ἦηῃ οἰοαγὶπρ ΠΡ (818 θυ δήθοῖ, ΤΏ Ιαείοσ 
ἀεοεϊχηδίοη του] ὈΥ Ο Σ16818 ΔΡΡΪΥ ἴο 
ἰοσιδία, ὙΛΠΙΟΒ Ταᾶδοὶρη, Ῥαῖσιοκ, δπᾶ 
οἰἴδεσβ, δεϊίονο ἕο θ6 τηϑϑηὶ ὉῪ 10. Νοσ 
18 186 “ Βγίηρ- 8} (Ἰτίς Δ βγδο  αστιτι, 
«Ἑλγεηδεῦο) ποτὸ δάδρίοαἂ ἴο ΟἿΣ ἰοχῖ; 
ΠΟΥ σϑῃ ΠΑΓΑΪΥ σονοῦ (ἢ6 Ὑ8016 ΒΡ ; 
ΠΟΥ ἄο ποῖ τηονὸ [ἋΓ ἔγοτῃ (86 οοδβδῖ; 
ὯΟΣ 681 ΠΟΥ ΘΕΙ͂Ο 88 8 ΟΓΪΏΘΙΥ ἴὈΟά, 
Ῥυς 8.6 ΟὨΪΥ δΔρρ θα ἰο οοτίδὶῃ χηράϊο8] 

Ῥτορδσζαξίουβ. Νοῦν, ἰῇ Ασὐδδϑίς, ΑΝ 

18 φμαϊϊ ; “ οδορῇπ8 6818 (86 Ὀὲτὰ ΠΕΙῸ τη6ῃ- 
εἰοηοὰ ὄρτυξ (4τ411), δῃὰᾶἃ τοΐογβ [0 [ἢ9 
δυϑηὶ οὕ οὺσ Ἰαχὶ ἴῃ 1Π6 Τ0]]ΟΥ ὩΡ ΤΆΒΏΠΟΡ 
(Αμπεᾳ. 11.1.5): 5Α ᾿ἰν10 ἰαὐογ, ἃ νδδὲ 
ΠΌΓΟΡΟΙ οὗἁὨ α0Δ118, ψὩΙΟΝ 18. ἃ ὈἱΓὰ ΤΏΟΓΘ 
Ῥ᾽ ομε ἴα] ἰῃ τη18 Αταδίδη απ] ἴμδη δηγ- 
ὙΏΟΙΟ οἶδα, οδὰθ Ηγίηρ ΟΥ̓́ΘΡ 106 868; 
δηᾶ, τγοασίοα σῖἢ Ὁ ἸΔρουίουθ βΊρἢ, 
δηὰ σοτϊηΐηρ ΠΟΔΙῸΣ ἰὸῸ [26 Θαγδ ἴμδ8ῃ 

ΟἿΟΣ δίγάα, (86 7} 1611 ἄονῃ προὰ ἴδ 
Ἡροῦτονθ. Απὰ [ΠΟΥ σδυρῆς πο δπᾶ 
δε 58εα [Ποῦ ΒΌΠΠΡΟΥ τὶ ΤΠ όχὴ, Θοηγίηοοα 
[δὲ αοἁ δᾶ Βαυρρ]οὰ ποτὶ πῖι τι 8 
ἰοοά." Βοί δηοίθηϊ δῃᾶ τχοάοσῃ βοορτα- 
ῬΏΘΣΒ 5 ΤΘ6 δδοτιὶ [Π6 Δυπη ἄδποο οὗ 4041}8 
ἴπ [086 ΤΟ ΊΟΏ8. 830 βαγβ Ὠἱοάοσιδ βίου- 
[π8 (Ὁ. ἱ. Ρ. 88, οἀ, Ἡδποάοτηῃ.): “ΤῊΘ 
ἐπ δηΐδ (οὗ Ασαθὶβ Ῥϑίσῃββ) ργορασοὰ 
Ἰοπρ; ποίβ, βργοδὰ ᾿βθῖη ὭΘῸΣ (6 σοαδὲ ῸΓΣ 
ἸΏΘΔΗΩΥ Βίδαϊα, δηὰ ὀδυρς ἐδπ8 6 στοαὶ 
ὩΌΙΩΘΟΥ ΟὗὁὨ 40.8118, τί οι σοτὴθ ΒΙΠΟΥ ἴῃ 
Ἰατρθ ἵγόορβ ἤοτηῃ ἴθ 968. ΚΟ ΤΩ] ΔΎ], 
ῬΥΟΒΡΟΥ ΑἹ]ρίηυβ, Εἴδββοὶ αυϊβὲ, βῆδυν, δηὰ 
οἴδοσγα. Βοβ᾽ 468 ἐΠ6 δοτωϊηοη 4π6]] (Τ᾿ δίγδο 
οοἰατηΐχ, οοἵ, ἀΔο Υ] ΟΠ ΔΗΒ), ἴῃ ΏΟ80 Ρασὶβ 
ΔΠΟΙΒΟΥ ΙΑΥρῸ ΒΡΘΟΙΘ8 18 ἰοπηὰ, τ ἢ 16 
Αὐσδθίδῃβ 98]} λαία, δῃᾶ, ἴῃ 1Π6 δγβίθαηι οὗ 

ἸΔΏπδιδ, ὈΘΔΓΒ ἴΠ6 ἤδη Τοίγδο ([5γ86]}- 
ἸΔΣΌ) ΑἸοΒ δία, [0 δρουμᾶβ ἴῃ Αταδία 
Ῥοίτεδβ, 9 πάε8, δη ἃ [6 ΦΌΣΤΩΘΣ ἑοττί ἐοσοϑ 

οὗ Εάοπι δῃὰ Μοβδῦ, ψἜΘΓΘ ἱξ ἰδ, ΘΒ ρ οἱ ΠΥ 
ἴῃ ΜΑΥ δηᾶ ὅ0π6, [06 δ6Ά480ῃ οὗ ΟἿΓ ουρηϊ, 

ἴουπᾶ ἴῃ ΘΠΟΥΤΉΟΣΒ ὩΌΤΔΌΟΙΒ. [ὲ ἰδ οἵ (ἢ 9 
δἷζο οὗ ἃ ἐγ ]6-ἄογο; Ὧ88 8 Βῃοτσί, συχνοά, 

γΟΙΙονν Ὁ111, τηασκοὰ τι ἃ 6 βροὶ δὲ 
πο οπᾶ; ΔΒΉ-ΡΤΟΥ ποοῖ δηὰ Ποδὰ ; τϑά- 
αἰἸΒἢ ὈΟΑΥ͂ ἀπὰ Ὀδοῖ; συποίΐοττα [6411]; δᾶ 
ἔοδιμογοᾶ ἰορ8; δηὰ τημδβέ, ἘΠΟΓΟΌΓο, Ρσὸ- 
ῬΟΣΙΥ, 6 γδηροα διηοηρ' 106 στοῦβο ἔδυ ]γ. 
ΤῊΘ Βορίπεαρσίην τοηάοτα 12} Ὁγ ὀρτυγο- 
μήτρα, ΜΟΙ 8, “ πα .}- εἴην" (τοὶ ἀθ 
οΔ 1116 8, ΟΥ̓́ ΡΣΟΡΟΤΙΙΥ͂, ποῖ οΓ οὗἉ αυαὶ]α, (δὶ 
18, ἰδυ 6 41.81}}, δηἃ ὙΒΙΟὮ ἰ8 ϑαϊα ἰο ]Ιοβὰ [ἢ9 
τηϊσταιοηΒ οὗὨ [ἢ6 ᾳυκὶ]8 (Ρ ἴπ., Ναῖ. Ηἰδι. 
χ, 338). ΤὨὰΒβ ἰδ [8 ἱπιοσργοίεα Ὁγ ῬΆΪ]ο, 
δηἃ ΟΠΟΓΒ 4180ὅ. ΑἸ ουρὴ [818 Ὀἰγὰ θ6- 
Ἰοηρβ, δοσοσάϊηρ ἴο δοσυσαζθ ΟὈθογυδ 8, 
[0 ΒΠοΟΙΠ ΟΣ ἵΆγηΐγ, πδὶ οὗἩἨ 100 “ΕΔ]}18ἢ 
(Οἄδεη .«Ζοοϊοκ. 12. 906), ἐξ 15 80 εἰ πα δῦ ἰὼ 



29ὅ ΕἘΧΟΌΌΞΡ ΧΥΙ. 

γοῦ 58}8]} 6 Βα βῆθα σῖτὰ Ὀγοδα, δπα γοὺ 588}1] Κπον {παΐὲ 
Ιαπὶ ἴμ6 Ἰωογὰ γοὺν αοα. 18. Απά [0 σαπλα ἴο ρ488, ὑμαΐ 
ἴῃ {86 δυθῃϊηρ' (86 α118118 ΟΔΙῺ6 ὑρ, ἀπά οογεγθα [ἢ 6 ΟΆΙΏΡ : 
8Πα ἴῃ {86 τηογηηρ' [ἢ6 ἀον ἰαΥ τουπὰ δρουΐ ὑπ ᾿σδΏρΡ. 
14. Απὰ σψβθη {μ6 ἀ6 Ὁ ψΒΙΟἢ Δ δα τίβθη, Ὀθ 014, {Π6γ6 
τγ88 ὍΡΟΙ δα ἴδοο οὗἩ {86 ἀοβοσὶ ᾿βοῃλθίίηρ' 511811, Ρ68166, 
(8 ΒΓη81] 85 (ῃ6 Βοαγεϊγοβῦ οὐ δ οαῦῃ. 1]1ὅ. Απά σῇ θη 
186 ΘΠ] τη οὐ βγ86] ΒΑῪ 2, [ΠΟΥ 8614 οὔθ ἴὸ δῃοίμον, 
δ Υμαὺ 5 ἐμβαϊ ὃ ΕῸΓΣ μον Κποῦγ πού τ βαὺ 1Ὁ ισαϑ. 

9.Α δ:06}} τουπὰ ἐπΐπρ,, αϑ ΒπηΑ1}, εἰο. 1 Τποὶ. Ῥενε.--- Ηοδι. 

16 αυδὶ!, ἐμαὶ ἰδ σϑῖμοῦ ΘΟΠΗ͂ΣΤΩΒ (ἢ ΐ8 
δοοορίδιίου. 780 ορίπίοῃ οὗ Ταύζυπι 
Φοπαίμδῃ, το απαἀοχβιοοὰ ὈΥ 12} Ρδθδ- 

δϑηΐ8 (1,2) 5), τϑαῦυΐἑ 68 Ὡ0 τοι διῖοη,--- 
ΑἈπὰ οουεγεὰ ἰδὲ σαρ. Αοοογάϊηρ [0 
ΝΌΙΩΡ. χὶ. 31, [6 48.8}186 (ἸΚο (86 Ἰοσυδίβ, 
Χ, 183) δῇ “ Ὀτουρῆςλ ὉΥ δ πίὶῃὰ ἔγοσω [δ 6 
8608," δηὰ [ΠΟΥ 16 δοδιίοσοὰ οὐδ [86 

ΟΔΙΏΡ, “8 ἀΑΥΒ ἸΟΌΓΏΘΥ οἡ [818 βἰάο, δὰ 
8 ἀδγβ ᾿ΟΏΣΠΟΥ οἡ ἔπο ΟΙΒΟΣ βἰάθ, δπὰ 

ἵνο οὐδ118 ἷἢ προῦ ἴδ6 ἔδοο οὗ (}0 
ΟΑτ.᾽"" [πη Ῥβᾶδ, ἰχχυϊἹ. 26, 37, 1116 Βδ10 

οὐϑηξ ἰδ ἐδ08 ἀοδοσὶροά : “ΗῸ [6οἀ] 
οϑαδβοα Δὴ οδϑί. σἰηὰ [ο Ὀΐον πῃ [86 ὨθΑν θη: 

δοὰ ὉΥ Ηἰβ ρονοσῦ Ηδ ὑὈσγουρῶς ἰῃ [19 

ΒΟΌΓ-τῖηἁ. Ηο ταϊθοὰ 866} θρο ἰμοπὰ 
88 ἀπδὶ, δηὰ ἰδδιῃοσοὰ ον ΕΚ [π6 βαπὰ 

οὔτι 866." Απὰ Βαυθοῃ (Ηἰϑ8ι. Νιαῖ. 1.1.1) 

ΟὔΌΒΟΙΥοΒ, τ τοραγὰ Ὠογοίο; “ Ἧ 6 566, 

οσϑη, ἰπαὶ (6 Οτοδίοσ οὗ ἴδο Τ]ηΐνοσδθ 

οι ρἰογοὰ {ξιϊ8 τηϑθαηβ (6 τη), 88 [Πδὲ 
Ττηοδῦ ἰῇ ΘΟΠΙΌΣΤΩΣΥ ὙΠῸ [86 ΖΕΏΘΓΑΙ ᾿δνγθ 
6518} 18ῃ0ἃ Ὀγ ΗΪπιδοϊῖ, ἴοσ ϑοπάϊηρ νδϑὶ 
ὨΜΠΉΒΟΙΒ ΟὗἨ 4116ὲ15 ἴο (6 Ιαγϑο 68 ἰῃ 180 
ἀεοβοσὶ. '"Γιΐὶθ βου ἢ) -οαβὶ πὶ πὰ Ὀ]ΟΥΤΒ, 1ἢ- 

ἀοοά, ἱῃ Εσγρὲὶ, ἴῃ Εἰ ορίδ, οἡ [16 οοδεῖβ 

οὔ [6 Βοὰ 868, δηὰ, ἱῃ ἃ νψοζὰ, ἰῇ 41] 

1Πο86 τοχίουβ ὙΠΘΓΟ [16 4081}8 δρουῃά." 
(Οοπιραγο ϑομηίνέ, Τταν. ἰΐ, ἢ. 414; διοῖ- 
δέγο, ἨΪδι. οὗ Βοὶ. ἱϊ. ν.148).,. ἩονΘΥῸῚ, 
186 πιϊγδου]ουβ οδασδοίος οἱ (μὲ8 οτοης 
τηυδὲ Ὀ6 δουρῶῖ, Ὀοϊδὰ ἴῃ [86 πηπδιαὶ 

αϑιηάδηοο οὗἩ ἴδοβο υἱγάβ, δηᾶὰ ἰῃ ἐδοῖσ 

ΑΙτῖναὶ πὲ αἱ [86 {π|0ὸ τ μοη μ6 ΗΘΌΓΟΥ 
ΠΑΡ ΜῊΒ ΠΟΔΙΪΥ ἀοδραίγίηρ, δὰ τβθη 
Β00 ἢ 8 οὐϑθηξ 788, ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ, [86 Ἰοδδὲὶ ἴο 

6 οχροεῖοά.--- ον, ἴῃ [86 Τλογηΐῃρ νγὰ8 
διουηῃὰ [6 ΟΔΙῺΡ 5 ΠΟ, ῬΓΟΡΟΣΙΥ, 

Απὰ 

8 ΤΊ 18 Τὴ δηη8. 

“8 ΙΔΥῸ οὗ ἀον," (δὲ 18, [Π6 ἄδην πδὰ 
ΔΙγοδαν ἐδ] 16 ἰῃ [Π6 τοογπΐηρ, δὰ οογογοᾶ 
186 ατοαμά. ΤὨΐ8 οχρτγοαδείοῃ ἰδ, [Πότ - 
ἴογο, ποῖ, 85. Ἐθη Εχγα δδδοζίβ, ἰάθη οὶ 

γγ ὉΠ ΠῚ Ὡ, ἴῃ ΝΌΣΩΝ. χὶ, 9, “στ ἤοὰ 
[80 ἀθνν οδσο ἀονη.ἢ 

Ἐ4. Απὰ ν θη (δ6 ἴαγοσ οἵ ἄδν πο ἢ 
Ἄοογογοὰ (Δ6 οασίδ πδὰ τίδοπ δηὰ δυδρο- 

Ταϊοα, [Π6 μη ΜΔ 6 Τηδηηδ, ὙΒΙΟ Βδὰ 
ἔλθ δἰτηοδὶ εἰπηυἸδηθοιδγ ἢ (ἢ6 
ἀοῊ Ῥδ8 θθθῃ ὍΡΟΩ ἴπ6 στουπὰ (ΝΌΙΩΒ. 

χὶ, 9)» Αοοογάϊης ἰο Εδδῆΐὶ, δῃὰ οἴδοσδ, 
βγταὶ ἀονν δὰ 8116, [26 τωϑηηδ οὐοὸῦ ἰδ 6 

ἀονν, δηὰ (θη ἀονν ἀραΐη οὐοσ [6 ΠΆΠΠ Δ, 

80 [δδὲ (Π6 τηδῆπηδ Ἧ88 σῃοϊοθοά Ὀοίγθο 
ἔνο ἰαγοῖβ οἵ ἀϑνγ, δβ ἰῇ 8 οδρδο]ο 
(ΔΟΡῚ). Υ͵ο πθοὰ ΒΟΆΣΟΟΙΥ τοιδσκ, 
(μδὲ (86 ἱαχὶ οὔἴθσβ ὴὩο δἷηξ ἴο δῇς οοῦ- 
ἙοΡὕοη.-- ΘΘΌΠΌ, ἔγοσα ἐδο ἀπάτα τατη 
ὈΡΌΠ, ἀοτίνοά ἔγοσα ΘΠ ΞΞ  ΦΠ,, ἰο βἰσὶρ 
οὔ, ἰο Ρ66], ἴο ϑεϑῖο, δῃἃ δὸ αἷδο Οὐ κοῖοβ, 

ΠΡΌ, δρᾷ [86 ϑιγτίας ψοσγείοῃ. ΤὮδ 
ἰγδαπδίδςϊουθ οὗ 6 ϑορίπδρίηι, ὡσεὶ 
κόριον, “ἾΚο οογίδη σ᾿" (οοτραγο ΝΌΏΩΡ. 
χὶ, 7); ἴ8ο Ψαϊχαῖο, “ απδδὶ ὑΐ]ο ἴπϑαπι;" 
ϑαδάϊδι, “ τουπὰ"" (68 (η)0 ΕΠρΊΪἢ Τὶ οσ- 
δίοτι 8150 88), ΔΥῸ ΙΏὩ6ΓΟ ΘΟ ̓θοζατοδ; Ὀπὲ 
[86 ορίπίοι οὗ ΜΊ|ςδδ6118, πἰ οι μ88 Ὀθθη 
δἀορίοἀ ὈΥ Βοδοπιωῦ]ον, διὰ οἴδμοσβ, ἰμαὶ 

ἐξ 18. Κίπάτοὰ πῆρ ὠδιϑ., μρτὰ βῦον, α 
1816 ἤἄοσθη, δὸ ἐδδὶ ἰὲ που]ὰ εἰσ ΕΥ̓ 
διοιο-ϊκε, ΔΒ Ὀ66Ὼ τοίαϊοά ὮὈΥ Οσδοηΐαδ, 
ἴῃ ἷ8 ΤοθΔΏσ, δνὸ ΠΌΠ. 

15. Αὐουξ ἐδ0 πδίυσο, δὰ (6 ἀϊ- 

ἴοσγϑηὶ βοσίϑ οὗἠ [16 τηδηηδ, θ06 ΟἹ ΥὙοσ. 4. 
ΤἼΘ [γα 6] 168, ϑοοΐηρ; [86 στοπηὰ οογοσοὰ 

ψὶ8 ἱξ, ἀχοϊοίπι: δ} [Ό, πδίολι ποσάδ, 
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ἘΠῚ ΠΕ 16 : Προ ν ὩϑῸ ΤῊΡν Ὁ) ἽΦΕ ΠΡ Ὁ} ὍΣΟΝ 
χὰ ὧχε Ῥ) δ ὙΦ ἸΩῸ ΤΠ ΤῊΣ ἫΝ 
Ὁ ἸΣΎΌΝΑ αι ΕΠῸΒ ὑπ ὝΕΣ ΘῈΣ ὈΘΉΨΕΣ ΒΡ 
ἢ Ὁ δἷἢ ποῦ ὙῊδῊ. 18... ΘΉΡΘτὴ ΠΕΡΊΒ ἸδΡΕ) ὈΝΕῚΡ᾽ 
Ὁ ΠΟΥ δτὸ οοπιδίηεὰ τὴ [86 ΘΧΡΙΑπδίϊοη 

ἐτατηθαϊαίοῖν (ΟΠ ονίης: “ΤῸ πο γ ἀιὰ 

ποῖ Κπον τολαὲ (Π) ἰδ τδδ,᾿" δου  ἀ ΠΕ 

δἰβηι γ: κα ὙὙῈδὶ ἰδ {μ80}᾽ 80 τδιδὶ 1, ἴβ 8 

Ομιαϊδαϊσίης ἕοττω, ἱπβίθδὰ οὗ ΠΏ, νυ ϊοῖ 

Ὑ͵88 ῬΟΙΉΔΡΒ αϑοὰ ἴῃ γα ῬὨΓΘΕΘΟΪΟΡΎ:; 

δηὰᾶ ΟΠ] ἀδίβπιβ ἂγὸ ποῖ υηγοηαθηΐ ἰῃ [86 

ΟἹ Τοβιδιηθηῖ, ἴοσ ἰπβίδησο, θη. χχχίὶ. 

47, ΠΓΥ ΠΟ 2. Ὑπυβ τγδηβ]δῖθθ 1πῸὸ 

Βοριυδσίηι, Τί ἐστι τοῦτο; [86 ϑγτῖδς 

Ψαοτείουη, 1), “ ἯΤΒαὶ ἰβ 1:2 156 Ὑ α]ραῖα, 

“ Μδηὴυ ---ηὐοὰ εἰρηϊβοδι, φυλὰ 65ὲ μου" 

διὰ Ζοβορῆαβ (Απεᾳ. 11]. 1. 16) βδ8γ 8: 

“«Ἐον 106 ΗΘΌΓΟΥΒ 6811} {π|8 ἴοοὰ ππιαππα, 

ον ἴθ ποζὰ "παν, 8, 'ἰπ ΟἿΣ ἰδηρυδρα, ἃ 

ᾳποδιίοη, Ἡγλαί ἐς ἰλὶ:}" Απᾷά [Π6 Βυδ- 

βίδῃοθ ργοβοσυθὰ [Π6 πᾶπιθ ΒΥ ἩΙΟΔ ἰΐ 

Ὑ88 ἔτϑε ἰηϊτοἀυοοᾶ; δηᾶ αἰγεδὰν ἱἰπ 

νοῦ. 33, 8ῃ οἿλοῦ οὗ πιαπϑπα 18 τηθηϊοηθᾶ 

(866 αἷβο τοσ. 835). Ἐδδῆ δηλ ΠΟΠΒΙΔΕΓΒ 

ἸῸ δ δὴ Ἐρυρείδη πογὰ, ΤΑΟΓΟΙΥ ὈδοδΌδ0 

ἐμαὶ Ἰαηρθδρο τγαθ ἔθοη [Π6 πιοδὺ ἴδια ΑΓ 

ἴο ἴπο [15ταρ] 1168, του, ΒΟΜΘΥΟΣ, 81- 

τοταρεπρ ἴο ῥγουβ {Π|8 δββογίοῃ. Βαυὶ, ᾿ἢ 

ψὸ οοηδίὰος [86 ποτὰ ἸΏ, ἱττοβρεοῶνο οὗ 

ἔς οοπίδηϊδ οὗ ΟἿΣ γογθθ, (Π: 0 τηοϑὺ Ὠδῖα- 

ταὶ οχρίδηδίίοθ οβεγβ 1861 ΠῸσα [86 

Ατσανὶς, σατο [86 δδιὴθ οὐἦοοὶ 15 οδ] θὰ 

ὡ-“" ας ἰ8, α σι, οΥ Ῥτγέβεηί, ΟΓΥ ἸμΟΤΘ 

ἔα!γ, ἰώ} ω»»" Γ[)6 οἷ οἵ Βοανθῃ 

(οορασο Ὠ ὯΦ Ὡπν, διὰ ὉῸΦ ἸΔἼ, οὐ 

γοσ. 4); τὴ τΒΙΟΒ ΘΕΥΤΔΛΟΪΟΡΎ δρτο68 

ἐη6 ἀογί ναιίοη οἵὨ 1, ἥγοτι “2, ἴὸ δἱ]οῖ, 

ἴο αβϑίψηι; δηὰ ἰδυ8 δχρίδίῃβ ἹΕΙ ΠΊΟΝΙ: 

“4Α5 ἴΠ0Υ ἀϊὰ ποῖ Κποῦ [Π6 πᾶγηθ, ἱΠΟΥ͂ 

οδ]]οὰ ἴἰξ πιαπ, τμδὲ ἰ8β ἃ ὑγοϑθηΐ, δπᾶὰ ἃ 

εἰδι ἔτοπι ἴπο ΑἸταρῃῖγ." Βίπλ ΠΥ], [86 

ῬΡοσδίδῃ ἰγϑηβίδίοσ: “ἰδ 6 ἃ ἀϊνίπο γἱδ. ἢ 

γοῦβιοΣ (οἰ οΠΑΙΎ, 85. Ὁ.) ΠΟΣΊΡΑΓΟΒ 

Μακπκα σὰ ἴ.6 Ατσϑοὶς ὅγε (ἄουι 

ων) Ρῥτουϊβίουιϑ ἴῸὉ 7 ἃ ᾿ΟΌΣΠΘΥ, δὰ ἢ 

6 ΙΤΒ} πιαππ, ὙΠΙΟΝ βρη ῆθβ τοδί, 
Ὀγοδά, οσ ἔοοᾶ; πὶ ἢ6 ἀοίδῃηἀε ἐδ τοῦ- 

ἀοτίπρ οὗἩἁ [80 ΕἸ ρ 88 Ὑογβίοη: “ἰδ ἰ8 
ἸΛΒΗΏ Δ," ὙΠΟ Ὦ νου τακα (πΐ8 Ἡ ΒοΪθ6 
ΥΟΥΒ6 δἰ Πρ ΪΑΥΪΥ ΘΟΠΕΓΔΑΙΟΙΟΙΥ; [ῸὉΣ [ἢ6 
Ἡδῦτον 8 οου]ὰ ποῖ 9411 ἰξ ΌὉΥ 8 οογίαϊῃ 
ὭδΙηΘ, ἰξ “ἸΠΟΥ ΚΗΘῪ οὶ τ ἢδὲ ἰδ γγ88.᾽ 
Ἐν ἀθμγ ἰο οὈνίδίθ βοὴ οδ]εδοϊίοῃ, 
ἙΔΌΟΓ οχρίδϊηβ: “ἼῊΘ Ιβγϑ} 68 δϑκοά, 
418 118 ΣὩΔηΠ Δ᾽ ἴου [ΠΟΥ ΚΗΘῊῪ 16 
Ὠδῆθ, τΐΒοῦυΣ αν ΘΥΟΥ 866) [ἢ6 
οδήοος 1301. Βπὶ τ ἰβ οἷθασ, [δαὶ 
115 8 ΠΟ ΒιΘΟΘΒΒΙ.] δἰξοτηρὶ ἴο Ὀτίηρς [86 
αἰ βογθηΐϊ ῥῬαγίβ οὐὁἨ ΟἿΣ Ὑθσϑθ ἱπῖο ΒΆΣΤΏΟΩΥ 
ὙΓΠῚ ΘΔ Ο ἢ ΟἿΒΟΥ. [1 18 Ποῖ ΠΟΥ στατηπιδίϊ- 
ΟΒΠΥ ΠΟΥ ἸΟΡΊΟΔΙΥ πηίογοθα, ΤῊ βϑιὴθ 
χητιδὲ Ὀ6 Ββεαϊᾷ οἵὗἨἁ ὠωδῃοθο ἱπίογργοίδι οι 
δἀορίοα ΒΥ͂ ΒΕΥΘΙΆΙ ΠΟΙ τ ΘηἰΔίοσβ, (ἢ δὲ 

180 1Βγδθτο8 Ὀο6]Ἰονθα [86 ἔοοά, τ μΐοἢ Ωγ 
δρτοδὰ Ὀοΐοσο ἴδϑηι, ἰο Ὅ6 ἰάοπιῖσαὶ ἢ 
100 πδίυσαὶ ΣΏΔΏηΆ, Ἐν ΟΝ 88 ΚΠΟΤΙ ἴὸ 

ἔΒότὴ, δηᾷ (Πδί, (Πογοίοσο, Μοβο8, οοστοοῖ- 

ἱπρ ΤΠ οἷν ταϊϑίακο, ἱπέοστηϑα ἰἤδσῃ, ἴῃ 180 
ΠΟ] ψογάβ, ἴμδΣ ἱξ νγὰ8 ὀεαυεπῖΐῳ 
οοά. 

16. ἘΟΙΥ ΟΠ6 88.811} ρΘΙΠΟΣ ἐπὶ Ῥγοροτ- 
ἐΐοπ ἰο λὲς εαίϊηρ, ὙΒΙῚ 82, ἃ ΘΟΙΏΙΟΏ 

80 οὗ 8,3. Το βορίυδρίηϊ ἰΥβηΒ]δί68 
ἴγοοὶυΥ: ἕκαστος εἰς τοὺς καθήκοντας, διὰ 

186 Ὑυϊμαῦθ, ΟὨΪΥ ΟΧΡΓΘδδίηρ ἘΠ 8686: 

“ ααδηΐαπι ΒαΒοῖς δὰ γοϑοθη τη, ἘΎΟΙ 
ἰπαϊνυδὶ᾽ γδ ἰο ὑδῖποῦ ΟὯΘ ΟΠΊΘΓ 

(ΠΡ). ἼΩΨ). ὙΤθ ταξαβασοβ ἰπ τιβὸ 
ΔΙΩΟΩΩΣ ἴπ0 δηοίοης Ηοῦτοννβ, [ὉΓ ἀγν 

οοάβ, ογο: 18ῖ. [86 λοπιεν (ἼΘΠ οὐ 3, 

ἘΖεΚ. χὶν. 11, 14, κόρος), οοπίδίηΐηρ ἴδῃ 

δαίλε (53, βάτος). Ὑπὸ δαιῃ (Ὡς ἢ ἴδ, 

ΒΟΥΘΥΘΓΙ, ΟὨ]Υ͂ υϑο0α ἴον ]ἰαιι 48), 18, 8δ6- 
οογάϊηρ ἴο Φοβερῃῃβ (Απείᾳ. Ψ111. ἰἰ. 9), 
ΘΔ] ἴο βουϑηΐς-ννο σχεδία (ξέσται), [Πα 

18, 0η6 Αἴδς ταρίγοίοϑ; δηὰ ἰηἰθ ΠοΙ 8, 

δοοοτάϊηρ ἴο ΒΟΘΚΗ (Μοίτγοϊος. Ὁπῖοσ- 

ΒΌΘΒ, Ρ. 2378), 1998.95 Ῥατγίβίδη ουδὶς 
ἱποῦθα, Βεῖ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἘΔΌΒΙΠΒ, 

ὍΠ90 ἴον Ὧν) 8 Θα0Α] ἰ0 δἷχ ἤθη ΒΒ ορβ οὗ 
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Μοβοβ 8814 ἰο ἐῆϑιη, ΤῊΙΒ 18 ἐῆ6 Ὀτοδα σοῦ ἐδὸ Ιιοτά 
Βα ρίνθη σοὺ ἴοῦῃ ἔοοάα.---16. ΤῊΪΒ ἐδ {π6ὸ ἐδίηρ σι ο ἢ 
{Π6 ᾿μογα Παῖῃ οομμμηδηαθά, ραύμον οὗ ᾿ὕ Ἔν σῪ τηδη δοοοσά- 
Ἰηρ᾽ ἴο ΒΪ8 ΘΔ  ρ᾽, 8 ΟἸΊΘΙ ἴῸΓ ΘΥΘΓῪ Βοδά, σοοογάϊπρ ἴο {86 
ΠΌΓΑΡΟΙ ΟὗὁὨ γΟῸΣ ῬΘΥΒΟΙΒ; δα ΘΥΘΓῪ Τηδη ἴον (μο86 80 
ΔΙῸ [1ῃ 18 ἰοηΐ. 17. Απα {86 ΟὨΠ]άγθη οὗ 18γ86] ἀϊά 80, 
δηἃ ραίμογοα; ᾿ἴμο86 γῆο φαΐλογθα τῆοτο, δὰ ἢ οϑο γῆ 
φαϊλογοα 1688. 18. Απὰ σψῆθηῃ ἔμον αἱ τηρία ἐξ τὶ δὴ 

1 Ἐποὶ. [ 78.---- Ῥοτὴ 6 ΤΏΟΓΟ, ΒΟΙΩ6 688. 

τηϊδα]0 δἷζθ, Ῥγο δ (δοοογάϊπρ ἴο 
Τλοκίμδ), οὶ τὴ 8}}6118, πὶ ΟὨΪΥ [90 

οοηϊοηῖδ οὗἩ [6 οὔχβ8. ΝΌΟΝ, 8 ἰοσ ἰδ ἴ80 
ΒΟΥΘΏΓΥ-ϑοοοηὰ ματί οὗ εἰ δαὶ, [Ὁ 8 διὰ 
οοπίδίῃβ δὶχ δὲπ (1"), δηὰ ἃ δίῃ, ὕσσοῖνο 
Ἰοχβ, τπογοίοστο δὸ δαέλ δοϊὰβ 1014.39 

Ῥατιδίδη οὐδὶς ἐηοποθ; ἩΔΟΝ διηουηΐ 

δρτοοδ Ὀοέος ΜΊΒ [00 αἀἰβογθηΐὶ ῬΔΕΒΆρΡῸδ 
οἵ τὸ ΒΙ0]6 ἔδδη [Π6 ἰδῦζοσ οὔὸ βίδιϑὰ 
δῦουθ: 2:4. Τηὸ Ζείλοολ (ἼΠ 2, Ηοϑοδ 
11]. 9), το ἷ6, δοοογάϊηρ ἴο ἴ86 ϑερίπδ- 
αἴας, δὰ (6 Ὑυϊχαῖο, μ41}7 ἃ δόμεν 
ἡμιόκορος): ϑιὰ. ΤΠ6 ἐρλωλ (ΠΡ 8), 186 
ΟΠ ρδαιὶ οὗ [16 λοιμόν, δηὰ ἰβ, {Πϑγθ- 
ἔοτο, [16 δῶ ΣΏΘΑΒΌΓΟ 88 {π6 δαί ἰδ [ῸΓ 

Ἰιφυϊά8 (ΕΖεῖϊκ, χὶν. 11): 48. ὙΠ δεαλ 
(Πι Ὁ), δοοογάΐηρ ἴο τὴ Ξοριίυαρσίηὶ δηὰ 
100 Εδοθὶπε, [86 (τὰ ρασὶ οὗ [6 ὀρῃδὶι, 
(οορδασο Μαϑῖι. χὶϊὶ. 88, δὰ (θη. χνϊὶ, 

6; ὡορερλμε Απιὶᾳ. ΙΧ, ἱν. δ): δ}. ΤῊΘ 
ομεῦ (ὯΝ), νΐο ἰδ, 88 δρρϑδσβ ἔτοτι 
[Πὸ 861} γϑῦϑθ οὗ ΟἿΌΣ οδδρίοσ, ἴπ6 ἐθηϊἢ 

Ῥατίὶ οὗ 186 ορθδῆ, ψμογοΐοσο ἰδ ἰ8 ἔγο- 
4ΌΘΏΕΥ οδ]οὰ ἼὮ) ([ονΐϊς. χίν. 10; 
Ναμῦ. χνυ. 4): δηά, 68. Το ἀαδ (3; 

2 Κίηρϑ νἱ. 25), δεοογάϊπρ ἴο 6 ΒΑΌΒΙη8, 

186 δἰχιι ρδτὶ οὗ ἴπὸ δεαΐ, ΟΥ̓ ΟΣ χοβία 

(οΟμμαγθ οοφερῆμε, ΑἸἰᾳ. ΓΧ. ἱν. 4); 

τμογοίοσο τ᾿ 6 ΠΟΙΏΘΥ ἰδ ἴπ6 στοδίθαϊ, [ἢ 6 
Ἰοζ, ἴδιὸ 8βι:8]16δὲ πλοδϑυγο, δπὰ {Πποἷγ σοὶ" 

ἔἴοη ἴο ἴδοθο ἩΒΙΟὮ 116 ὈΘιΘΘῺ Ποῖ ἰδ 

88 [Ὁ]οὐγϑ: 1 Ὠοτηοῦ ἰ8 Θαπ8] ἰο 10 ὈΔΙἢ8 ΟΥ̓ 

Θρθδδθ, 80 βδρϑῆβ, 60 ἴηβ, 100 ΟἸΏΘΓΕ, 

180 Καῦε, 7290 Ιορβ. ΝΟΥ, 88 ἃ ἰορ σοῦ- 

᾿ ἴαΐη8 88 ΙΠΟΝ αδ δἷὶχ οκ58, [86 Θρ᾿ Δ} (ΟΣ 

θ41}) οοηίδίηϑ ΘΧἼ2-:Ξ 482 ορᾷβ8, δὰ 
ἐποχγοίοσο ἰ8 δῺ οὔμοῦ Θαιδὶ ἰ0 48, ορῶϑ8 
(οΥ δϑοιὶ ἔουσ ῥίηϊδβ, Ἐπρ 8}; 800 οἵ 
ψοσ. 86. Αοοοτάϊης ἴο ΔΦοθορῆπδ (Απιϊαᾳ. 

ΙΧ. ἱν. 4, ὅ, οοζωρασοὰ πὴ Υ111. ἰἱ, 9), 

[826 Θρἢδὴ ἰδ ϑαυαὶ το 1985.77 Ῥαγίεϊδη 
συδὶς ἰποἢ 65, δηὰ {πογοίοσο ἐδ Ὁπμοσ ἰ8 
ΘΑ] ἰο 198.577. [πῃ Απιίᾳ. ΠΙ. νἱ. 6, 
δοβορῆαδ δίαϊοδβ, πὲ ἃ Ὅσο οοπὲδὶπδ 
βούϑῃ Αἰδμοηίΐδη οοίγ], οδοὺ οὗ Ὑδὶς ἢ ἰδ 
644] ἰο εἶχ σγδιδιὶ, ΟΥ πϑδσὶν 8) ὁ ρμίης 
Ἐπρ] ἢ, Βυὶῖ Τποηΐὰβ μδ5 σεἀυςοα {{|656 
ΤΩΘΘΒΌΓΟΒ, ὙΠῸ γοῦν, ἴο 1014.39, 
δηὰ 101.439 (860 δεργα); Ἤοορ. Τλεπέμε, 
16 διυποργιδκοιιθη 1δηροη---οαπὰ ΗΟΉ]- 
ΤΏΔΑΒ86; δενγίλοθαι, Ζυν διαὶ εἰδοΐθη Ο6- 
βο  οΐ6, Ρ. ὅ0, εἰ δέεᾳ.; Ῥίπεν, ΒΙΌ]. Ὁλῖος 
1, ν. 40--42. 1Ὲ οδὰ Ὀ6 μαϊδοτγεά, ἔι οἵὰ 
ΒΟΥΘΓΑΙ ραββδρο8 Οὗ ἴπΠ6 Μίδῃπδη δὰ {πὸ 
Ταϊυά, ἐπὶ [86 ΣηΘΑΔΌΓΟΒ ΟΣΟ, ἴῃ ἰδῖοσ 
Εὔπηθϑ, δηἸασχοὰ (οοϊηρατο δα, υἱῖϊϊ. δ; 
διὰ Δαυ)οιλ, ', 3, οὐ 16 Καὺ; Ἀδεκαλ., 
ΥἱΣ. 1, ὁπ 16 ϑ08ῆ; ἈΑδεπαλ., ἰχ, 3, οὐ 16 
Ϊοζ), διιμπβουχὴ {ποῦ ῥγορογιίίοη ἴὸ δδοὴ 
οἴδιογ τετμαίηθὰ υπαϊτογοὰ.--- ΠΡ), ῥτο- 
ῬοΥΥ, ἀν (ἴοσῃ δ), ἴο 6 τοπηά), ἰδ 
ΔΙπιοδῖ υδοὰ ᾿ἴκ ἃ ῬϑΥβοῦδὶ ργοποιῃ ἴον 
'ναΉ, ἱπαάϊυἱάμαϊ, ἃ5 δοπιοξίταοο ζὲ 5 (Φυάν. 
Υ, 560)». Ιῃ 8 δἰ πλῖϊασ τδηποσ ΖΒ 18 ἂρ- 
Ρ]Ιο ἃ, δηὰ, τυ γοδρϑοὶ ἴο αοὰ, 22. --- 
91] ἽὝΔΟΘ, αεοογαϊπρ ἰο ἰδ6 ππιιδὲν οἵ 
ΤῊΘ δοοιιβδιήνιβ δϑοϊαϊαβ ἰδ πδοὰ ἰῃ βυιςοὰ 
ΟΥ Β' τὰ γ δάνοσθῖαὶ ΘΧργοδββίοηβ, δ Ὁ 
ἽΠΝ, σὰ ὁπ χαϊηὰ, Ὁ ΔΗΪΙΠΟΥΔΙΥ 

(Ζορὶν. "1. 9λ. 
15. Απὰ (δ ραϊιοτοὰ ΠΩἼΠ 

ὈΡΟΘΠῚΊ, ἢθ νῆοὸ μαιμογοὰ τουοὴ, δηὰ 
δ ὙΠΟ βαιπεγεὰ 1||6. ὙἘῸ ϑαριπαρίπς, 
γαυϊκαῖο, Γαμαγ, ἘΠρ 6 Ὑ ἐγδίου, δηὰ 
ΟἸΒΕΣΒ, ἰγϑηβίαῖθ: “ΠΟΥ͂ ρσδιμογθὰ, δορὸς 
ἸΝΟΤΟ, ϑοπιδ ἴδε8,7 δ5 ἴδ τῃ)6 ἰοχὶ τοὺ 
ὈΝΘΌ ΠῚ ΠΕ Ὁ ΜΙ; θυῖ τὴ ἀοῆηΐϊτο 
ΔΙΈΟΪΘ Ὀοίογο [16 σι οὶ ρ}68 Θοω ρεῖβ ἢ8 
ἴο πηάογβίδη ὑἤ πὶ 88 το δεῖν δοηΐθησοβ. 

16. Τη0 πιίγδου οι δηὰ Βοδτοη-δοηὶ 



πῦϑ ἸὉ δ 998 

ἜΝ 19. «ἡ Τρ ΕΒ. δῆς ὝΡΤΙΣ οἷ Θῃδοτη ΠΡ 
δὰ ΟΡ ΝΡ) 20. 1 πὰ ΡὉ Ὑὐπ Νὰ ΘΝ ΠΕῸ 
ΝΡ" Οπ 2) ΘΎΙΣ Ὁ) Ἴ5 Ὁ. Οδ ΟΣῈ ΤΠ πρὸ 
πὰ ἘΦ ΘῈΣ Ἴ9 ὝΞ3 ὑπ ἸΡΡῚ 91 1: πρὸ ἘΡΝ, 
τ ὉΠ) ὩΡΡ ὙΨΈΦῸ ΠΗ. Τὴ 38. 1 Ὁ5}) δἰ Δ ἘΠῚ 
ἘΓΡῸ» δ ΤΠ ἜΦΥ Ὁ έθὴ ρνὸ πὸ ἢ 
τ ΘΉΣΩ ΠΟ τὴγν ἼΣΥ ΡΒ ΜῸ] Ὀδίοα ἼρΝΝ 58 
οοὰ εδοποᾶ {961 Ὑοη Υ}} ἴῃ 411} ἰΐδ 
τοϊδιίομδ. ΕΥΟΥΥΟΑΥ͂ καϊδατοὰ [80 τηδῆηδ 
δοσ δὶ δοδοοβ οὐ ἷθ ἡπαάχηιοηὶ, δπὰ 
ὙΠ6ὴ δ6 τοϊυσθὰ ἰο εἶν ἰοηῖ, δηὰ 

τηοδϑιγοὰ τ μδὲ πὸ "δὰ γεοϊπογοᾶ, Β6 Ὑἃδ0 
δὰ 11:|16, ἰοππὰ γοῖ πα: Ὧ6 δὰ [ὉΣ ΘΥ̓ΟΥ͂ 

ΤΩΘΙΙΌΟΣ οὗἨὨ ᾿εἴ8 ΤΆΠΙΠΪΥ Ὡοὶ 1668 {πΠ8Πη ΔῊ 
ΟΠΊΟΥ, πὰ δ0 ψῆο Ὀγοῦρσῃὶ ΠοΙηθ τοποἢ, 
ΒΑῪ (μὲ Ὧ6 δὰ τοὶ φαιπογοᾶ τηῦτο ἤδη 

ΟἿΘ ΟἸΊΘΡ [ὉΣ ΘΥΘΙῪ ἱπαϊνίυ8] οὗ 18 
Βουθθ; ΟΥ, ἩΠΟΙΠΟΥ ΠΟΥ δαὰ ἰηαίν᾽ ἀ 811} 
Βαϊμοσοὰ τποῖ ΟΥ 11||6, γοῖ Ἡδ6η ΠΟΥ͂ 
ΟΕ Π6 ΠΟΙΏΘ, μα ἐοροίδθοῦ, δηὰ ἐπθη βμαγοᾶ 
Πα (ΠΥ Παὰ ραϊποτοὰ, [ΠΟῪ ἐοπηά, {παὲ 
ποῖ ΜὼΔ35 [ὉΣΓ ΘΥΘΟΙΥ͂ Ο16 Ποῖ Τηο1Ὸ0, δηὰἃ 
Ὡοῖ 1688 [Δ 8. ΟἸΔΘΣ. 

19. ἴῃ ογάοσ ἴο σουϊηἃ [Π 6 16Γ8611168 
ΔΙ ΔΕΘῪ οἵἉ [0 πηγοτοϊετπς; ΡῬτουϊ ἄθηοθ 
οὗ αοὐ, 6Υ δβδῃοιϊὰ ἴοανθ ποιϊδίηρ οὗ 
ἘΠοΙ͂Ρ τδῆπδ ΕἾ}} ἐπ 6 10] ονσίηρ τοοσηΐηρ, 
ΟΥΓ ὙΠ νγὰδ ἰοΐδ ἀοδίΣΟΥ, ΕΥΤΩΪΣ Το γίηρ, 
ταὶ σοα νοι] γὑτουΐάθ ἴπθπιὶ ΘΥΘΥΥ ἀδῪ 
τὶ (ΠΟΤ ὨΘΟΟΒΘΑΙΎ ΒΒΊΘΏΒΠΟΘ, 

ΦΟ. ΟὟ ἰΒ. δὴ ἰηδοδηϊθθ ῬΓΟΠΟΌΠ, 
δοιε 07 ἐΐενι, δοοοτάϊηρ, ἴο ἐγδϊοη ἀραίη 
Τθαίθδη δηὰ Αδίγατη (8660 ΟἹ ἱϊ. 183, δπὰ 
ἐν. 19).--Ὠ}Π Ὁ, ΠέογαΙγ - “ δὰ ἐς 
ῬΘΟΒΙΩΘ ρα τε πποστηβ. ἢ Ὁ} δοτα 
ΓΘ, ἴο Ὀοοοθ μαίὰ, ἰὔσηοο ΠΣ, 

ψότὴ (να. 34). ΤΏ δοουδδῦνο Ὁ ).}})Π 
ἀοῃοίοα [Π6 οὈ͵)θοί, ἰηΐο π ΐο ἢ [86 τδηηδ 
ΔΒ οοηνογίοἃ ὈῪΥ μυϊγοίδοιϊίοι; {ΠΠ8 

16. χχχίν. 18, ὈῬΌ ΠΟΘ ἫΣ ΠΠΡΙῚ, 
ἸΣΌΟΓΑΙγ, “118 ΠΑ 81108 νν11}} σίδο 85 ἔποσηΒ,᾽"» 

[δὲ ἷ8, [6 6461168 νν}} Ὀ6 οοπνογίοα ἰηΐο 

1Βοτη-δοϊα, 50} δοουδβαιῖνθα ὀχργοβδίῃ 

ἐπ οἰδεῖ οὗἩ ἰδ0 δοιίοῃ οὐἩ ἴῃ6 τοῦῦ δῖθ 
ΦΒΡΘΟΙΔΙΙΥ τιδοὲ, 48 δῇ δρροδὶιίοῃ, δίγοσ 

186 τοτῦθ οἵ βοπίηρ, δα ἢ», 51), ἢ), 
οἴο., 845 ἱπ ατϑακ, ἴῸΣ ἱπβίδποο, δάκρυα 
στάζειν. ΟὈτηραΙθ ου σὶϊ. 89.-- ΤῚ 
πιδοὰ ἱπρίοδὰ οὗ Ὡ᾽ 9), Ῥσο ΔΙ ἴῃ οτγάον 
ἴο ἀἰδιεηρστιδἢ ᾿ξ ἤγοπι [6 ἔαΐξιγο οὗ Ὠ3", 
10 Ὀ6 δίριῃ; σορδσο δυὰς. ἰχ, δ8, 14..)} 

ἱπδίοδὰ οἵ ὙἼΕ)).- - ὔη ἙΣτα δὰ Ἐδϑβῃηὶί 
βιὰ ἴῃ [56 οτγὰδν οὗ [6 γοσῦθ Ὁ} δηὰ 
ΨΩ), ἃ ἀγσίογον Ὀτγοίεσγοη, 85 (Ὧ9 ἸΏ} 8 
τηῦκὶ ἤγθι ἴθ ὈδοοΙὴθ ἔδεὰ δὰ ἐπθα 
Ῥυϊία, τ Βοἢ ἷδ, Βοτγουο, οὔὐἠ πὸ ζγοδὲ 

εἰ χηϊβοδησο. 

ΦΙ. 3.2 32. Νυτηθναὶθ δηὰ οχ- 
ῬΓΟδΘΙΟΏΒ οὗ {ἰπ|0, 1 γοροδϑίθα, 8.86τΠ10 
Δ ἀἰπευ Ὀπεῖνθ τοθδηἑηρ: ΘΥΘΙΥ͂ Τηοτηΐης. 
Οομρασο ῬΒΆΪΩΒ Ιχυ. 9, δηὰ ᾿χυἹ][. 20: 
8)" Ὁ)"; Ἐδιἢ. 1.11, δπὰ 1, 4: Ὠ1"}) Ὁ", 
οἷἰς.; Ὁ Ὁ), ἀεη. τῇ, 9, 15.--- Τῆιας 
ῬΟῈ [0 ἘΓ6Θ-ἸΏΔΠΏΔ, δηᾶ ἐπ6 δἰγ- τὭβηπα, 
Τοῖς, ΟΥ δὲ ᾿οαδὲ ουσγάἶϊο τῆ [06 δβπη 

ΒΏΪΏ68 ΠΡΟῊ ἰΐ, 18 σομῆττηοὰ ὉΥ 4}} ἰγαυοὶ- 
Ἰ6Υ5 (8660 ΟἹ γοῦ. 4). “Δῃηᾶ ιοῖεν ἴΠ6 δὰπ 

ΟΙΟῪ δοῖ (ὉΠ), ἰξὲ τροϊοὰ," Αδουῖ 
1185 τι86 οἵὨ 1 ἱπειοδὰ οἵ Ὧὲ, 806 ΟἹ ἱἐϊΐ, 18, 
Ῥ. δ]. 

49. ΤΠ6 δ6η80 οὗἁ {Π|8 ὙΘΙΒΘ 8 ΘΔΔΙΥ 
ἀἰϑοοση]9 ἤοπα ἴ6 οοπίαχὶ: Οοᾶ δαᾶ 
ΔΙγοδαγ, δὲ {16 ἢτβὲ δῃποπποοιηθηξ οἵ [ἢ 0 
ΤΏΘΔΏΏΔ, ἴῃ ΤΟΥ, δ, οΘοἸητηυπηΐοδιθὰ ἕο Μόθοθ 

[δὲ 106 στγδοοθ, θη Ῥγοραγίηρ, τμαὲ 
ἴ8, ΠιΘαδΌγΙςΣ [6 σΌΔΗΙΟΥ Ὀσοῦρῆς ΠΟΙΊΘ, 
που]ὰ δηά, [Πδὲ 186Υ πδὰ γαιδπογοὰ ἀου Ὁ]6 
106 τδ0Δ] φαδηίγ. Ιὲ ἰβ το "6 διιρροιοὰ 

ἴπδὶ Μοβϑοβ ἱπέοσσηθα [6 ῬΘΟΡΪΘ οὗ {Π18 
εἰσουτηδίδηςο, ΔΙ βου ἢ ΟἿΣ Ταχὶ ἀ068 ποὶ 

Τοϊδίο ἱξ, δηὰ ποῖ δἴο ΠΌΠΊΘΤΟΙΒ ἰη- 

δίΔηςοβ, ἰδὲ αοαὐ ρᾷνθ οοϊωσηδη δ ἴὸ 

Μόοδοβ, πιΐποῦς ἐμοὶ οοιμτηθπηϊοοείοῃ ἰὸ 



299 ἘΧΟΘΌΝ ΧΥ͂Ι. 

ΟἸΆΘΡ, 86 ὙὯο ραίμογοᾶ το πα ποίβίηρ' οὐοῦ, δηα [8 
Ὑ{80 ραίβοτγοα {016 μδα πο ΙΔ0Κ; δον ραίμογθα θυ ΓῪ τοϑῃ 
ΔΟΟΟΙΙηρ' ἰο Ηἷ8 οαἰϊηρ. 19. Απὰα Μοβεϑ βα8]4, 1,οὕ ἢ τηδῃ 
Ἰεανο οἵ 1 {11 {86 ταοστΐηρ. 20. Νοὐνι βίδηαϊηρ ὙΠ 6 Ὺ 
ΠοδυΚοηθά ποὺ ἰοὸ Μοβοβ; Ὀαυΐὺ Βοιηθ οὗ ἰῇοτι Ἰοἵν οὗ 10 υηπ0}} 
{16 τπογηΐηρ, δηᾶ ἴ 'Ῥθοδηθ ρα στ νοσηβ, δπὰ 
Β2611.ἃ οὔδηβίνοιγ : δπὰ Μοβθθ γγαἃ8 ΔΏΡΤΥ ὙΠ} ὑδοτη. 
21. Απᾶά {μὸὺ ρμαίμοτθά 1Ὁ ΘΥΘΤῪ ΤΩΟΓΏΪηρ,, ΘυΘΤῚ ΤΩΘΉ 
ΘΟΟΟΡαΙηρ ἴο 88 οδῦϊπρ; δπα στ ῃθη ὑμ8 βῃ στὸν Βοῦ, 10 
τηο] ρα, 22. Απᾶ 1 οδηθ ἴο ῥβ88, ἑψαέ οἡ {Π6 βιχίῃ ἀδὺ 
ΤΠ6Υ αι μογθᾶ ἀουθ]α Ὀγθδά, ἔνῦο ΟἸΠΘΥΒ ΤῸ ὁη6 τα" : δῃὰ 
411 {86 οἰϊοῖβ οὗ {86 σΟΠΡΥΎΘΡΘΌΟΙ οδῖηθ δηᾶ ἰο]α ἐξ ἴο 
Μοβοβ. 98. Απὰ Β6 βεϊα ἴο ἴδμοσῃ, ΤῊ ΪΒ 8 ἐλαΐ π ἈΙΟἢ [86 

. Ἑποὶ. Ῥετε.--- το ᾿ΟσΊΏ8. 

16 Ῥοορίο οίης τηοηίϊσποῦ; δηὰ ({18 

ΒΌΡΡοβίεἰοη ἰδ 'ῃ ΟἿΣ “886 σοπῆστηθα ὈΥ͂ 

(80 δγεὶ μαζί οὗ 86 (0]]ονΐπρ γογβο, ΠΌσα 
νοῦ [86 δοαυαδίπίδηοο οὗ ἴδ0 ΙΒγϑ 008 
ψ 11} [809 ῥτοοορὶδ οοποογηΐηρ ἴῃ 6 ΘΔΌΌΔΙΒ 

5 ΟἰθαΣγ οὐνίουδ: “Τδιὶ ἰ8 [πδὲ, ὙΠ] ἢ 
πο Ιοτὰ 6 .ἢ βαϊὰ, ΤΟ: ΤΩΟΙΤΟΥΝ 18 ἃ ἀΔΥ 
οὗἨ τοβῖ, ΒΟΙΥ τοδὶ ἰο ἴ)69 1ωοτὰ."--Νον 

[δὲ ῥγϑάϊοϊίοῃ γγϑβ, ἱπά ϑαὰ, ἑουπα τϑδ! ἰζοὰ 

ΟἹ ἴδπο εἰχίδ Αγ; [ΠΥ δαῖτ ἰδδί {ΠΟΥ 
διδὰ ραιδβογοὰ 8 ἀου Ὁ]9 ζω θβυγο οὗ Ἰ8πη8; 

δηὰ, ᾿Βοτοῖοτο, ἐδθ σοργοδοηϊδενο οἵ 186 

οοηρτοχαίίοη νοΐ ἰο Μοβϑβ ἴῸ ἱπίοσιω 

δἷπὶ οὗἁἨ [86 ἔδοεῖ, ἀπὰ ἴο ϑηφιΐγο, δον ΠΟΥ͂ 
δου ἃ δοὶ δῆ βυοὰ 8 γοιλυΚ8Ὁ]6 ο0- 
οὔστοηοθ, προ ΜἙΙΟΝ Μοβοδ δηβνοσοά: 
“ΒρΚα τῆι, π οι γοῦ Μ111 θαϊκο,᾽ οἵα, 

(νοῦ. 23); δηὰ ὄδβρϑοίδιυ ἕο δδοογίδίῃη, 

ὙΓΘΙδοΥ ἐμδὲ τωδηηδ, ῬὨΐοΝ ΤΟΥ σου]Ἱὰ 

Ἰοᾶνθ ἴο ἴδ (Ο]ονίης, τηογηίης, που]ὰ 
τοσηδίη οδιϑῦϊο, (ο ὙΓΠΙΟῚ 868 Τορ] θὰ: 
“αηὰ ἴμδὲ τ] ς ἢ ΤΟΠιδίΠ (ἢ ΟΥ̓ΟΥ ΙΔΥ ὌΡ 
ἴογ γοῦ ἴο 0 Κορὲ ππε]] [86 τοογηίηρ."- 

ΒΔβῆὶ 18 οὗ ορἰπίοῃ, ἴμαὶ Μοβοβ μδὰ ἴογ- 
δοιῖθῃ 0 δοαυδίηι [80 16γϑο] 68 οὗ [86 
Ἰδννο οοποογηίησ ἴμ6 ϑδθῦδιμ, ἩΔ1Ὸἢ 18, 
ΒοΥΘΥΟΣ, ὈΥ̓ ΠΟ ΙΩΘΔῺΒ ὈΓΟΌΔΌΪΟ; δηὰ 

Ἐδη Ἑστὰ Ὀοϊΐονοδ, νὴ 88 110|160 Ῥ]δπϑὶ- 
ἘΠΕ, ἐμὲ Μοδοβ δὰ δἰ ΡῚῪ οοτητηδη ἀοἃ 

βοὴ ἴ0 χαίμοῦ οἡ 86 δἰχιδ ἄδυ ἀουϊο 

Ῥοτγείουῃϑ, τὶ δοιξ, ΒΟΊΤΟΥΟΣ, δδδὶ σης ΘΗΥ͂ 

ΤΟΔΘΟῺ ἕο 118 ἰῃ)αποίίοῃ. ----ΑΑοοογαϊηρ 

ἴο ὑγρά ϊτου, ([Ὧ6 τηβῆηδ ἴοῦ ἴ16 ϑα Ό ἢ 
88, ἴῃ δ᾽ 6}} δηὰ ἰδϑίθ, δΌΡΟΣΙΟΣ ἴο ἰμδὲ 
ξδιμογοὰ οὐ ἴῃ6 ΟΙἾὮΟΥ ἄδγβ.--- ΤῊ 1231) 
ΠΊΣ)Π, “το οἰϊοίΒ οὗ 186 οοηρτορδίίοη,» 
ΔΙῸ ῬΓΟΌΘΔΌΪΥ [16 δϑῖη6, ὙἾΟ ἃ. ἴῃ Χὶἱ. 21; 
ΧΥΙ͂Ϊ, 5, οδ]]οὰ [Π6 6]άθτα. 

43. Ἴἷὥο βηὰ πεῖ δἰγοϑαῦ ὁ βῃογὶ 
ΔΙ] υδίοῃ ἰὼ ἴδ ἱπβεϊαϊίοι οἵ Θαθθδεῃ, 

ΜὩΪΟ ἰδ, ποχί ἴο 186 Ῥαβϑοόυθῦ, ἴῃ 

δοοοῃηα ρσγοαὲὶ ὨδΌΟΩ δὶ δίση 97 οουεπαηΐ, 
Ὀείνοουῃ αοά «δηὰ ἴβγβοὶ. Βοίογσο 118 
Ῥαγίοά, ἴΠ6 1βγδοὶἱϊοθ ἀϊὰ ῬγοῦδΪΥ ποῖ 
ΟὔΌδεσνο Εἰ 8 ἀΑΥ͂ 848 ἃ (ἰὴ οὗ τοβὲ δῃὰ 
τοοσοδίοη. Βαΐ [6 οσοβδίοῃ οἢ πο ἢ 
ἷξ 18 ΒΟΙῸ ἰηἰγτοάδυοοα 18 δαάτχαί ΓΔΌΪΥ οδῖςτ- 
Ἰαϊθὰ ἰο ἀ18.1086 1:6 ἱπίοσῃδὶ οπὰ οἵ ἐδ 
ΘΑΌΘΔΙἢ, ἩΔσἢ ἰ8 (86 ρογίδος μδιτηοηὶσ- 
ἰὴ δηὰ σϑοο!οηρ οὗ [ἢ6 Τηδίουῖα] δπὰᾶ 
βρ  γἰϊαα] 116 οὗ τοϑη. Νον, [86 τηΐπᾶα 
ΟὔἼΠ6 ϑγϑο 168 ῬΤΕΓΘ ἴῃ {86 ἀοϑοτί οἵ 5ίῃ, 

ΘΠ ΙΓΟΙΥ Θρτοβϑοά ΌΥ͂ σΕΓῈΒ δηὰ του! δ 
ἴον Ῥἢγδὶςδὶ βυ ϑἰδίθῃοθ. 116 πιοπεοιΐης 
οὗ πὸ δῪαῦθδιι, νδβ, ἐμβοσοίογο, ἱπιοηἀοᾶ 

ἴο 04]1 ἐοὶν Θχο]αβῖνο διλθηξοη ΔΤΔΥ ΤΌΣΩ 
ΘΑΣΙΒ, δπὰ ἴο ἀϊγϑοῖ ἱξ, ἴοσ ἃ ἀδὺ δὲ Ἰϑδβέ, 

ἴο δοανϑῃ, ἰδὲ ἔπ ρϑορῖα, δυϑοσυοά ἰῃ 
ΘΧΙΟΓΠΔ] Ρυγδαϊΐίδ, ἰογχοὶ 186 ἔσιο ἰΔ8κ οὗ 
18 ον ᾿ἴνοβ, δὰ ἰῃ Ῥγοδβοουηρ, (6 ΤΑΘΔῺ δ 
οϑο [86 αἷπ, (866 ΟἿἿ ΤΟΠΊΔΣ 9 Οἡ ΧΧ. 
8---]}.-ρ Ὑπδὶ το γοὰ ἃγὸ δοοῦδ- 
ἰοπιθὰ [9 ὈΑΚΘ διὰ ἰο δϑϑίῃ!θ ΘΥΘΙΥ ἀδΥ, 
ὨΔΙΏΟΪΥ, ΟὯΘ ΟἸΟΣ, (πδὲ γοῦ 8}}81}} θακο 
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τὴ ἡ ΤΌΣ ΨῈ ΓΕΣῚ δὸς δΡ ΡῈ Τα ὙΣ 
τῷ Ἰπν ὙΠ 96. ὁ ὭΣ ΓΟ Ὠ5 ὙπὴΣ ἢ 
: Ἰμυτιγυστοῖ ΓΘ βμτι οἷ) ΓΙ ΠΣ ὙΕΡ ἬΣΣ 
Νρ οὐτι πρτὺ ὈΥτ ΠΕΡ "5. Ἐπήντ ὙΊρϑιςΣ ἘΠ ἼΦΝΝ 96 
ΓΒ ὙΦ ὉΜ2) ὙἹΟΙΡ Ὁ) ΤΡ 56. : ΓΤΊΨ5 ΥἸΝΝΟ ΝΎ τ 

δ ΡΟ ὈΡΤΊΘ Ἡὴρ ὙΞΜΝΙῚ ὈΡΣ ὙΠ 57 εἀρτινν οἷ 
ΠΡΟ οχὲ ΤῊΣ ἼΘΟΘῚ 98 - ἜΣ 
Ἰτν ΤῊΣ 5. ΝδῚ 29. 1 ἩΓΣὴ Τὴχ ἼΟΦ ὈΡ  Πλδ 

Ἐϑϑὲ" ἘΠῚ ὙΦ ὈΡΞ ὩΣ) 1Π5 δ Στὴν ΓΘ ὈρΡ 
ἸΣΒ θὴ) 80. : ἩΡΩΨΙ ΡΒ ἸΌΡΏΘ ΘῈ} ΝΥτος ὉΗΠῚ ΘΝ Π3) 
ΝΑῚ [0 Ἰορτα: ὨΡΉΦΟΤΟΣ. ἘΠῚ 81. 0 ἯΣΦΕ ὈΡ5. ὈρῈ 
δηἀ δϑοίδο ἴο- ἀΑΥ͂ 818ο; Ὀπὺ [Π6 τοτηδὶ πὶπρ 
ΟἿΏΘΡ ῬγΟΘΟΥΥΘ [111 [Ο-ἸΩΟΙΤΟΥ͂Ν,᾿ ΘΧΡΙΔΙἢ5 
ἙἘΡπὴ Ἐσγα, βοσθδρθ ἴοο ᾿ἸΡΟΓΑΙΎ τρὶς 
ὯπΠ6 ποτὰ8 οὗ ἴθ οοηημαηὰ, ΝΙΟΣ ἰ8 [86 

ἐἑπιοσρσοϊδιίοη οὗ Οὐ κοῖοθ δὰ 58} τῦοσΘ 
Ῥἰδυβι 0160: “ ὈΔΚ6 δῃὰ βοεῖϊθ ὈοΐῈ Οἴμογβ 

τοροῖδπος ἔοσ ἰο- ἀαγ δηὰ [0- τούτον"; [ὉΣ 

ἐῖ 8ο, ἰδ που]ὰ ποῖ ὈΘ ἰπ ΒΏΥ ὙΔΥ͂ Γοσηδιῖ- 
ΘΔΌΪΟ ΟΥ̓ Άπιγδοιϊουῦβ, ἰμδὲ τ᾽6 τηδηηδ ἀϊά, 

Οὐ ϑαὐθθαῖι, ποῖ 50 οὐδσ ἰῃηΐο ρμυϊγοίδοι ὁ 
(τεσ. 24).- -Αϑοας 80 ἀϊβογοηϊ τοι μοάβ 

ΒΟΥ 106 Ιῃδηηδ γγὁ68 οοοϊοί, 8ο06 Ἐοθθῃ- 

ΤΌΠΟΣ οα 8 το γ86.---ὐϑὲξ ἰπϑίοδα οὗ 
354; [86 σῃδιΘρἢ ἰδ, δὲ [86 Βορίῃπίηρ οὗ 
ὙΟΓΑΒ, Οἰδηροὰ ἰηΐο ἃ Σόῦθ, ποῖ ΟἿΪ ἴῃ 

ϑεγὸδ ῥυϊσηδο συϊιΓΑ 18, 88 ΣΝ ([βαΐδἢ 

χχί. 12, ἱπδιοδὰ οὐ 3") 8), ὈΘΥ πξ (Ιβαΐδῃ 
χχχῖῖ. 10, ἱπδίοδὰ οἵ ὩΌἾ 28), οἵο.; ὃαϊ 
8190 ἴῃ δυδδιίαητίνοθ, δορί πηίΐηρ υῖτὰ δὲ, δ8 
ἸΘΣΣ (ἀπδιοδὰ οἵ "39,8, οοιαρασθ ρίυσαὶ 
Ὁ Ν), ΘΝ, ὈΛΔκς, εἴς. 

46. 1270 ὟΣ ὨΘΙΟΪΥ, ἸΏ. Ηοτο 
ἴδιο ἴατν οἵ βα υδὲ σοποοχγηίηρς [86 ΤΏΔΏΠΑ 
8 ΖΕΠΘΓΆΙΠΖΘα, 

4. ΤΠ ρτοροδίείου [Ὁ ἴῃ ΘΠ Π ἘΝ ν᾽, 15 
Ὦ6ΓΘ πεθὰ ἴῃ [8 οὐ σίπαὶ ραγιἶνο τηϑδηίηρ, 
40.) 6 οὗ ἴῃ6 ΡΘΟΡ]Ὸ τγϑηΐ οι, 88 ἴῃ χΥΪὶ. δ: 
ὩΡΙΤῺΩ “ βοιηθ οὗ [86 6] 46 Γγ8᾽᾽; δηὰ ἴῃ Υἱ. 235: 

πε ἰΒ ἰο 86 διρρ!δὰ: δ) ΠΊ)3Ό, σπὲ 
οὗ τ6 ἀδγσμιοτα οὗ Ρυϊο], ἩΔΙΟἢ 686 18, 
ΒΟΎΎΟΥΕΣ, ΟΣ ΥΘΙῪ ἔγοαυθηῖ, 

48. Μοβ68 15 Δἀὐ ἀγοβεϑὰ ἱπδίθδά, δῃὰ ἴῃ 
16 πδη)0 οὗ [80 ΒΟ]. ρϑορὶθ; δηὰ 6 
Τοῦ ΚΟ ΠΟΙ οχργοϑδδβοὰ ὮΥῚ αοά ἀοϑδ ποὲ 
ΔΡΡΙΥ ἴο ᾿ἷπι ῬΘΓΒΟΙΑΙΪγ. 

89. Οοα β8ῃονγβ πῃ ἃ τηοδὲ οΟὈὐνϊουϑ 
ΤΏΔΏΠΟΥ Ηΐ8 8} [0 8006 ἴδ6 ϑα ΌδίΣ 
οοπδβοογαϊθα, Ὁ Ηἶβ βοηάϊηρς ἀοπὺ]ο οοὰ 

Οὐ (86 εἰχὶ ἀδγ.---Αδιάε γοι εὐενν παν 
ἐπ ἀὲδ ρίασε, [δὲ ἰδ, ἀὧο ποῖ σὸ οιἽὲ ἩΠῈ 

180 ἱπίοηΠἼοῃ ἴο ΑΠ6Γ ὩΔηΠη8; [ἢ ΐ8 116 ΓΑ] 
ἸΠΘΔΗΪηρΡ 88 ΔΙΤΟΘΥ͂ Ὀδοη δἀορίοά ὮὉγῪ 
Βδβηϊ. ΒΒυξ ΤΑΌΡ᾽ηἶς8] γα ο ἢδ8, 

ἤτοσῃ [8680 ᾿τογάβ, ἀοἀμυοοα [ἢ6 Ῥχοὶ  ἷ- 
ἴοι, δὲ πὸ Ιβγϑ0}}6 58}}8}} σὸ (ἈΓΠΠΟΣ 

12η 2000 γαγάβ, (Παὲ 18 6 πἰδάϊα, οἵ 

750 Βοπιδῃ Ῥδοςδβ, ἔγοσῃ [6 ρἶδοθ οἵ ἢΐβ 
δὐῦοῦο (3 ΟὈἽΠΠ, σαββάτου ὁδός, “180 
ΒΑΌΌΔΙΠ- τ Αγ," Αοἱδ. 12); ἴῸσ τὺ ν 88 

180 ἀϊδίαποθ οὗὨ 86 ΒΟΙΥ τδθογηδο]ο ἔγοπὶ 
[μ6 τεαπηοῖοϑι μϑτὶ οὗὨ [0 ΗΘΌΓΟΝ ΟΔΙῚΡ 
(Ταΐπι. Ἐγχαὶπ), ο8Ρ. ὅ5).-- ΑἸΙΠουρ ἢ τ80 
αν δϑουὶς [86 ϑαθθδῦ- ὙΑΥ 8 ποῖ αἷδ- 
Εἰ ΠΟΙΪγ δἰδιοα ἴῃ 186 Ἰορ δ] αιίοη, ἰξ 18 ο6Γ- 
Δί ΠΥ ἰπ δοοογάδηοο νἱτὰ 1.6 βρίγιὶ δπὰ 
Ἑμαγβοίοσ οὗἨ [86 βαῦρθαιΒ. Τυδνοϊίης 
ἐπιοσσιρίθ (Π6 τοῦὲ ὈΟΙ οὐὗὁἨ [Π6 χη08 

δῃὰ 160 Ὀοδϑίβ, δὰ ᾿γἃὰ8 ὑΠογοίοσο ἴο ὮΘ 

δυοϊάοὰ (ωοδερῆ., Απι4ᾳ. ΧΙΠ. νἱϊ. 4). 
Ετοπι [Π6 ΒΕΙΔΘ ΥΓΘΆΒΟΠΒ ὈΠΗΘΟΘΑΒΕΓῪ ΤῊ]}}- 

ἸΔΙΥ͂ ΤΑΓΟΝ 68 ΤΕΓῸ ἱπιογαϊοἰοὰ οἡ ϑιαυθδιὶ 
(860 οὕ; χχ. 8---1}). ΟΎΘΥΘΙ, ῥγοσμθ- 
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Τιογα Βα 8614, ΤΟ-ΤΔΟΥΓΟΥ͂Ν 18 8 ἀΔΥ οὗὨ Τεβί, ἃ ΠΟΙΥῪ τοϑὺ 
ἰο {μ6 [ογὰ : Ῥαῖο ἐλαέ στ ῖο ἢ σοὺ ΜΨ11 Ῥ6Κ8 ἐο-ἀαν, ἀπὰ 
βϑοίμβ ὑμαῦ ΠΟ νοῦ 0011] Βεοί 6; δῃὰ ὑπαὺ ψιϊοῇ τοδὶ οὶ 
ΟΥ̓́Θ ΑΥ̓͂ ὋΡ [ὉΓ γοὰ ἰο ΡῈ Κορὺ υὴ}}} (86 τηορηΐηρ. 
24. Απὰ {860 Ιαἱά [ἢ Ἃρ {111 16 τηογῃΐηρ, 88 Μοβθθ οοζη- 
ἸΙηϑῃαρᾶ: δηᾶ Ὁ αἰα ποῦ 8116}1 ΟἹ ΘΏΒΙΨΘΙΥ, ΠΟΥ γγαὰ8 ὑΠ6 ΓῈ 
ΒΗΥ͂ ποσὰ ὑμογοῖη. 258. Απα Μοβββ βαϊα, Εδὺ ὑπαὺ ἰο- ἀδν ; 
ἴογ ἰο- ἀν 18 ἃ ϑαθαίῃ ἰο ἴ86 ],ογά : ἰο-ἀδΔΥ γοῦ Ὑ7}} ποῦ 
πα [Ὁ ἴῃ {86 8614, 26. Β΄. ἀδγβ γοὺ 8881] σαύμπεν 1; Ὀαΐ 
οἢ 86 βουθηΐῃ ἀΔΥ, τὐλίοῖ 18 [86 ϑδρ αΐῃ, ἴῃ 16 ὑπο 18 88}8]] 
ῬῈ ῃοῃ6.---27. Απὰ 10 οϑμθ ἴο Ρ888, ἐλαΐί ὑ8γαὲ σοηΐ οαἵ 
8οηιθ οὗ [Π6 ΡΘΟρ]6 οἡ [86 βαυθῃί ἀδὺ ἴο σαύπου, δῃηὰ {με γ 
ἴουπα ποηθ. 28. Απά {Π8 [ιογὰ βαϊὰ ἴο Μοβεβ, ον Ἰοηρ 
ἀο γοῦ Ττοΐαβα ἴο ΚΘΘΡ ΤΩΥ̓ ΘΟΙΏΤΊΔη ἀἸηΘηΐΒ Δα ΤΩΥ̓ ἰανϑ 
29, ὅθ, ἰμαῦ {Π6 Ιογὰ μαίμβ:. ρίνοῃ σοὺ ἰῃ6 ϑδρρϑίῃ ; 
ὑμπουοΐοσα Ηβ σίνοίῃ γοὰ οὐ ἰδ βίχίῃ. ἀδὺ {μ6 Ὀγθδα οὗ 
ὕνο ἀδγβ; δθϊα6 γοῦ ΘΥ̓ΘΤῪ τη ἴῃ 8 ΡΪδ866, ἰοῦ ΠΟ Ιηδῃ ΡῸ 
ουύ οὗἉ Π1Β ΡΙαοβ οὰ {86 βουθηΐῃ ἄδυ. 80. δο ἐῃμ6 Ῥθορῖίϑθ 
Τοϑίθα οῃ {86 βανθηίῃ ἀδὺ. 81]. Απὰ {π6 δουβα οἵ βγδδὶ 
ο4]164 86 παῖηθ ὑμοσοοῦ Μίδημα: δῃὰ 1ὖ ισαϑ 11 ΘΟΥΊΒ ΠΟΘ᾽ 
8664, 16; δη4 {Π6 ἰαϑία οὗ 10 ᾿τσαϑ '1κ6 σα Κα πιαάθ σι 

ι Ἑποὶ. Ῥέετνε.--- 86 τοϑὲ οὗ [16 ΒοΙ͂γ βδΌθδι ππῖο. 3 Ὑ δἵἴοσα. 

Ὡδάϊηρ ἴον ἐδο βακὸ οὗ τοοσοδίίοῃ, δηὰ, 
ὀνοη ἀἰδίδηϊ, Υἱδὶιδ ἴο Ῥγορδοῖὶβ Οὐ. οἴδοῦ 

ῬΌΠς οδοδοῖθ δὰ ἤοῦθεβ οὗ ἀϊνίηθ 
ὙΓΟΥΒΕΪΡ, ϑοοῖι ποΐ ἴο Βᾶνο θόθη ἕοσγυϊ άθῃ; 

δηά οὐθὴ χίϊηρ 88, ἴῸΣ [06 Ἰδιίοῦ ρυγ- 
Ῥοδο, ποῖ υπυβῦδὶ (806 2 Εἰηρη ἰτ. 28. 
Οομρασο ζΖίσλυψοοί, Ἠοτ. Ἠοῦγ. Ρ. 904; 
ϑείάεπ, ὅπαδι. Ναὶ. οἱ αοηΐ. 11. 9, Ρ. 817; 

ἘΔΌΚΟΙ Ἠακοίοσ, 8 144; Οὐβασὶ 1}, 85; 

ἈΠοδαοϊἐο, Μοδ. Ἐ. ἵν. 124).--Αὔουϊ 2 Φ 

ἸΤΠΣΠ 2606 ἴο χ, 38, δὰ ΠΠΠΌ ἸΌΡ. 
80. Τα ρϑορὶα ἤὉΠ]ονθὰ (δθ ἀΐν!ηο 

Ση)πποῦοη οοποοσηίηρ 86 β'δοθδί;, δηπὰ 
ὩΟΌΟΔΥ πτϑηὶ οαΐ ἴο δϑοῖ τζδῃηδ. 

8Ἑ. ΤΠ6 τοδῆηᾶ ἰδ ὁομαρασοαὰ 0} 
15Ὁ ἽΣ »Ὶ. ὙΠ 16 ΟἿΪΥ οχοορὥοι 
οὗἩ 16 βαχιδγίίδη οοάοχ, ἩΔΊΟΝ ἰακοα 2 

ὯΒ ΟΥ̓ΣΈΒ ἀοοοτοδίβ, 411 [86 ἱπιογρσοίογβ 

πηἀοτγβιίδηὰ ἰξ 88 οογίαμαάεν; ἰῃ8, ἴογ ἰῃ- 
βίδῃςοθ, Φορδίϊαη, Ἴ29)9 οὐ 25; 6 

Βερίποσίης, σπέρμα κορίου (απάοῦ πποὰ 

ὩΔΊ ΟΟΥΔΗΘΟΣ 18 τηοηϊοηθὰ ὉΥ ΤὮΘΟ- 

Ρδγαβίῃβ δηὰ ΤΠ) βοοσὶ 65); Ὑαϊμ., βθιηθα 

οογϊδηᾶτι; ΤΠοσ, οἷα.; δηὰ δοοοσγάξην 
ἴο ἂη οἷὰ δυϊδουγ, οουδη θοῦ παῶὴρῷϑῷ ὉῪ 
106 Αἰπιοδηβ (δι βαροηΐδη8) σα] γοίδ 
(ΞΞ 2). ὙΖοὸ οογέαπάγωπι ϑαΐέυισι ἰδ ἴτὉ- 

ΔΠΘΏΠΥ ἰουπὰ ἰῃ Ἐμγρὶ, Ῥεγοία δπὰ 
1πάϊ6 (Ρ[ἑπ., Ηΐεῖ. Ναξ, χχ. 82), [δὲ 8 

τουπᾷ, [411 δβέαὶῖκ, [6 ἰοῦ ἰθανοθ δΙΘ 

ΒΙΤΩΡΙΥ θαι ογοᾶ, διὰ ἱοοϊμοᾶ; [ἢ6 ὌΡΡΟΣ 

ΟὨΘΒ ΔΙῸ ΒΙΩ4|16Γ, ἀουΌΪΥ δαί μοσγοά, δηὰ 
Ῥοϊηίοᾶ; ἰξ Ὀοδί προ] θγουβ τ ϊθ 

ΟΣ γχοάαϊβῃ βονοσθ, ἴοι Ὑδὶοδ δγὶϑθ 

Εἰοθυϊασ ρστου βῃ-οοϊουχοί, ΒβρίοΥ, Βοίϊονν 
δοοᾶ-ΟΣΤ8, (86 δβυγίδοο τηδυκοὰ σὴ ἢη9 
δἰσῖδο; [ΠΟΥ ἃγὸ ἴῃ Ἐχγρὶ αχοϊυδίνο Υ 
ΘΙ ΡΙογοὰ 848 8 δρίοϑ ἴῃ στηϑδὶ δῃὰ οἱδοσ 
ἴοοὰ (οοπιρατο ἔγονρ. αἵρ., Ὧθ Ῥίδηὶ. 
ΚΕ γριί. ο. χΙϊὶ,, Ρ. 61). Ιξ ἰ8, δὲ Ῥσοθϑῆξ, 

850 τοῦς ου]ιϊναῖδὰ ἰῃ [Π6 δου οὗ 
ἙΌτΟΡΟ, δηὰ ἴῃ (818 ΘΟὈΠΙΤΥ, 85 18 βΒοϑὰδ 
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Ἴ ΤῊ ἽΝ 884. 1 Θ᾽. ΓΊΡΒΥΣ ἸΠΜῸῚ δ ἢ ΡῈ 
ΞΡ ΤΡΗ ΤΥ δ Ἰυθο ἀρῦτι δο τὴπ' τὴς ἼΝ ὍΤΙ 
ΝΥ ΤΩ ἐργκὶ ΤΟΘΝΣ ἜΝ ἘΠ ΣΥΤΩΣ ἈΕῚ ΠΡ 
ΓΆΡ» ΠΡ, ἩπεΝ ΠΡῸ ἽΝ) 88. 1 ὈΣγὉ γἼΝ Ὁ. ὈΡΡΙ: 
ρυϑ Τῆσιν μΒ) Ἰπὲς ΠῚ 1) Ὕμὗ πρρ }) τὴ 
ΒΡ ΤΕΣ ἸΠΙΡΨῚ Πιρστις Γὴπ' ΤῊΣ ἼΦΕΘ 84. ὈΦΤΙΤ 
τὴ’ ΡΞ μὲ ὕφττις ὕστε: ὈΝῚΡ᾽ Ὁ) 856. 1 ΓΒ ΓΙΒΣῚ 
ΔΙῸ 80 ὈΥ Πσοηῃίθοϊομοβ δοὰ ἀσυςχίδιβ, 
δΔηὰ 18 ἸΘΑΥ͂ΘΒ ΔΥῸ ΟΙΔΡΙΟΥ̓Θα 88 δὴ ἰῃ- 

ατοάϊοπὶ ἴον αἰβογθην Κιηβ οὐὗἨὨἁ ἀἰθῆ 68. 

ΑΒ, ἐδοζοΐοσο, [86 οοσγίδῃοσ 18 γον βῃ, 
ἘΑΒὮϊ ΧΡ] αἰ ΟἿ πνοσὰϑ [π08: “ΤῊΘ 

ΤΩΒΏΠδ ὙΓΆΔ, ὙΠῚ τοραγὰ ἴο (Π6 φ᾽οθυ]ὰγ 
ΤΌΣΤΩ, Βίγα αν ἴὸ [80 Βοοὰϑ οὗ δοσίδῃάου, 

ψ Οἢ Β88 Ὀ661 468, ἃ τὨΪϊ6 οοἰουτ." Απὰ 

Βὶ τα] Υ]γ ΚΊ ΟἿ : “ ἼΤΘ ΏΔΠΏΔ Ὑγ88 ὙΓ116, 

δηὰ οοῃβίβιοἃ οὗὨ ὑταὶπβ ἴΚὸ τπο86 οἵ 
οοτγίδηδος-Βοοὰ." Βαϊ {1686 ΟΧΡ]ΔΠΔΕΪΟῊ8 

ΔΓ δραϊηβὶ {Ππ6 σοηδιχαοίίου οἵ [86 τογάϑ; 

δηὰ [Δ ἴ9 ποῖ ΘΧΒΟΙΥ ν ΐτθ, Βαϊ ννἈἰτίβα, 
ὙὮΟΝ ΟΟΪΟΌΓ ΤΉΔῪ 1[4]} ἰηΐο γον. [ἢ 
Ναμπι. χὶ. 7, [6 σΟ]ΟΌΣ 19 ἀοϑοτ θοὰ 85 ἐπδὲ 

οἵ ΠΟ, οἵ ὈἀδΠΠἴατη, πβὲοα 18. “ Υ Με βῃ, 
ΤΟΒΙΠΟΌΝΒ, δηἃ ΡΟ] οἱ ὦ, ΠΟΑΓΙΥ [ἢ6 οΟ]ουΓ 

οὗ ἔγαυκίηοθηβο; ΜΏΘΠ ὈΣΌΚΘΩ 11 ΘΡΡΘΔΙΒ 

180 οΟΪοῦΣ οὔ νναχ.".---ἰ{8 ἴαϑίο γα ΠΥ 

ἰλε ποπεγεσαΐλε (φτοροῦγ, ὅοιῃ ΠΡΕΥ, ἴοὸ 
ΡὸῸ ὑτοδά). ϑϑρί. ὡς ἐγκρὶς ἐν μέλιτι; 
ϑιαδάϊδηῃ, Ὁ, “τ οακο"; ΟὨΚΟΙΟΒ, 
ΠΌΡΟΝ (ἐσχαρίτης), “ Ὀτοαὰ Ὀθακοᾶ οἡ 
8 στίάϊτοη.᾽---Αοοογάϊηρ τὸ Ναπι. χί, 8, 
[8δὸ ἰφΔβῖθ οὗ τοϑδῆηδ σοβϑοι ]ο ἃ ἰπδὲ οὗ 
“. δὴ οἱϊεα οακΚο᾽ (ἸὉ2 2, Βοριυδρίηι, 

ἐγκρὶς ἐξ ἐλαίου); ν Εΐςἢ ἘΌη Εἶτα, Β89ἢ- 
Ὀδτη, δηἃ οἴβοσβ, γθοοῃοὶϊο ΕΥ̓͂ [26 Βαρρο- 

δ᾽ τίου, ἐπὶ [86 τηδῆηδ, ἡ Βοη Δ} πρ' ἔγοσὰ 
[ὴ6 δἷν, ἰΔ8164 ᾿ἶκο οογίδηδοσ, θαΐ, ὙΏΘῺ 

στουπᾶ πὰ οοοκοά, Κα οἱ, ἩτονοΣ, 
οοτγίδηδονῦ δῃά οἱἱ ἀγὸ θοῦ νοοίϊοδὶ ἄραγτοϑ 
ρου ἃ ΒΟ, Δρτθοδῦ]9 βυ θϑίδησο. Αοοοτγάΐπρ 
ἰο 186 ἘΔΌΝΙΠΒ (σοΙηραγο δ]80 16 ἮΥ ἰβά. 
οἔἔ 84]. χυΐ. 20), [86 τοϑῆπα σοπιαϊποα ἰῃ- 
στοά! ηδβ οὗ ΟΥ̓ΘΙῪ ἀο]οίουβ ἔοοά, ἀπὰ δὰ 
8 αἰβότοηϊς ἐδδῖθ (Ὁ 86 οὨΣΙάτοη, 180 
γοῦῖδ8, (86 τηοῃ, δηᾶ [Πο ἀροᾶ, ἕο ΘΥΟΙΥ͂ 
06 δοζοσάϊηρ ἴ0 δἰ8 ἱπάϊν! ἄυ δὶ ΗΠ κίην,. 

ΤΥ δ Ὁ 

832-234. ΑὮ ΟΥΔΟΣ ΟὗὨ ἐπ6 ΙΩΔΏΏ8, 88 
ἴο 6 Ῥχοβοσγυθᾶ, {μὴ [80 διΐογο φοῃογα- 
Ὁ10.8 τηῖρσς 6 τοιυϊη θὰ τὴ τμδὲ χηΐ- 
τδουϊουβ ἰοοὰ αοἂ βυρροτγίοα [0 1βγβεὶ- 
ἰτο8 ἴῃ 180 ἀδδβοσχί---ἃ Ῥσγοοῦ 1μδὺ, δΔοοογάϊης 
ἴο ἴ00 πδιζαίίυθ οὗ (86 βδοζοά ἰοχὶ, μοὶ 

15:6 τι80}8] ΙΔ ὙΓΙΟΣ 1118 ΘΥΘΙΎ ΥΘΔΓ, 
διὰ Ὑ8ΟΣ 88 ΚΌΟΥΤΩ ἴ0 ΘΥΟΣΥΌΟΔΥ, ἰδ 
ΒοσῸ πηάἀογβίοοα, Τδδὲὶ ΟἿΏΟΣ ἯΔ8 [᾿κο- 
Ὑγ186 ἱπίοη ἀρ ἃ ΟΣ ΟΔΙσΪδίοα ἴο τϑοβ]], ἱπ 
εἰπιο8 οὗἨ ἀἱβθο οῦ δῃ ἃ τα ΐϑοσυ, ἴο ἐμ0 τηθ- 
ΤΩΟΥΥ Οὗ 6 [Βγ8 6 1198, οἀ᾿ δ ργουϊάθμοθ δηὰ 
Ἰουθ, ὈΥ ὀχ Β ὈΣ σ [86 υηδυθδεϊδηῖίαὶ Ἰοοὰ 
ΜΠ} το ΗΘ δβαιϊσθοα 80 ΤΏΒΗΥ το ]}]]0Ὲ8 
γουχὰ 80 ῥγοίγδοιθα 8 ρογίοά.---Ἴἴ 88 
ἴο Ὀο ῥγοβοσυθὰ ἱπ ἃ ΓΟΥ͂Ν, νοὰ νοσὰ 

ΟΟΟΌΓΪΓΒ ἰἱπ τη ΐ8 ῬαδδασΘ ΟὨΪΥ. Τδο διηοίοπὶ 

᾿ΓΔΙΒΙδίοσβ στη οσ ἰδ τ [0 ρΘΠΟΓΩΙ 
ἴοστω, γ65860] (50 [06 ϑορίπεαρσίηϊ, στάμνος; 

Μυϊραῖα, “ γδϑ;" Οὐϊκοῖοθ, ΠΤ; δηά 

δἰ τα ]ΑΥγ ἴ[86 ϑ'γτῖδο Υ᾽ Ἵσγείοῃ, βδδάϊδὴ δηὰ 
Ἐρη στ), αυδ! γίηρ ἰδ ΕἰἾΠΟΣ 48 ἃ Ὑ6886] 

οὗ ΟἷΑΥ οὐ οὗ ροϊὰ. αὶ [Π6 ΘἰΥΙΔΟΙΟΡΥ 

Ιοδὰβ 18 τιοσθ αἀἰβυ ΠΟΥ 10 (80 σοοὶ ἰδ, 
ἴο Ὀγαϊὰ οἵ ῥ]δἷϊ, δο [δὲ ΠΝ ὁ νου]Ἱὰ ἢ9 
ἃ Υοδϑοὶ οὗ τ ίοκο- νοσκ, ὦ δαδάεί, δορὰ 

ψου]ὰ οοἰποίὰθ τ|ο δδ5, ΟΙδὶα, δ, 

θδδκοὶ, δηὰ 8ὸ ὀχρίδίηβ Ῥδγοῖου, ΠΥ, 

ἴπ Απὶ, ἷν. 3, ὉΥ ὨῬΌ. [κι ἰβ οορηδίο 
τὴ ΠΣΝ, δ !ο]ὰ, Ὀοοδῦδο δι 6] 48 δἰἷβὸ 

ὝΟΙΟ ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΥ ρ]αἰτοὰ οὗ τγϊοκου υσοσῖε.-- 

ΤῊΪ8 γνϑϑ861 τΐδ ἢ τδηπα τγ86 0 ὃ6 ῥἰδοοὰ 

ον ὉΒΌ, οὐ ΠῚ ὮΡ, Βοίογσο Θοά, οἵ 
Ῥοίοσο πο Τοίνυν, ΜΒΐο ἔσο ΟΧΡΥΘδ- 

εἷοῃδ τηῦϑὲ, ἐμογοίοσο, Ὁ ἰάϑηξοδὶ; ΠΝ) 

δίδηι ὧδ μοσο ἱπμβίορα οὗ ΠῚἽΜΠ Ἰγ (χχνυ. 

ΟἹ, 22), [6 “ ατῖκ οὗἉ [)0 οονθῃδηξ," πιΐοῖ 

ἐοηίαἰποᾶ [0 ἔπο βίοῃϑ [δ]ϑῖ8β ὑροῦ 

γιοῦ ἴ[Π0 ἴθ ΟΟΠΙΙΒΗΙΘΏΪδ ὙΘΙῸ 61" 
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ΒΟΙΘΥ.---82. Απα Μοβοβ βαϊά, ΤῊ 8 ἐδ ὑμ6 ὑπίηρ' τ ΒΙΟἢ {86 
1,ογὰ οοτηιηδπαρί : ΕἾ] δὴ ομλοῦ οὗ 1 ἴο θ6 Καρύ [ῸΓ γοὺΓ 
βομογαίίοηβ; ὑμαῦ {ΠΟΥ ΤΩΔῪ 866 ὑπ6 Ὀγοδὰ σΒΙΟΒ 1 Βᾶνα 
σίνοῃ γοὰ ἰπ {86 ὙΠ]ᾺΘΓΏ6Β8, θη 1 Ὀτουρηῦ γοὺ ἔν 
ἔγοτα [86 ἰαπά οὗ Εργρί. 88. Απὰ Μοβοϑβ βαϊὰ ἴο Δδίοῃ, 
ΤΆΚα 8 ν 6886], δῃὰ ρυὺ δῇ οἵμὴδν {Ὁ]] οὗ τηδῆπδ ὑμογοίη, δα 
ΙΔ ἴδ Ἂρ Ὀαΐοσα {88 1ογά, ἰο Β6 Καρῦ Ὁ; γοὺγ ρεπογαίϊοῃβ. 
84. ΑΒ {86 Ιμογὰ οοτηηδηαθα Νίοθοϑ, δο Αδγοῃ ἰαϊὰ 1Ὁ ὕρ 
Ὀοΐογα {16 ὑσβύϊηοην, ἴο 6 Κορί. 85. Απὰ {86 οὨ]άγοη 
ΟΥ̓ ΙΒΓ86] αἸἃ οαὺ Ἰαδῆπδ ΤΌΣΟΥ ὙΘΑΓΒ, ὉΠ0}} ὑμον οατμθ ἴο 
86 Ἰαπα ΜΒΙΟΩ ΠΟΥ ΟΙΒ ἴο ΠΡ 10; (μον ἀϊα οαὐὺ {86 

1 Ἐποὶ, Κεγε.---Α. Ἰαλὰ ἱπμδθὶιοά, 

κιαυοὰ, Ὑ8ὸ γνοϑδοὶ τ [820 ΤΩΔΏΠ8, 
οοουρίοὰ ἔδυ ἃ τηοδὶ δἰ χηϊἤςαης ῥΪδοο ἱπ 
180 ΒΟΙΥ ἐδθοσηδοῖθ [δ ἰ8 βοϊ-ουϊἀϑηϊ, 
ἴγοχ 18 εἰγουτηδίαποο, [δὲ [818 Θοτῃ- 

τηδηὰ, ΟΥἩ δὲ [θ68ὲ (6 ἀχοουϊζίοη (ΥοΣ. 84), 

Ἄοδῃποὶ [}1 ἱπῦο ἴδ:ὸ ἰἶἴπὴθ οὗὨ ΟἿΣ σΠδρίοσ, 
ὩΔΙΩΘΙΥ, [0 βοοοῃὰ τιοπὶ δἴλογ ἴμ6 ὁχοάθ, 
Ῥυϊ ΘΟΠΒΙ ΔΟΥΘΔΟΌΪΥ ἰαῖοσ, δήοσ ᾽[86 16 ῳ1518- 

κἴου, διὰ το οομῃδβίσυοοῃ δῃ ογϑοιίου 

οὗἩ 186 ἰΔῦοσηδοϊθ. Βαϊ {80 ἰδίογίδη ἴῃ- 
ἐοπάρα ἴἰο σομθῖπθ, ἱπ ἴδ6θ0 γογϑοβ, 8]} 

ὩΟΕοΟΒ σοϊδείηρ [0 [86 τη 8, δηὰ, ἔγοτῃ (0 
ΒΒΙΩΘ ΟΟΠ δι ἀοΓαιίοη, (6 ποχὶ Ὑ6γ86 (ΥοΓ. 85) 
οοηίδίηδ οὐϑῶ ἴδ ἔδοϊ, ἔλαὲ [06 8.86} 1068 

ψ6Γ6 Ῥχονϊ ἀοὰ τ τηδῆηδ ἀυτγίηρ [ΟΣ 
γΘΔΓΒ, {11 (ΠΟΥ͂ οδταθ ἴο [80 Ὀογάοτγ οὗ [ἢ 9 
Ῥτγοῃιίδοὰ ἰδηᾶδ, [Ιηδίδηοοδ οὗ ἃ δἰταῖ αν 
δηϊςοεἰραξίοι οοουΣ ῬΟΙΔᾺ ἰῃ 180 Ῥοηίαίουοβ 
δηὰ τηὸ Ηἰδίογίοδὶ θοοὶ οὗ ἴμ6 ΟΙὰ 199- 
ἴδσλθηξ (σορασο αδῃ, χχυ. 8; 1 ϑδσω, 
ΧΥΙΣ, δ4, οἰς.). Αοοοχάϊηρ ἴο Φοκδαδ τ. 

10--12, 1ὴ606 ρὴδὴηδ οοδοϑοὰ δῖοσ ἰῃ9 

τγδηδὶϊ οὗἨ [80 Ια 98 ΟΥΟΣ ἰδ6 ΦΨογάδη, 

εν ἰδὲ ἀδαϊλ 9Γ Δἴονεβι, νῆο οου]ὰ, 
τιογοίογο, ΒΑΘ τΏδὰο [δδὲ δἰδιϑῃθηί ΟἾΪΤ, 
ΠῚ 3227 "ΒΌ, ὉΥ ἀϊνίπο ἱπϑρίγδιίοῃ (88 
«Αδαγδακεοῖ ΟὈΦΟτΎ68), Θδρθοίδ!!γ 88 Μοβοϑ 
Κηονν, δοοοσάϊησς [0 ΝΠ, χίν. 838, τπδὲὶ 

πο [δγδρ] 96 πουϊὰ ὁδὲ [9 τηδπηδ [ὉΓ 
ΤΟΓ γϑδσγβ. Δοοογάϊΐηρ ἰο οἴδοσθ, ἐπὶ 
ΤΟΙΑΣΙς [48 Ὀθθῃ ἰηδογίοα ὈΥ ΨοΒΒπδ, 
ΟΥ̓ ΕΥ̓͂ Μοδο8, ἱπιπιοάϊδίοὶγ. θοίοσο ᾿ΐ8 ἀθ- 
τηδθ. Ηρδηρπίοηῦοτα, Οχρίδίηδ, (μδὲ οὔγ 
ΥΟΥΣΟ δΙΓΙΡΙΥ χσοΐδῖοα ἰδδὲ {16 [πΓδο]  ζ68 

ΓΟ ῥχονυϊ θὰ ΜΠ τδηηδ [}}} (ΠΟΥ ΘΑΙΩΘ 

ἴο ἴη0 ᾿ῃδθϊιοά ἀϊδίτίοῖβ πῃ (6 δαεέ οἴ 
180 Φοτάδη, πὶϊποῦὶ Ἰοαάϊηςς {π6 πδτιταῖῖνο 
Ὀογοηά [μὸ {πιὸ οὐ Μοδβοβ; [867 οδὲ 
Δ ηη8 ΕῚ1 (πδὲ ρμοχοά, ὙΔΙοΝ ἀοο5 οὶ 
ἀχοϊαὰθ {πο ἷγ ϑῃ)ογίηρ' [6 δδσὴθ ΒΘΘΥΘΏΪΥ 
ἴοοὰ ογθῃ δος ἰδὲ ἔπηο (ΑὐὮ, ἰἰ. 210; 
ΘΟΙΏΡΔΙΘ ἱ, 67). Α δἰ αν αἰ συ] Υ δηὰ 
ἀϊδοσοηοο οὗὨἨ ορίηϊοῃ ρῥγϑνδὶϊδ ἴῃ Ὠσαῖϊ. 

Χχχίν. ὅ. δἔ δέᾳ. ἩὮΘΣΟ [86 ἀθδιἢ οὗ Μοβοβ 
1 Π|96] 18 τοροσίϑα.--- ΕὈΣΙΥ ΥΟ ΔΙ ΔΓ κίνθη 
88 ἃ τουῃα ϑύπι, ΔΙΒουρὶ ἐδ τη 81:8 ἰαβιθὰ 
ΔΌΟΌ ΟΠΘ ΣΟ 1688; ἴος ἰξ οοτωτηθηορὰ ἔπ 
180 δοσοηὰ ΣΟΙ δος ἴμ0 ὁχοὰδᾷ(γταοσ. 1), 
διὰ οοδϑοὰ ἱτητηθα δου δῆοσ (06 ἔγαεὶ 
ῬΡΑΒΒΟΥΟΣ ὙΠΙΪΟΒ [86 1δγαοὶῦο8 οαϊοδγαιθὰ 
ἴῃ 186 ταδί οὗἉ {πο Φογάδη (ΦοβΆ. νυ. 19).--- 
ΠΩ γιὲ ΤῊο Βοριπεαρίηι, ͵}]- 
8516, ΕΩρ 5 Ὑ ογβίου, δῃ ἃ συβηγ ταοάσσγῃ 
ΟΣ ΘΏ ΑΙΟΣα, ἘΓΔΏΒΪδθ: “πη [ΒΟΥ 
08116 ἐ0 α ἰακὰ ἱπλαδι θα." 'ΤὨΪΒ 8 δὲ νασὶ- 
800 ὈΟΪῈ ἮΕΝ Π Β.ΟΙγ ---ἴον ἴδ 1βγδοϊ νοι 
Ῥϑδϑοὰ, Ἰος Ὀοῖίοσο ἐμοῖσ ϑηίσβηοο ἰηΐο 
Οδηδδη, {ΠἸγοΌ ἢ ΙΏΔΌΥ ἱπμαρίεοαὰ οουῃ- 
ἐγίθα, ἔὸσ ἱπδίποο, ἰὔοϑο οὗ ϑίδοῃ δηυὰ 
Οκ--ιὰ νὴ [6 δυςοθοῦϊηρ πογάπ, 
ὙΙΟΝ ὦγ6 ἘΧΡΙδηδίοσυ οὗἁ δὶ δίἰδιδιηθης: 
ὉΠΟΙ (ΠΟῪ σδῖὴθ ἴο ἴδ δοτάσιβ οὗ [6 
Ἰδληὰ οὗἩ Οδηδδῃ " (0 Οἱ1]χα1). Ὑῆο Ῥασί. 
ΠΩ), δαἀπιῖδ, ΤΟΙ ππηίοτοοῦϊγ, [ἢ 9 
ΓΔΕ διίοη: “ [ΠῚ] (ΠΟΥ οδὴθ ἰηΐο ἰδ 9 
ἰαπὰ ιτολϊἱοῖ τραϑ ἴο δε ἱπλαδί(οα ὉΥ ἔδοτὰ ;ἢ 
ἴον 1509 Ηοῦγονν Ῥαχεϊοῖρ]θ τοὺ "6 προὰ 
[ὉΣ 411 ἔϑηδοα, ραδὶ, ὑγοδοηξ δῃὰ ἤπέυσο, 
δὰ ΘΟΓΓΟΘΡΟΙ8 ΥΟΙΥ ἐγοαΈΘΏΕ πίτἢ ἐδ 
Ἰλῶμ Ῥαγίοίρίθ ἐπ ἄμε; ἴος ἱπδίδποο, 

ΡΟΝ 
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γᾺ: πυρὸς Ὀππτῷ ὑπ: ἸΊΤᾺΣ ΓΡΡ γΆΓ ΝΣ ὈΡ Σὰ 
ὙΦ ἢ 

Ὀρ (Ρ6. χνῆ!, 4λ, Ἰδυδαπάτιε, το 6 
Ῥγαϊϑθὰ, ῥγαιβογοσίυ ; δὸ ἴδε γ᾽ 
ΤΩ 2), εἰχηϊδοδβ: “ἸΟστα ἱραὶβ ἱποοϊθηδ.᾽ 
ΙΓ ΑΓ ἰτδηδὶδίο ΤΟ (Ζιὲ ἀθι 
Ἰδηᾶθ, ὧδ δὶ6 πόοθηθη 80]106η}; ΏΓΓΠΟΥ 

ὯὮπβ Ὑ͵εῖῖα, Μδαυτγογ, δη ἃ οὔμουβ. 

86. δου ακ οπέν ἐς (λε ἰοπκίλ Ῥατὶ 7 
απ ἐρλαλ. ΤΤθο ϑορίυδρίηι ΓΔΠΒΙδιθδ: 
Τὸ δὲ γομὸρ τὸ δέκατον τῶν τριῶν μέτρων 
ἦν: “ΤΟ ΟἾΔΟΥ ΜΔΒδ ἴδ0 το ἢ ῬδΓὺ Οὗ ΤΏ Το0 
τεδαδηγες᾽ (δὲ 5, Β68ῃ8, ᾧ). Τα 8180 

Οπϊοῖοθ απὰ Βδϑιὶ: ΤὴΠῸ οὔγθὲ γ͵γὰ8 [86 
Ἐϊγὰ ραγὶ οὗ ἴὔγοο δ. Ἐδβηὶ οοῦ- 
ἔπαο5, Οηο δεαλ (ΠΠὲΣὉ) 18 ὁᾳυδὶ ἴο 6 ἀαόδ 
(3), οπο ἀαδ ἰδ εαααὶ ἰο 4 ἰοσο (219), διὰ 
ΟἿΘ ἰροσ ἰ8 Θα8] ἴ0 6 6008, 80 ἴδδξ, δρδίη, 
ΔῊ ΟἸΝΕΡ ἰδ Θα14] ἴ0 48) ἐσ (ίοτ, ἱΐ ἃ ἰοσ 
δ Θ4ῃ}.8] ἴο 6 ἐσᾳ4, ἃ λαό ἰδ ὁηπ8] ἴο 94, 

Δηὰ ἃ δεαΐ ἱβΒ οαπ8] ἴο [44 ; {Πογοίογο, 

ἔἴγοα δεαΐξ δ. 64ᾳ1.8] ἰο 432, δηὰ 16 ἸΘΏ (ἢ 

Ῥδγῖ, ΟσΣὁ δῇ οπβεγ, 18 Θ4118] ἴ0 43}). δε6 ποθ 
Οὐ τεῦ 16. Το ϑορίπερίην υ68}}}7 τοη- 
ἄοτς ΠΡ ΝΕ Ὁγ 116 Εργρίδη πογὰ οἰφί ΟΥ 
οἰφεί, ἰμδὲ 5, τιϑδϑυγο; δῃὰ ἴ"} ἴξ ἔγϑηϑ- 

Ὁ ΔΉ ΠΕΝΝῚ ΠΡ Κῃ, Ἴυ τη 86. 1 5} 
ἰαῖοδ τ} εἴν ΟΥἩ ἵν, [ἢδὲ ἰδ, ἴνεον, ὙΠΙΟΒ ἰ8 

100 ἘΠΥΡδη Ὡδπιὸ οΥ βοχίδσίιιβδ. ΕΡηδῇ 
διὰ πἰῃ δοϑῖὼ ἱμοσγείοσο ἰὼ δυο ὕθθῃ 
ΟΥ̓ ΖίμΔΙΙγ Ἐγρθδη ταθϑδσοθ, ((ὐσὰ- 
Ῥδσὸ Βδελλ, Μεῖτοϊ. Ἰθηΐοσβ. Ρ.344; Ὧθ 
Ἡοέῖε, Ατοῖ. 8ὶ 188, οί α). Τδὸ το] 168 

868 οἵ Βοϊοοη (1 Είηρο νυἱΐ, 238--- 36) οου- 
ἰδιηθὰ ἴγχο ἱπουδβαπὰ Ὀδὲδδ: δηὰ ἢ πὸ 

ΘΟΙΏΡΒΙΟ (πὰ αἰτηθηβίοηΒ οὐὗ π]86 γοββοὶ 
(Ὑοῦ νγὰδ ὕδῃ ΟΌΝΙ8 ἰῃ αἰδηηοίον, ἢτνο 

συν ἰκἢ, δηᾶὰ ἰπ οἰγουταΐογθηοα ἘΠ ΤΥ 
σΌ 118), δπὰ ἱἢ πὸ ἴακο τδ6 ουδὶς δἱ οοθη 
ἱποῆοδ, ἴ86 “ 868 οοπίαἰποᾶ, δοοογάϊηρς ἴῸ 
βδδίβομῃῦιϊΣ (Μοδβ. ΒΕ. ἱ, ". 194 --- 199), 
1,525,358 σπδὶς πο 68; δηὰ Θδοὴ δι ἢ ΟΥ 

ΘΡΒΔῊ νγ88, Ἰμογοΐίοτο, 662 ὲ οὐδνὶς ἱποῦθ8 
(οΥ δϑουϊ 10 4υδγῖ8), δηὰ ἴ86 Οἱὴοσ δϑουὺϊ 

ΟΠ6 αυδτί. Υ͵7ο 5841}, ἰπ ἀπθ ῥΐδοθ, 6χϑ- 

ταΐηθ 1Πἰ8 οοτηραϊδίίοι,--- ΟἸηον, ἽΩΡ, ὑγο- 
ῬΟΙΥ͂ βηοδί, νγα8, ῬΧΟΌΔΟΙΥ, [86 ΤῊΘΒΒΌΓΘ 
ἩΔΙΘΝ γα ΑἸ]οὰ ὈΥ ἴ.6 γταΐὶηθ οὗἨ ὁῃ0 

Βῃοδῖ. Βυΐῖ, 88 θῆοδτοδ 81Ὸ οὗ πυποογίδίη 

δἷξα, ἰΐ ἷβ ἱτροβδῖο ἴοὸ 0686 ΔΗΥ͂ ΘΟη766- 

[ἼΣΘ ΠΡΟῚ ἴμαὶ ἀοείνγδιου, ΤμῸ Μοβδαῖο 

ῬῸΣ ὈΡΉΡΘ ΓΒ ὑπο γτὴ3 ΤῊ 9. Ὁ52 1 
ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΙ. 

Βυμμλετυ.--- στοὰ Βίη (ὟΝ δάϊ 6β- Θῃοῖ Κἢ}) [π0 Ιβγϑο] 168 ἸΟΌΣΠΟΥ ΟἹ ἴῃ ἃ δου ΠΟΤ 
ἀϊγοοιϊίοη, [1}} ΠΟῪ οοιλθ ἴο Ἰξορἢἰάἀΐτῃ, ἰῃ ἐδθ ΥὙἱοΠ! ΠΥ οἵὗὁἨ Ηογορ (866 οἢ νοῦ. 1). 
Ορργθεϑοὰ ὉΥ͂ σδηῖ οὗ νϑίον, [ῃὴ0 [δγϑο εἶῦ68 ΤΌΣ δραϊηδὶ Μοδοδ, δρϑίη τὸ- 
Ῥτοδοβίηρ ΐπι, ἴο πᾶνὸ ᾿οὰ ἔμ θηὶ ΓΘΒΗΪΥ͂ ἔσο ἐμοῖσ βαΐο δῦοάθβ ἰῇ Εργρί. Βυς 
αοά αᾳυΐοῖθ τμοἱν ἀϊδοοηΐδης ΟΥ̓ πιϊγβου]οῦΥ ῥτοἀποίϊπρ δυυπάδης δΌΡΡ 658 οὗ 
86 ἴγοι 8 στοόοῖκ ἴῃ ΠόοσοΡ,.--- [ἢ τι ἡσῤλιτὸ 10 16γϑϑ 68 81, ἴῸσ [06 ὅ:γϑὶ Ὀη6, 
ἐπὶ μαῖ Ά}}} ϑηοουπίεγοα ὈΥ͂ ΔΗΥ οὗὨ [Π6 Ποβδίμθη Ὡδοηβ; ΠΟΥ ἃΓῸ διδοϊκοα Ὁ. [86 
Αχλδὶοκίῖοβ. Φοβῆαδ 18 Δρροϊηϊοα ΕΥ̓͂ ΜΟΒ6Β 88 ρϑῃογα!; Μοδοβ ὨἰπΊ86 1, δοοοῖι- 
Ῥϑηϊοὰ ὈΥ͂ Αδίοῃ δηὰ Ηυγ, δβίδυὰ ἀυγίηρ ([ἢ6 ὈΔι116, νἱδί 010 ἴο 811, οὨ ἃ 82}} θῶ Σ 
το, δηὰ δἴοὺ 8 οὶ οοτηδδῖ, ἘΠ] ἢ 
Ἴο͵Ο ἀοίοδιοα.---- Μοδ68 8 ὁμαγχοὰ ᾿Υ͂ 

Θθῃ Θνθηΐ ἱπίο ὶ8β Ὀοοΐκ, π δἰ ἢ τγα8 
σΟΙΩ]ΘΙΔΟΣΔΙ͂ΟΏ, 8η δ ἴδῃ, τ] ἢ ὯὨ6 6411, “ 

ἐεθο 7 ἢ}11 διιηϑοῖ, ἰ8Π0 Ατοδ οἰ ϊθ8 
οἀ, ἴο υυῖϊο ἴπ6 ΠιἰβίοΥΥ οὗὨ [18 ΤΩ ΘΠ ΟΓΑΌ]Θ 
ΔΙτοδαν οομῃμηθηοθὰ, Μόοβοϑ ογοοῖβ, ἴῃ 
Οοὲ ἐδ ΤΥ ὈϑΏποΥ ἢ ὙὨΘ ΧΕ ρδίοι 

ςοῦποὶ! οὗ Αχπιδιοῖς ἤτοι διῦοος ἴπ6 ὩδίοηΒ οὗ [0 Θδυ ἷἰ8 ἀοοτοοὰ ἴῃ 116 
οὗ αοά, 

Δ. ΤΏΘ Ικγϑ οὶ ο8 σοῖς ὌΡ ἔχοι δ΄'η 
ὙΠΟ τὸ παῦο ἰουπὰ :ἀοηο8] πῖιἢ 

Ὑ δὰξ 68} - ϑ" Κἢ (606 οἱ χνὶ, 1); διὰ 
ἴτοτα Βοῦὸ ΠΟΥ ῥγοοθϑᾶ ὁ ἦῃ0 οοιητηδηὰ 
οὗ ἀοὰὐ ("8 δ.) ΔΙ ΎΤΑΥ͂Β ὨΘΔΙΤῸΓ ἴο (Ποῖν 
ἢτοὶ χτοαῖ δἷτῃ, 16 Κ5ἰηδὶ, δηὰ δυτῖνο δὲ 

Ῥορδκδῖ, ἔθη δἱ Α]υδὴ (ΝΌΣΩΙ, χχχὶ, 12, 

183), δηὰ ᾿δϑγ δὲ Βορμιάϊ. Τὸ ἔτο 
βγδὶ δἰδιϊοηδ δ.ὸ Πόσο οπιϊ θὰ ἔγοτη ἐδ 0 
ΒΑΙΏΘ Ἀγ ποΐρ]θ, τοῖς τὸ ὮΔΥΘ δἰγοδὰγ 
Ῥοϊηϊοὰ οἂὖἱ πῃ ΟἿΌΣ ποίθ οὉ ΧΥ͂;. 1; δᾶ 

1110 ἴοχὲ ὑῥβϑῖιϑδοθ δὲ Εορμϊάΐπι, ἡ βασὸ [80 

Ῥθορΐο “ υἱοὰ αοὐ ΟἾδ6 τοῖο (ΥΟΣ. 2).--- 

Ἑτοτα ἴδ6 τ ὮΟΪ6 οοηίοχῖ (οοταραζο ΧυἹὶ. 5), 



80ὅ ἘΧΟΘΌΚΡ ΧΥΥΙ. ΧΥΎΙΠΪ. 

τηϑηηδ ὉΠῚ}1} ΠΟΥ οδμα ἴο {μ6 ὈΟΓάθτΒ οὗ {86 ἰαπὰ οὗ 

Οδπδδη. 

ΘΡμ88. 

ἰδὺν ΒΡροθαδ [6 6836 ἐμπαὶ βἤοδΥοδ ταὶ σαὶ 

6 ογοσϊοοκοᾶ, δπὰ ἰοῖ ἰῃ τπο ἢο]ὰ ; ον 

ΕΠΟΥ ἬΤΟΓΘ ΘΟΙΒΙ ἀΘΥΘΔΌΪΥ δι 1] ἴδῃ ἐΒΟΥ 

ΔΙῸ ἱπ ΟἿγ οοπηίτίο8β, 86 οοττι Ῥαΐῃρ οἂξ 

ΤΩΘΙΘΪΥ τ 1) αἷς Χ]6.--- ϑόσοο οὐεῖςβ πδνθ 

ἴουπάα, πῃ ἐδ ΔΟΟΌΓΒΟΥ ὙΠ ΜἘ]ΟΒ ΟἿΣ 

ἰοχὶ ἀρβοσῖθοδ [80 ἀυδη Υ οὗ [Ὧ6 ΟΥΏΘΓ, 

8 Ῥτοοῦ, ἐμαὶ (18 τοῦδ Ἵδηποὶ δύο ὈΘΘΩ 

στϊτίϑη ἰῃ 186 {ἴπ|6 οὗ Μίοδο8, θη 4]1} [8.080 
ΤΩΘΑΒΏΓΘΒ ὙΘΓῸ δῸ ὉΠ ΟΓΒΑΙγ κπόνῃ. Βυϊ 
1δτν8 ΔΙῸ ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ τλογο ΟΧΡ ἰοἱς ἴδῃ ἃ 
τα ρΡ]6 Παυσταῖῖνο; δηὰ, ἰῃ ογὰου [0 Β0ΟΊΓΘ 
ὈΒΙΟΥΤΩΪῪ δηὰ δι Ὁ} ΠΥ ἴοσ [86 ἔπίιγο, ἃ 
οἶοαγῦ βιδιθιμθηὶ 188 ὙΟΥΥ ἀοδίγαθϊθ. Απὰᾶ, 
ἷπ ζἴΘΏΟΓΑΙ, ΘΟΟΌΓΘΟΥ ἴῃ ἀοίαὶϊ, Θδροο ΑΙ ν 
οὗὨ πιδδδῦτοδ, ἩΠΊΟΝ ἰδ ἃ οδγδοιογδιὶς οὗἁ 
δἰτηοδὲ 811} δπεϊθηϊ τυ ογδ, σδηποῖ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 

Ὧ6 ἴΔΚΟῺ 88 85 διχιυτηθηῖ δρδίηδὶ [86 δὰ- 

τος ΕΥ̓ οὗ ἃ ρα δϑαρε.--- ΜΊΟ 18 (ΒΌΡρ]. 
Ῥ. 1929), Κδπῃο (ἰΪ. ῥ. 77), δηὰ Ηοηρβίοθη- 
θεσζ (Λυΐδοαῖ, ᾿ἰ. Ρ. 312, 218), 6.0 οἵἉ ορὶ- 
πίοι [δὲ ΟἸΟΣ ἰδ ΠΟ ὨδΙ)6 Οὗ ἃ ΣΩΘΑΒΌΓΟ, 
Βαϊ κί πὰ οὔ γο8θ6] ΟΥ 76, ἩΠ1ΟΝ ΘΥΟΓΥΡΟΑΥ͂ 

μων». ΧΥΎΙΙ. 

80. ΝΟΥ δῇ ΟΙὯΘΡ 18 ὑδ8 ἰθηΐῃ ρατγὲ οὗἨ 8η 

σατο τὶ δἷπι, δὰ ὙΒῖοΣ ταῖρβ ΠοΓο- 
ἴογο Ὅ0 υϑοὰ 88 8 τηοϑδῦγο. Βυΐ, γταηιοά 
οὐὕϑῃ, δδὲ ΘΥΟΣῪ [δγϑοὶ 6 Μγὰ8 χουν ἀεὰ 

ὙΠῸ} δυο ἃ πίθηδὶϊ, ἰδ 18 ἀἰδίσουϊς ἴο δι Ρ- 
Ῥοδο, ἴπδὲ 1ΠῸῚ τΟγῸ 8}1 οὗἁὨ ὑσγϑοίβοὶν τὴ 0 
δΆΙῈ6 8:6, δηὰ ἐπογοίογο ἢξ ἴο ϑοῦῖνο 8688 

Τηθῆδγο. ΝΟ ΌΟΣ (Π6 ΔΙΗΔΙΟΡΥ οὗὨ [86 

Ασϑδὶς ὁ» ΜὨϊοδ ΜΊΟΝ Ια Ὥτροδ, πος 

186 οἰγουσηδίδηοθ τδδὲ {Π0 Ῥοηϊαϊθυςἢ ΥΟΥ͂ 

ἔγθαυθη!ι Υ 868 ΠΝ ΠΣ οὐ» 
ἱηδίοϑα οὗ οὔμὸγ (ΗΠ μδίθηΌΟΣ), 86 σοῦ - 

οἰυεῖνο. Νοιπν  ιδιδπάϊηρ [56 οΧχίξίθποθ 
οὔ 1Π6 ογοισν, 88 ἃ στο: ἘΠ Ρ] 88 οοίη, 

ἦς ἷ5, ἰῃ (6 σοησοη ἰηίογοουσθο, 1688 

Ὀδοὰ (πδῃ 118 ναΐυθ, ἤνε ελιὶΠίπρε.---ΤῊ0 
ΒΙΒΊΟΣΥ οὗ [Π0 Ἰηδπὴδ [88 γσίυθῃ σίβδο ἴὸ 
ὨθΙΊΟΣΟΙδ, οἶἴθη ΥΟΙῪ ἱηρεοηίουδ, ἰγρίοαϊ 
δηὰ 6] ροσῖο Δ] ὀχρ δηδιίίοηβ, δῦουΐ Ὡς ἢ 
800 Βεκίογῇ, Πὶ,, Ἡϊδιοτῖα Μδηῆπ, ἴῃ 18 
Ἑχογοίξι, δὰ Ηϊεῖοσ. Αὐτὸ Εωὰογῖβ, Ὁ. 386, 

δἰ Ζεᾳ. (ΟΟΙΆΡΑΙΟ, ΒΟΎΘΥΘΣ, ὨοΟΐΘ ΟἹ γοζ. 4, 
Ῥ. 391. 

1, Απᾶ 8]} {π6 οοῃρταραίίζοι οὗ {86 6ἢ1]- 
ἄχθη οὗἉ ἴϑγ86] Ἰουσπογϑά ἔγοτῃ {Π6 τ] ἀουτ 6885 οὗ ὅ1Π, ΔΙ͂ΟΣ 

ΓΈ ΠΟΙΡ ἸΟΌΓΠΘΥΒ, δοοουαϊηρ ἴο ἰδ6 ΘΟΙΠ Δ Πἀτηθηῦ οὗ {16 
Τιοτγά, δῃα δποδιηρθα ἴῃ ΒθρὨίαϊπ : δηα ἐλθγθ τσα8 τΟ ψγαΐοῦ 

οβρθοΐδ!γ ἔγοπι τοσ. 6, τ βοτο ἴῃ0 “τοοκ 

ἐπ Ἠογοθ᾽ 16 τηοπιἰοηθᾶ, ΒΡ ἱ τη οδηποῖ 
110 (ᾺΣ ἔτοπι ἴπ6 ὕτοῦρ οὗ ἴἢ:6 Ηοτοῦ 
τοοπηϊαίηθ. Τδο ΤΏΟΓΟ ΔΟΟΌΓΑΙΟ δἰ δῖ ο ἢ 
σδηροΐῖ Ὀ6 ἢχοά τὴ οογίαίῖγ. ῬΟΓΒΔΡ6 
ἱξ ἰ8 16 ῥ]δίῃ οἵ 5ζποὶσ, νυ ϊο ἢ ἰδ ορθῦ δαὰ 
οονογοὰ τὴ ἰονν 8115, ἀπ ἃ 8 ΐῖοἢ οχύθη 48 

νοίποου ἰἢ9 Ῥδὰϊ οδἢ- ΘΒ Κἢ δὰ [Π0 
Ἡοτοῦ ἴῃ ἃ βουϊπο συγ ἀϊτοοϊίίοη. Βαϊ [ἢ 
δαὶ Ἐδίγδῃ ἰδ σδηποῦ ῬΟΘΒΙΌΙΥ Ὅ6, 88 

Ἐυϊϑομοῖς δηὰ οἱδοῖ Ὀοϊΐουο, 88 ἔἐδπδὶ 

ὙΔ4]16Υ 1168 δὲ ἴοο ατοδὶ ἃ ἀϊκίδῃοο Ὡοσγί- 
ψοδὶ οὗ Ηοχγοὺῦ (866 ΟἹ ΧΥ͂ϊ. 1).--- ΚΙτῖο 
ἐπέοσβ, ἔζοηῃ ἴδο διδιοιηθηξ οὗ Μαϊσίσὶ: 

“ῃ8ὲ ΕοἰΓΔΏ 88 ΟὯ6 οὗἁ [86 ἰΟΥΤΠ5 οὗἁ (9 
Ασμδιοκίϊοβ," ἰἢδὶ Βορ ἰ ἀΐτα 8 6 Ἦ δαὶ 
Ἑδγλῃ, Βαϊ δοοογάϊηρ ἴο νοζ. 8, (80 

ΣΧ 

Αχδιοκὶϊοθ ὑγοοδεα ἴὸ ΒΡ ἀΐπὶ ἰο ἤμῃὶ 
διραίηδὶ ΙΕγ80] (866 ΟἹ ΥΕΣ. 8).---Αοοογάϊης 
ἴο ΟἸΟΙΒ ἰΐ ἰδ [86 ἄθορ, ἀδγῖκ, ΓΌΟΚΥ συ] ]ο 
Ε]-1ράδβἢδ, θούνγθοι 86 Ηοτεῦ δπὰ τδ0 

Μουηὶ 8ι. (δἰ ποσίηθ, δηἃ ἴῃ ἐπ ποδὲ οὗ 

1116 ΤΌΓΣΙΔΟΣ (666 Ρ. 68); ὃπὶ 15 που]ὰ, οἵα 
106 οἵδιος βαπὰ, 6 80 Π6ΑΣ [86 τιουηίδίῃ 

οἵ Ἰοχ ἰδίου, ἴδδὲ δποῖθοσ ἀδγ᾽ 5 ̓ΟΌΓΠΟΥ 
ἱπίο ἰδὸ ““ ἀοδαεὶ οὗ 5ἰηαὶ,᾽ του]ὰ δυὸ 

ὈΘΘΏ ΒΌΡΟΣβΟΌΘ ΟΣ ἱἐπιροαδὶθ]ο (866 οἱ 

Χῖὶχ, 1, 2). --- ἘΠ6 Ιδγδο θα ρῥγοοοοὰθα 

ὈΠΌΌΌ), αὐεν ἐλεεῖν ομγπέψα, ἴθ τοι 
ποσὰ ἘθῺ Εστα ἥηὰδ [ἢ δ᾽] υδίου, ἴδδὲ 

δογο ἴπ0 ἔνο δϑονθ- θη ομθα διδ 002 
ΔΙῸ Οπχ θὰ, 86 ἱγ ἰΐ εἰχηϊδοὰ: “ἴῃ 180 
οοῦγθο οὗὐἠ τποὶγ ἸΟΌΣΠΟΥΒ." Βαϊ ἐδὶς 

ταρδηΐης οἵ ὨΠΜΟΌΣ που]ὰ ἑῃ ἐδ χασοϑὲ 

Ι 
᾿ 

| 
ά 

| 



πῦν ἢ ΠΟ 808 

ἜΣ δ. 5. 8.1 ὈῚ Τύηρἷ Ὁ [ἘΔ ὈΡῬΒῚΣ. ὉΠ) Πρ 
Ῥϑνγτ τ πρϑ ἐπ Νὴ ΠΡΟ, Ὁ Ὁ ὐδνὴ πιξο 
ΡΠ [2 ἘΔ. Ἔν: ὈΡ’ ΜΟῚ 8. ἐ Τήπετας ΒΡΟΤῸΝ 
τῇ ΤῊ ΓΥΡΟΡ ὈΡΝΒΡ ὈΓΡΌΝ ΜΔ ΠΡ Ἴρνὴ προ 
ΣΡ ἽΝ ΠΝ ἡδῸ ΥΧῚ 4 ΝΟΥΣ ἩΡΡΤΙΝῚ Ὁ 
τϑατ σις ΤΊ ΠΡ πρὸ δ᾽ τ ΟΙΦΙ Ὁ; ἫΝ ΠῚ Ὁ ΤΡΎΝ 
ἿΒ χϑτι ὙΦ Ἴθ8). ὅς ει ὉΠ} ἼΡΝΣ ΤΡῚ ὈΥΡῚ ὩΡῸ ἐν 
ἜΡΟΝ Ὀρὶ ὙΠ Ρ ἼΣΡ ΝΣ 6. τ ΟῚ 
Ο4868 τηθοΐ ἔπ 56Ώ86.---(Ν ἐλέγε ιοᾶϑ πο 
τἸσαίεν Ὁ» (λ6 ρμεορίὶς ἰο ἀγίπλ. ΤῊΘ οοη- 
αἰττιοϊίοη ΜΗ ἢ 8 ἰσσοαϊαγ, ἱπείοδὰ 
οἵ Ὀνΐ, ἄοτα νεμίοι. σϑδθοη Μοηάθδίββομα 
ἐακο8 ΠΠΦῸ 6 ἃ βυθοιδηξῖγο: “ἔβοτο 
ΔΒ Ὧ0 ΜΩΔΙΟΙ [ὉΓ (Π9 ἀτίηκίπης οὗ τἢ9 
ῬΘΟΡΙο ἢ; δηὰ δοζωρασοθ ἐπασον ες Οθῃ. 
ΧΥΪ. 9: “Αὔον ἰθὴ γοδγβ ὨΠ δὲ ΠΏ, 
ἔτοτι 186 ϑοϊουγηΐηρ οὗὁἨ Αγδῆδη," ΤῈθ 
ἄτοδὲ ΒΟΔΟΪΥ οὗ τδῖοσ ἰῃ (6 Ῥοηΐῃθαϊα 
οὗ ϑ΄'πδὶ 8 ὈΠΙγσβΑΪΥ Κποόστῃ: κἾὴ ἃ 
5086 οὗ 8315 τι 68," 82 γ8 ΗΔΙΤΉΔΓ, “ ΟΥΟΣ 

Ῥασὶ οὗὨ {18 ὙΠ Δοσηοβα, Μύ, [τυτΐη ουπᾶ 
ΟἿΪΥ ἔουΣ δργίῃςβ οἵ νϑίϑσ, ἴῃ δηοίμογ 
ΒΡδοο οὗ 115 χτὰῖ]98 Βὸ ουῃᾶ ΟἿΪΥ ἴουγ 
ΒΡΙΉ8, δὖ Οὐδ οὗ ὙἙΙΟΝ (Π6 ὙγδΙΟσ ττδδ 
Ὁσδο κ δ, δηὰ δ {16 ΟἿ Υ τ ΒοΪοϑοπιο." 

8.66 χγν. 22, 23; ΘΟΙΏΡΑΣΟ Ταοῖξ,, Ηἰοί. ν. 8. 

Φ. Απὰ (δὲ φμαγτεϊϊεα ιοϊ ὦ οεοι 
ακὰ «εἱά ὮΝ 122 12), σίὶοο ιΣ τιοαίογ. ΤΏΘ 
Ῥίασαὶ 2 οοτμρτίθοθ Μοθο8 δηὰ Αδζοῃ; 
ἔοσ ἴδιο Ἰαξίος νὦδβῪὲ {119 βρϑακοῖ ἐδγου σὰ 
ἩΔοῖ) Μοδεῦ δἀὐάτγορεοὰ [6 Ἂν δα, 
ΑΙ! τ06 στοδὲ δὴ ὙΑΣΟΌ8 Ομ ἀοΣ8, Ἐν ΒΙΟἢ 
“10 Ιοτὰ μαὰ δπἰϊποτίο τους οργαΐποὶ 
οἱν δἀνουβασίοδ δῃὰ ἴον ΤΠ Ὁ οὐτῃ δυὉ- 
δἰδιδῃοό, Πδὰ γοὶ ̓  16 βοτὰ ἰο βισθηρίῃθῃ 
ἐμεἰν τοϊδυσα ἰῃ ἐμ Ἰονο, δηὰ (ποὶγ Ὀαϊϊοῖ 
ἦπ [8560 οτηηϊροίοποθ οὗ αοὰ, διὰ δὲ να 
ΠΘῊῪ Ῥευδοω, ΟΣ ΟΥΘΕΨ δρργοδοϊίη 

δηρόν, ΠΟΥ τορττοσοὰ τὴ Οὐδ ΔΟΥ͂ 
διὰ γχείγδοίοείπόδ δρδίπμδἪὲ Μίοϑαβ, 0 
ΔῈ ἴδπ0γ ὩΟὟ ΚΟ, ἨΔ6 Ὁπὲ ἐδο ἱπδίστι. 
ἸΩΘΩΣ δηὰἃ πιοδδδησὲῦ οὗ οὗ, Βυὶ 
(οὐ δ ἰοηρ-ϑυδοσίηρ, δΔηὰ ἰονὸ ἴῃ 18) 6 ἴδοῦ 
οἵ οιΐ6 ἀϊοδοιῥοῖ διὰ οοπίστηδογ, ὑτονοὶ 

ΤῊΣ τῷ ἜΣΤΤΝ 
ἐποσδαβιῦ]θ. Οἱ ἐπ 8 οοοδίοσ αἷδο ἐδ 
Ἰετδϑ 98 μα, δὲ ἃ τηοπιθπίϑιυ δῆ οὗ 
Μδίοσ, ἐπ ροίπουδὶυ ἀοιμδηάοᾶ ἐδ6 δβαιΐ8. 
ξδοϊου οὗ ἐμδὲ ᾿γδηΐ, ϑχοϊαἰτηίηρ: “᾿νὸ 
ὙΠ] ΕΟ [Π0 1ογὰ, πὰ βοὸ Ὑπεῖδοσ Ηρ ἰθ 
ΓΟΑΙΙΥ διηοηβ τι8 οὐ οἱ" (τος. 7). Βαὶ 
{816 γγδ8 ἃ ἀϊγθοῦ δηὰ ἱπητηοάϊαίθ ἰοταρία- 
ἤοῃ οὗ ἀοὰ, ἔος νον Μοροϑ σϑργουϑὰ 
ἰδοπὶ πὰ (δ6 πογὰρ: “ ἸΒογοίοτο ἀὺ 
γοῦ ΕΥ̓ ἴ8)6 1ογὰ"  (γοσ, 2). Τὸ Ἰεδὰ 
ΒΌ ΟἿ ἃ ῬΘΟΡΙΘ ἱπίο ἴδ9 Ἰδῃὰ οὗὨ Μ ργοσηίδο, 
διὰ [10 ρσίνο ἔθδθπὶ ἃ Ῥῦγο δηὰ δ] πηο, 
δαΐ 5.11} (ο ἐμιοπι ΘΟσαρυθμθηβί Ὁ]6 τοὶ σίου 
διὰ Ἰορ ἰδ] δεῖοιι, νγαϑ ἃ ὑσοσκ, νυ ἢ Βυτηδη 
ῬΟΥ͂ΤΟΓ δΙοῃθ ποιὰ βανθ Ὀθ0ῃ ἱποαραῦ]θ 
ἴο οχθουῦίο. 

8. Δε ἴῃ0 Ιφτϑο 68 ΤΟΡΤΌΔο οἃ Μοεοῦ 
ἴῃ χυΐ. 8, πβθι ΤἈΠλΐ 0 ταϑηδοοϑὰ, ἰμδὲ Ἦθ 
μιδά τογῃ ἴδδτι ἔγοσα ἐμοῖς Ἐσγρείΐδη ἐγα- 
φυ Υ διὰ οσπτιίοτί, θὸ αἷδὸ Βεῖθ, ὙἘθΩ 
[86 Βοστοσξ οὗ επίγοὶ ἐπγοδίσιθὰ ἔδθχη, 
80 ἀθορὶΥ τγοσὸ ἐποῖγ δου ]θ ἀοχταάϑά, [παὲ 
Ἴμογ ἀϊὰ ποῖ ἴδοὶ ἐπ ἱμηοσηϊηίουβ βοσνὶ- 
ζἸυὰο ἴπ ἘδΥρί, δηὰ ουθῃ ᾿σηρίηρ]γ τὸ- 
τοϑιηθοσοὰ [Π6 “ ΟὨΐομβ δηὰ μη! οκ,» 
ὙΠΙοΝ ἘΠῸῪ ἀἰὰ 6δδὲ ἐμοτο ἔγθοὶγ. --- ΤΏΟ 
δἰ πρίϊασ οὗὁὨ [16 βιβῆῖχθε ἴπ "Δὲ, .)2, διὰ 
ὩΡΌΘ τοῖοσο ἴο εἶθ οοἸδοῖδνο ποθ ὮΝ, 
ΨΥ ἰςἢ ἴθ ἱῃ ἐΠ6 δἰηρτιεος, 

4. Μοθοδ οτἱϑὰ ἰο οᾶ; Ὑ7δδὲ δὴ)! 
1 ἀο τ΄ὁ {πὶ9 ΡῥΘΟρ]97) ἕδεγα ἐφ διά 
ἐδμεἶα ιραπέϊηρ, απὰ ἰἦον ιοἱϊ! οἰοκδ νι 
ΟΣΡΌΣ ὉΡΌ Ἴ»). Ὑβαθ ἐδ βορέ, 
(ἔτι μικρόν, καὶ καταλιθοβολήσσυσί με 
δια Ὑυϊκζαίο; [δδὲ 'β, ἐποὐν ἀἰοοδιίδίδοιισῃ 
[48 σϑδοβθὰ δυο 8 ἄσρτθο, (πὲ [867 πὶ} 



807 ἘΧΟΡΌΞΡΒ ΧΥΙΙ. 

[Ὁ ὕΠ6 Ῥ6ΟρΡΙ6 ἰο ἀνῖηκ. 2. Απᾶ {86 Ῥθοῦ]θ αυδγγο]οά 
γΙ ἢ} Μοβοϑ, απ βαϊά, αἷνα ἃ8 ταΐθσ, ὑμαὺ τ τὴδὺ ἀτίηκ. 
Απμὰ Μοβββ βαϊά ἴο μη, ΤΥ ἀο γοὺ αὐδῦτοὶ τ πα 
ὙΒογθίοτε ἀο γοὺὰ ΕΠῪ {μ6 Τιοστὰῦ 8. Απᾶ {86 ῥθορ!θ 
μι γβίθα {Ποτὲ ἴον ναΐθε ; δηᾷ {86 Ῥθορ]θ τηυσιυτοα δραϊηϑὲ 
Μοβεβ, δῃὰ βαϊα, Υ̓βογϑίογε ἐθ {18 ἐψαΐ βου μαδύ Ὀγουρῃύ 
Ὁ8 ἋΡ ουὖὐ οὗ Εργρὺ ἴο Κὶ}} υ8 δῃὰ ΟἿΪ ΟΕ] άγθη δῃα ΟὟ 
οαἰν]α τι {πιγβῦῦ 4. Απᾶὰ Μοβοβ ογϊϑὰ ἰο {86 Τιογά, 
ΒαυΪηρ, ΤΥ μαὺ 818}} 1 ἀο ἴο {Π18 ρϑορίοῦ ἵΤΏοσα 18 Ρεΐ 
1016 ισαπέηφ, ἀπ ΤΠ6Υ Μ11 βίοηθ 8. ὅ. ἀπα {δ6 Τογὰ 
Βαϊ ἃ ἰο Μοβεϑ, ὁ οῃ Ὀδίοσθ {Π6 Ῥθορίθ, δπᾶ ἴδκα σι ὑΠ66 
οὗ [86 6618 οὗ ἴβγβϑὶ ; δῃὰ (ῃγ βίδῆῖ, τ βουονι ἰμοὰ 
Βιηοίοϑὺ {ὴ6 ΤΙνΟΡ, 8 Κ6 ἴῃ ὑῃγ Πδηα, δηα ρο. 6. Βοβδοϊά, 
ΤΙ "11 βίδηδ Ὀοίογα {1106 ὑπο ΡρΟῚ {πα τοοκ ἴῃ ΗοτοΡ; 

1 Ἑηρὶ, Ῥετγε.----[ὍὩ0} ὍΘ δἰπηοδὲ σοδαῦ ἰο βίοῃϑ τι6. 

δἰτηοθὶ ΚΙΠ τὸ ἰῃ 1Ποἱν οχοϊἰϑτηθηῖϊ. ἘΔδὶ 
ἴλικοδ [6 ποτὰβ ὮΝ " 1088 δρργο- 
ῬΥΙΔΙΟΙΥ ἴῃ ἸΒΠοἱΣ ῬΥΌΡΟΥ δθὴ80: “11 νὶϊ 
Ὀμΐ ἃ 1116, ΤΉΘΥ νΝ1}} βίομο τη6." --ΤῈ9 

οοπϑιγυοίίοη ΡΟΣ ὉΨῸ 8} ἰδ βἰπιῖ]αν 
ἴο ἴδὲ οὗ ὉΠ) 2 Ἢ δυὰ ὉΠ») 3, 
ΧΥΪ. 6, 7, τ] οἢ 566. 

ὥ. αοὰ δαϊὰ ἰο Μοεοδ: ΟὉ οἡ δείοτα 
ἐδὲ Ῥοορίε. ὅοτηθ, δ Αὔδυῦδηοὶ, τοῖος 
ἴΠ68660 ποτὰϑ ἴο ἴδ)0 ῥγϑοθάϊης τόσο: ἰδοῦ 
διὶ δἰχαϊά, [6 ῬθΟρ]θ τηϊρῆς βίοῃϑ {Π||60; 

ὩΟῪ, δβιδηὰ Ὀοίοσθ ἰδ, δηὰ ποὺ ὙΠῈ 506 

(δὲ ἰδ Μ|111 ποὺ ἰοῦ ἴδ606. Βαΐ τοῦθ 
ΠΟΙΤΘΟΙΥ [δὲ ῬὮγαϑο ἤπ 45 13 Θχρ]δηδίίοῃ 
ἴῃ ἔἰὸ ΤΟ] ον υογθθ: 60 ἴδοι γί δίουθ 

ἐο Ηογοῦ, ἩΝΐΐδεὲ [86 ῬΘΟΡΙΘ 8141} δι11}] 

τοιωδίη ἰπ Βορ ίἀΐτη.--- Μοθ68 8}}4}} ἔδκο 
ΒΟΙΩΘ οὗ [86 ο᾽6γα τὶ δἰπι, δοοοσάϊηρ ἴο 

Βδϑδιηὴ δῃὰ οἰδοσα, “ [δὲ (ΠΟΥ τη δὶ 806 δὰ 
Ὅ6ΑΣ Ὑϊηεδδ, [δὲ ΤὨτου σα Εἷπὶ [80 ττδίος 
οδπλο ἔγοτι ἴΠ6 σοοῖ, θεῖ ΔΩΥΌΟΟΥ Αγ, 
ἐδδὶ δἰγοδὰγ ἔτοϊῃ δηςίθης ὥπιοδ Ἰσπηΐδῖηβ 
αχϊειοὰ ἰπογο."--Αοας Ὁ ἱπ 2)0᾽Ώ, 9660 
οὐ χνὶ. 37.---Αοοογάΐης ἰο ΝΟΙ ΤΏ δηϊ ἀδα, 

410 δἰδ οὗ ἈΓοθοα ἰδ ποῖο ἀθδί χη γ 
ἀεοδογὶ θὰ δα ἐδδὶ ῖθ ποῖ (26 ΝῚΪΟ 88 
διοϊείοι {Υἱΐ. 30; υἱϊὶ, δ, οἴς.)., ποῖ 88 ἰδὲ, 

Ψϊοῖ 'Μγϑ οοηγογίοα ἰὨϊ0 ἃ ΒοΓρϑ;ξ, ΟΥ ἴῃ 

ΔΗΥ͂ 511 ΪΔΣ ΤΩΔΏΠΟΣ, ὈΘΟΔΌΒΘ ἴῃ ὈΟΙὮ οδδο8 
Δ Ιαΐγαοΐθ τχὰθ (0 ὃὉθ αἰοοιοα οὐ ἐλ 
τραΐεγ, 

6. ΤοΐΒ γϑῦϑὸ πδισαίθθ ἃ ὩΘῊῪ ΝΌΘΟΣ, 

μον Μίοθοβ, Ὀϑίοσγο [6 ουὐϑϑ οὗ ἴΠς δ άθγε, 
δηὰ ὈΥ ἰδ0 δϑϑιδίδῃοθ οὗ (ὐοά, δίσυςϊκ 
ὙΒΙΟΙ ἔΌΙΩ ἃ σοοῖκ οὐ Ηοχοῦ, 80 δαὶ [Π0 

Ὑ.016 Ρ6ΟΡ]6 οὗὨ δγδοὶ δηὰ 81} (μαὶγ θοςῖκϑ 
δηὰ μεσὰβ μδὰ βυδῆεϊοηϊ ἴο ἀσίηκ. Ουτίαχὲ 
δά πὸ ἀουδὲ οοποθγηΐηρ, [Π6 τοῖσδ ]90 
1861, δὰ 809 ΤΩΔΏΠΟΥ ἰῃ Μδοΐ ἰδ νὴᾶ8 

οἴεοιοά; Ὀυὶ ἐσαάϊ ἴοπ, πιο δεῖν μα] ῃοἃ 

ὉΥ Ομ γίβιϊδῃ στοῦ κθ δὰ Μοδαιητηδάδσι 

ΤΙ χτίπιβ, ἢ88 δΔρρτοργίδιίθα ἴο ἱΐδεϊ (δὲθ 

Βα )θοὺ ἰο δάοχῃ δηὰ ἰο Ὠδπὰ ἀονσι ουθη 18 
τηϊηυΐοδι ἀοία 5, τ ἱ ἢ τὸ νογὰ δ ἀρὰ το 

ἴῃ ἴἢ6 ΒΟΙΥ τοοογὰ, ἴο [η6 ρίομβ 6] Θτ δὲ 

δηᾶ ουϑη ΘΙ ιοηθὰ ἸΓΑτ Ὁ]6σ 86 ἤδγο Βυΐ- 
ἴογοὰ 1 ογλβοῖτοθ ἢ ὃὉ6 δ] ηἀοἃ ὮὉΥ διςοὶ 
ἰηϊδηϊίοηδὶ οὐ ρίουδ δοῖΐομβ. ἸΤὨΏΔ τὸ- 
Ῥοσγίδ ὅδεαν, ἰμδἱ, αἴδοσ μβανίηρ ἀεδοοπάοὰα, 

ΜΠ οομδίοσδ ϊο ἀπο] γ, οἡ 186 

᾿οδίοσῃ δἰἱὰθ οὗ Μουης δἰηδί, δὲ αγεὶνοᾶ 

ἴη [26 Ρ]αἰπ οὗ Βορ ἰἀϊπι [806, Βοντονοσ, 
ΟὨ Τασ. 1]. Ηόῖο ἢθ ΒΑ ἴδπδὲ δηςσϊοπὲ 
τοὶὶς, [8060 τοοκ Μίεγίδα, πἰοῖ μ6 θοϊίονοα 

88 χοϊηδίποἂ ἰο 18 ἔτ ὙϊπουΣ [ἢ 6 
Ιοδδὲ οὔἴδησε. Ηὸο ἀδϑοσῖθθδβ 1ζ 85 ἃ Βα 0 
Ετδηΐϊνο σοοῖς, οδο οὶ δἰάο δὐὺουΐ βὶχ γαγὰβ 
Ἰοῃς, τ ΐοδι 1168 οΥ δ 16 δη ἃ ἰοοθθ ἴῃ ἐδ9 
τοϊάδὶ οὗ {0 ὙΔΙΊΟΥ; ἐδ ΔΡΌΘΔΓΘ ἔοστη ΕΥΥ 
ἴἦο δῦ ὈΘ0Π 8 Ρΐθοϑ οσ οβ΄ οὗ Μουῃς 
δἰπαί, ἔγοπι οι ἃ στοδὲ Ὡυσο θα Υ οὗ δι ἢ 
Βυζθ ΤΟΟΚΒ ἤδη ΟΥ̓ΟΣ ἴη0 μὶαίη. Τὴθ 

ΧΩ 
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ΣΡ 9 ΦΌΩ Ὀμτι ΠΡ Ὁ Ὁ ἸΦΥῚ δα ΤΡ; 518 
προ. ΓΟ ῆβπτι Ὡρ Ἀπ ΡῚ Τὸ «ΡΠ ϑλ ΤΙ Ὁ 
πὴπν ἐρῃ πδνῷ ἐἠπυτΓας ὉΓΘ) Ὁ) ΠἈΡΥΡ 23} 37 ν 

Β ΠΉΓΘα; ὈΦῚΩΣ 
ὑξτνίοις ΠΡΌ Ἴρνδὴ 9.: Ὁ ΡΒῚ ὈΝἼΡΌΣ ὈΠΡῚ βϑυ δὲ 5. 8 
ὙΓΔΙΕΣ ΒΊΟΝ δἰγοθιηθᾶ ἔτοπι ἰδ ἢδ88 ἢ0]- 
Ἰονγϑὰ ουϊ ἃ σδηδὶ, δῦουϊ ὑνχο πο ῆο8 ἄθορ 
Δηὰ ἰΥΘΗΪ Ὑ᾽'5;ὁἈἑἐὸ, ὙΠῚΟΒ 18 ΘΠ ΤΟΙ 
ςοογοσοὰ τῖϊι ὁ Κιηὰ οὗ οἐγυδῖ, Βοβίἀοδ 
ΒΟΙῺΘ Βροῖὶδ Οὐούζτονιι ὙΠ το58, Ἡ ΠΙΟΝ 
ἐδ 61}}} ργοδβοσυθὰ ὉΥ ἐδ ἀϑύν, ἃ πυταῦογ οὗ 
Β)Ο168 ἃ Υἱβὶ Ὁ16, ϑοῶθ οὗ ὙΔμῖοΝ δτῸ ἴΟῸΣ 

ΟΥ̓ ὅγνο ἴποθοϑ ἄθορ, δῃὰ οὯΘ οσ ἴνο ἰῇ 
ἀἰδιηδίοσ, διὰ ΒΗΔῊ ΟΙΒΙΟΥΒ [ΠθῚ 88 

οἶθασ δηὰ δον ποὶηρ ἴἰγδοθθ ἐπδὶ (ΠΟΥ 
ὙΟΓΟ, ΓΟΓΙΩΘΓΪΥ͂, 88 ΠΏΔΏΥ ΤΌΘ Δ΄ἢ8, δηὰ [86 
εἰοοὶβ οὐ ἃ στοῶξς δηὰ ὄχ γλου ἰ ΠΆΙῪ 
ταϊγϑοῖθ ΑΙ ΣΔΣΟΣ δοοουηΐϊδ δὺῸ χίνϑῃ ὈΥ͂ 

Ῥοοζοοκοὸ (δοδβοῦρείοη οὗἨ ϊο Ογίϑηϊ, ἱ, 

Ῥ. 215), ὙΏΟ ΓΟΙΙΔΙΚΘ, δσμοηρ ΟἿΠΟΣ Οἱγ- 
σπβίβηοοδ, ἐπὶ 6 ΓΟΟΚ 88, Οἢ 660 ἢ 

δ'άο, ὑνοῖνο δρουθαγοδ, δοθ οὗὐἨ ὙΠ ἢ 
ἢδυθ [00 ΔΡΡθδΆσδμοθ οὗ 110η8᾽ τη! 8. 
Τηδίεδα οὗὨ ΟΥ̓ΘΣΥ͂ ΟἿΟΡ ορίπίοῃ οὕ πὰ ρ- 
τηθηϊ, ὸ 50] οἷ ἐδθ {0] νης ἱπ 6 }]Προηὶ 
οδδοσυδίίοη οὗ Μοβιιοίπη (Ρχοίδοθ ἴο [0 
Οογδῃ ἰγδηβ ϑιίοη οὗὁἨ Ῥοοοοῖκοβ ΟτἹθηὶ, 
Ῥ. χυΐ): “᾿,Ὑ͵ὸοὸ ΚΗΟΥ͂Ν (86 πλοῦ 8 οὗ Μουηὶ 
Β΄μδὶ Ἰοτρ δίποθ 88 πη θῇ Οὗ Π0 βυ ἢ θ6}591- 
εἶνο οΟμδοΘΏὯ06 ἃ ἴο δαγίηἰ ἔγοπι ἰηγθηῦ- 
ἴηι οπάοτϑ, δηἃ ἀδοοϊνίηρ [6 ἴΥΔΥΘΙ]ΟΓΒ 

Ἐγ δοιεῖοῦβ τη οπυϊ 18 οὗ Π0 οΪἀ δηὰ ἔστιθ 
ΣΩΪγΔΟΪ686. [Κ 8 ποῖ δὲ 411 ἐτῃροβδὶῦϊθ, 

τδὲ [8080 σοοά Ρθορΐθ, ἰῇ ογᾶὰδγ ἴο 8116 
8 σΤΟΔΙΟΣ ΠΌΡΟΥ οὗἁὨ Ὀἱστίπιδ, δη ἃ ἰο Θ- 

τς ἢ (Ποῖ σοηγθηΐ, αν ΒΟΎΤΩ 61] [056 

ΒΟΪθ5 ἰπίο [86 τσοὺκ. πὰ πο ΚΗΟΝΒ 
ὙΓΠΟΙΠΟΥ [Ὧ0 ΕΌΓΤΟΡΘΔΙ ἰγΐποβ παν ποῖ, 
π 1890 εἶπα οἵ [Π6 ογηδδ 68, ἱπηρτογθὰ ἐπ δὲ 

ΤηλβιοΓ.ρίθοοῦ ἯὯἴ9 οου]ὰ οΟ]]οςΐ ἃ ῬΓΘΙΥ 

ὨΌΙΩΘΤΟΙΒ 1181 οὗ δυο ρΡΐουϑ ἱτηροβί 0.8 
ἀονΐθοὰ δηὰἃ οχϑουϊδὰ ἀυσίηρ [86 Ρογοα 

οὗ ἐδο ογυδδοϑ. Ηονογυου, τ 1]] οὐ ἀοοϊὰθ 

ἦῃ ἐμ18 τηδίίοσ. ΤῺΘ στύθομ τηο88 τουπὰ 
1810 ΒΟΙ68, δηὰ οπ ἴδδὲ ματὶ οὗἉ 86 τοοῖκ 
ΟΥ̓́Θ ὙΙΟΝ (Ὧ0 πρῖοῦ [85 μβββϑὰ, 806 ΠῚΒ 

ἴ0 Βρροζὶ [26 ορίπίοῃ οὗὨ [0660 ὙΠΟ ο0ῃ» 

δἰ ἀοΓ [086 ΔΡΟΥΓΌΓΟΒ 86 οἴδιμδὶ ὙΠΟ 5808 
οὗ 160 ἀϊνὶπο πΐγϑοϊα; θαΐ [86 1Ἰοη-}}κ6 

ΒΔ Ρ6 οὗ Βοτὴθ οὗ ἴδθ86 ΒοΪθ8, Ὑβιὲο Ῥὸο- 

ΠΟΟΚΘ Ὧδ8 οὐδβοζυϑὰ, ἴ0 οσάὰοσ ἱπ ὙὩοΝ 

[ΠΟΥ͂ βίδπα, [10 ὩΠΙΩΡΟΥ οὗὨ [1:6 ὀρϑῃΐηρϑ, 

ὙΠΟ 18 [06 δδῃῆθ οὐ Ὀοίδ δἰάθβ, δηὰ 

ὙΒΙΟἢ οοἰποῖά68 τὴ [06 ὩυτθδΣ οὗἁἨ (16 
ὑτῖρο8 οὗἨ [δτϑο], 16 ΘΧΘΟΙΥ ἰάθη οὶ δὶσθ 
οἵ 1Ἀ86 ΒοΙο68, ἴπ686, δῃ ἃ δαγυοσαὶ οἴδογ οἷγ- 

ουμηδίδῃοθθ, ΥΘΠΟΣ (ἢ9 τηδίῖοῦ δυϑροοίοα 

ἷῃ ΤΩΥ͂ ΟΥΟδ, δἰτηοδὶ δραϊηδὶ ΣΎ ν}}1,." 
ΒίγαΣ αν ορίηΐοηβ οὗ Βδβεϊηρ, Βγοπηΐηρ, 
Βοΐου, δηᾶὰ οἴδοσθ, 8606 ἰῃ οϑοππνὺ εν 

Οτίθωϊ, 1ΐ, ΡΡ. 48--50ό. 0 πδνὸ ΟἹΪΥ͂ 
ἱπίγοδυξδοά (Π686 ΤΟΙΠΔΙ ΚΘ ἴ0 ῬΤΟΥΘ ΠΟΥ͂ 
Βυεϊυδιίηρ, δηὰ ργϑοδχίουβ [06 γα Π οἢ 8 
δΊῸ, ἘΜ ΔΙΟὮ [Π0 ΣΠΘΓΟ ἀθδίγο οὗ συ] ρ᾿ γίης 
[0 τοράοσδ 88 ἱπυϑηιθα, πὰ Ἡμΐοὶ δηάὰ 

ΠΟ δδβὶ8 ΟΥἩ ᾿υδιβορίίοη ἰῃ 16 ΒΟΪΥ ἰοχῖ, 
--Τῆο Κηοπϊοῦρο οὐἠἨ ἁ δὲ τηΐγϑο]θ Π844 
Τοδοιϑὰ ΟἿὮΟΓ Ὡδῆοηδ 4180, δ Βουρὰ ἰπ ἃ 
ἀἰϊδῆρυτοὰ ἔοττω; ἴδυ8 τοϊδίοβ ἸΤδοϊϊαϑ 
(Εἰδὲ, ν. 8): “Βεῖ ποιδίης ἀϊδίγοββοὰ 
[Πότ 80 τησοῖἷι 85 [0 ψἩδηΐ οὗ ψδίοσ. Απὰ 
ΠΟΥ ὝΘΙΘ Δἰγοδὰγ 411 ᾿γίηρ, τγουμκδουξ 
100 Ὑ8|016 ΟδΙΏΡ, δἰπιοδὲ σοδὰγ ἴο ὀχρίτα, 
ὙΠ 6Ὴ 8 μογὰ οἵ νὴ} [ἃ 455868, τοί αγηΐης ἴτσοσῃ 

Ῥαδίιγο, δρρσοδομοὰᾶ ἃ στοοῖ, δβιδϑὰ Ὑ1} 
8 ζονο. Μίοθοα [Ὁ] ον θὰ ἰδοπι, οοηἾθ0- 
ἰατίηρ ἰδδὲ μΒ6 που]ὰ ἢπᾶ ἃ ἔχ! ]ο 80]], 
δηῃὰ οροηρά ἰαγρο βρσίηρϑ οὗ γδίοσ." ἙἘῸΣ 

ΟΥΟΓ Ῥδδβαροβ, ἰῃ ὙΠῸ 16 σδη, Βον- 
ΟνοΥ, δηὰ πὸ ΟΙὁδΥ δἰ πβίοη [0 186 ὀνθηὶ 
οὗ οὔὖξγ ἰοχὶ, δοοὸ κμείέμα, Οὐεεϑί. ΓΤ}. 1, 

ς8Ρ. 12, ὃ 18; σορασο, ΒΟΎΘΥΟΣ, ῬαυϑαΗ. 

ΤΥχχχνί. 5.--- ΝΟ δηάθ5 ΘΟμηθοῖΒ 186 
Βεσίπηΐηρ οὗ οἷν σοῖδὸ ΜΠ [86 πὰ οὗ 

[86 Ῥτγοοοάϊηρ οπ6, πῃ [80 [0] ονίηρ τηδῃ- 

ὩοΥ: “ 60, δηὰ ρσγοςοοὰ δβὸ ἰοηρ Ε}}} ἴβοῦ 

Ῥογοοίνοδξ τὴ9 δίϑηὰ Ὀοίοσο [0206 οὨ 8 

τοῦ." ΑΒ τοζαγὰδ ἰδ δέεηϑέ, ἃ δἰ τη 1]8 

οοπποοίίοη οοσίδι ΕἾγ οχἰδίθ Ὀούνθοι Ροίὰ 
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8η6α ἰῃοὰ 566]: βιηΐϊία {86 τοοῖ, δηᾷ {Βογα 884]] ΘΟΠῚΘ Ὑταίο 
ουὖ οὗ 10, ὑμαὺ π6 Ῥ6ΟΡΙ]Θ ΠΙΔῪ αἀτῖηκ. Απαᾶ Μοβοβ ἀϊά 80 
ἴπ ὑπ6 Βιρῃῃὺ οὗἨὨἁ [86 6146 18 οὗὨ [8Γγ86]. 7. Απά ἢᾳ6 οΔ]|16α {6 

Π8116 οὗ {μ6 ρἷδοθ Ναββαϊ, δῃὰ Μουῖρδῃ, Ὀβοδυβα οὗ ἐπ 6 
αυδγΌ]Ἰηρ οὗ {Π6 ΟὨΠ]άγθη οὐὗἁὨ βγϑ6], δῃὰ Ὀθοδιβϑα ὑΠ6Ὺ 
το ὑπ6 Τμογὰ, βαυϊηρ, [8 86 Ιοτὰ διποηρ 8, ΟΡ ποὺ 

8. ΤΏΘΗ οᾶτλθ Ατηα]οΚ, ἀπά ἔουρ ῦ 1 [8γ86] Ἰη ΒΡ απ). 
9. Απᾶ Νοβεϑ βαϊὰ ἴο ϑοβῆμβ, Οοοβα ουὖ ἔοῦ ἃ8 τηϑη, δῃηᾶ 

Υ6Γ868.---ΟἹ [06 ΖΟΟΖΤΘΡΙΪΟΑΙ Ῥοβιτοη οὗ 
Ηδοτοῦ δηᾶ Κ΄'παὶ, δηὰ 186 δυπηάδηοο οὗ 

ζουπίδίηα δηᾶ Ῥαβίυγοδ ἴΠ6Υ6, 860 ὈΡ. 68Ἧ--- 

64.--Τῆο ποχάδβ: “ Βοβοϊᾷ, 1 π|'ἢ}} βίδηᾶ 

Βοῖοσγο ἰ8606 {βοΐ Ὡροὸρ ἰδ6 τῸοκΚ ἴῃ 
ἩοτοΡ,᾽" δζὸ τυ8 οχρίδί θὰ ὈΥ Εδη Εσγα: 
ΦΜΥ βίγοηχίι διὰ ΤΩ ῬΟΝΤΕΣ 810 ἷπ 
Ἡοτοῦ;" ἴῃ πο ἀραΐῃ ἃ θη ἀΘ ΠΟΥ ἴῸ 
8 ἤραγαῖϊνο οὐ σδίίομδὶ ἱπίογργοίδιοη 18 

γἰβῖ010. Ἐτοπιὶ [6 ἀτιὶοἶο ἱη ὙΠ, Αὐδσ- 

Βαποὶ οοποϊιι 468, ἰδὲ ΠΟΙ ἃ ΤΟΟΚ ἰ8 ἀ6- 

εἱσπδιοὰ Ὑῖο ἢ 88 δγοΔν Κηονη ἴοὸ 
Μοϑβο8, δῃὰ ὑροὴ νος αοἀ δὰ αἰγοδάυ 
δΔρροδγοὰ ἴο Ὠἷπι; οορασζο χχχὶϊ, 22, 

Ἡονονοσ, ἴπ6 δγιίοϊθ ἰ8, ἴῃ ΠΥ, εἰτω- 

Ἰαυὶγ πδοὰ δ8 ἰῃ ἼδδΩ Π, ἰπ 11, 1δ, ὙΜΙΟΒ 

866. 
1. Το ῃδὴῆθ οὗ ἰδο ρίδοθ ὙὮΘΤΘ 

ΟὟν Οσσυτθηοθ ἰοοὺκ ὑἶδοὸ νὰϑ ἽοδἹ]οὰ 
ΓΘ (ιτ141}}, Ὀδοδαδο (6 [βγϑϑ  ο5 δδὰά 

ἔπογο τἰοὰ αοὰ (866 οὔ Υ͵. 3), δηὰ 
ΠΛ (αυάγτοὶ), Ὀθοδυδβο ΠΟΥ τηυτηγαγοᾶ 
δραϊηβὶ Μοϑοδ, ἰμδὺ "οὸ δὰ Ἰοὰ τθθπὶ ἵσοσα 

Ἐργριί. 
ἃ. Τλεη σάπια Απιαϊελ, ἀπά Τουσλέ ιοὐ ἐὰ 

]εγαεὶ πα ερλίαϊε. ὙΔ τΠἰ8 οὀνθης 
Ὀοχίηβ 8 ΠΟῪ ΘΡΟςΓΝ ἴῃ {πὸ Ὠἰδίοτῖς 4] οχἰβὶ- 
ΘΏςο οὗ 186 ῬοΟρΪΙο οὗ ἴδγδοὶ. ΤΊ} [ἢ θη 

αοἀ με, 8δ58 ἰδ ψογο, ΗΠ θοἷΥ σοπιδαιοὰ 

ἴον [βτϑοὶ, Ὑἢ} 180 (ΠΟῪ οὈδογυθὰ δ αὐΐοὶ 

Ῥδϑβῖνο διιὰὰθ (806 χίν. 14). Βαϊ ΠΟΥ, 
ἦπ τηοἷγ δίτυσοῖθ τ Απηδϊοῖ, ([Π6 Ηδ- 

ὈΓΟΥ͂Β ΟΓΘ, ἰῸΓ ἴῃ0 ἢγβι (ἴθ, [0 Ορροδβο 
10 ΘΠΘΩΥ ΜΠ} ΠΟΤ ΟὟ ῬΡΟΝΘΙ δηὰ 

νδϊουν, δηὰ, Ἰβουρὴ ἰουΐη ον δαυρροτίοὰ 
ὉΥ ἀϊνίηο δβεϊδίδῃοοθ, [0 σοπαῦοΣ ὈΥ Βα- 
ΤηδΔῃ ᾿ηθ8η8. ΤῈ αἰγουϊηδίδησο, δαὶ τΠ 6 

Ατοδιοκίνοβ σατο 86 γϑὶ γῆο δδδυσηϑὰ ἃ 
δΒοβι1}]6 ροβίοῃ δραίῃηδὲ (6 1εγδολ 68 ἴῃ 
ποὺ δηδουίηκδ, οδυβοᾶ ἃ ἀοδά ν ἱπάθ- 

11010 μαϊσοὰ Ὀοίνοθη Ὀοΐὰ πδιίοηδ, Ἡδὶοἢ 

ὙΔ,8, ΟὨ ἴδ μαζὶ οἵ [Π0 ᾿δίζοσ, [06 πηοῦθ 
ἰῃΐθη80 δὰ Ὀυτηΐηρ, 88 ΠΟΥ δὰ δΥὙθῃ 
οὶ γοῖ ἰοπομβοὰ ἔΠπ|ὸ ῬΓΟΡΟΣ ἰοστί οΥἹ οὗ 
ἴ0 ΑἸρδοκῖοθ, το (86 106 Μιάγαδῃ 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ ἀθάποο8 ἔγοσω ἐξ }}, ἢ ΟἿΓ Ὑ6Γ86) 
ΤοΔσοΒβοα ἴο ΒΑΡ ἀπ ἴο διίδοῖς [Π6 1ϑγδοῖ- 
το8, τὶ μοῦ οδαβα ΟΥ̓ ὨΘΟΘΔΒΙΥ, 5. 48, 

δὲ 411 εἰπιο8, τ|ι]ὰ δηὰ τασῖῖκο εἰθο8 οὗ 

(9 ἀοδοτὲ ζ81} Ὁρὸπ δηὰ ρμἰυπαον ἰδθ 
ῬΟδΟΟΐῺΙ ΟΟΓΑΥΔΏδ. [ὁ ΔΡΡΌΘΟΔΙΒ ΠΙΓΙΒΟΓ, 
ἔγοτα ϑαυϊ. ΧΧΥ. 17,18, [Πδ 0 Π6Υ ἰδ ἀϊου δὶ Υ 
αἰϊδοκοὰ (Π0 Τοδῦ οὗ ἴπ0 ΗΘΌΓΟΥ ΔΙΤΏΥ, 

ὙΠ ΘῺ ἰδ 8 ἀχδυβιοὰ δηὰ γθϑγ. Τἢθ 
Αἰρδι οἰκί ὅσο, δοοοσάϊηρ ἴο ὅθη. χχχυὶ. 
12, 16, οὗ Ιδυπιρρδη οτγί σία, ἀοδοθηάϊης 

ἴτοπι Αὐρδιοκ, σταπάδου οὗ Εβδῃ, [1 ὁ 
οομλθίπο ἰὯ0 αἰδογοηὶ ϑἰδιοτηοηἰδ οἵ [80 

ΟἹ Τεδίδσηθης οοποογηίης ἴΒ6πὶ, νγὸ πὰ, 
[δὲ {πεῖν δϑοάθδ στο ἰῃ [00 δοῦῖ οὗ 
Ῥαϊοβιεῖπο, ἰπ Ατδδίδ Ῥοίγεθα, ἰῃ 6 ποὶρἢ- 

Ῥουτδοοά οὗ [6 ῬΗΣ δι 65, οὗ 6 Μουπὲὶ 

ϑοῖτ, δηὰ τὸ οὶ ὅν (Ροϊυδίυπι) ; 

ἐπογοίοσο [6 ῥυίηςὶρδὶ ρασὶ οὗ 186 Ατηὴδ- 
Ἰοἰκῖϊ6 5 βθοῖῃϑ ἴο δανὸ Ἰ᾿ἰνοᾶ Ὀοίνγθοη Ῥδὶ- 

᾿ἰβεῖα, Εχγρὶ, Ἐάοπι, δηὰ [μὸ ἀδβοτὲ οὗ 
Μουπῖὶ δϑἰπαὶ, δ ποῦ ἃ Ῥαγὶ οὗ τδοῖὴ 
ἱπημδοιϊδὰ [86 τηουπηϊδῖηβ οὗ ἘΡδγαδίμη 

(ϑυάροβ νυ. 14). αἀσδοογάϊηρς ἰο Αταδίδῃ 
ὙΓΙῸΟΓΒ, 85 Αθυϊΐο δ, [86 Απια] εκ ϊοθ τσ σθ 

ἃ ὙΟΓΥ͂ δποϊοηὶ ἱπάϊ ζοηοῦΒ ΡΘΟΡΪο οὗ Αγ. 

δῖα, ἩἙΠΟΝ 8 βαϊὰ ἴο δυὸ ᾿ἰνθὰ ἰδοτο 

ῬΓΙ͂ΟΣ ἴο [Π|6 184 611168, δπὰ ον ἴὸ [Π6 

Φοκίδηϊνοθ, ὙΠΟΥ͂ δϑβοσὶ 8180, ἴμαὲ [ἢ 6 

Οδηδδηΐνο δπιϊγταιοἃὰ ἴγοχυ Ασδθία ἰὸ 

Ῥαϊοβιῖϊηο, δὰ Ἃ8}} ἴθι Ατηδίοκίϊοα. 

ΤὮΏΘδΒ6 δοοουηῖδ Βα 8 ἀουδίίηϊ Ὠπἰδίοτὶςδὶ 

γαῖα, δηὰ ΓΠΘΥ͂ ἀο ποὶ 08} τ ἴῃ δοῃ- 
δἰ ἀοτηρ (ῃ6 Οδηδδηΐϊϊοβ δὰ 86 Ατηδ]6Κ- 
ἰν68 88 ἴπόΌ πδίϊοηβ 9 ἐδε ϑαπεε ἰτἰῦθ οΥ 
δίοοκ, Οοἴωρδσζο Ῥαίεν, Ῥϑηΐ. ἱ. 140; Ζἐ- 
ἑακά, Ῥαϊεδί. Ρ. 78, δέᾳ.; Μαππεγὶ, Υἱ. 1. 
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ΟΣ Ὁ Δ) ᾿ῸΝ ὙΠῸ ΡΌΣΩΣ ὉΠ δε) οὐδγς οὐ τῷ 
ὍΠΩΣ ὙῈΡ γέρον, ΕΌΣ τὸ «513 το χέραθ ΠΟΥ πύπὰτ 
ἐστηρθι ΘΝ ἐν οὐ ἔπε ρον Ῥου5 ἘΠ τΐ» πιξο 
γῈ τὴν ὙΝΡ) ὈκΣ Σ᾽ ὍΣ Ὁ ΠΡΌ ὍΝ ἼΦΕ Πῖτῃ τι 
ὙΠῸ, ἸΘΡῸ ἈΠ. Ὁ 12} ὙΦ ἘΠῚ 19. 1 Ῥίον, Ἴ9 
ΤῸ ὙΠ Τὴ ἜΤΙ ΠΡ ὙὉ3 
183, εἔδεᾳ. Το Βἰκέοτίςαὶ τοὶ διΐοηβ Ὀοένγθθα 
Ἀπδ]οΚ ἀπὰ [δγϑοὶ δὸ ΘΑΘΙΪΥ͂ ἘΓΔΟΘΔΌ]6. 
Αὗοεῦ [6 Απλδιοἰκὶ 65 μδὰ θθθη ἀοίοαιθα 
ἴῃ (Πἰ8 ἢγοι οοηΐδοὶ τὴ ἢ ἰμδ6 Ηοῦτονβ δὲ 

ΒρΡδ ἀΐτὰ, [ΒΟΥ οοπαυοζοά, Ἰδίοσ, 116 
ὙΠ ΟΣΙηρ 1δγϑο νο6 αἱ [16 Φου μοττὶ ἴγου- 

τον οὔ Οδηδδὴ (ΝΌΊθοσ χὶν. 48, εἰ 264.) 
Τμίθ ο411οὦ ἔοτιδ βιο δηϊπιοϑὶςγ, ὑπαὶ ἃ 
Ῥοσίδες δηὰ οίθσῃδὶ Ὄχι γρδιοι οἵ [δ ἢδὲ6- 
ἔα] εὐἴθθ νγγὰβ ΒΟΥ ΓΟΙΥ οοσαδο θα ὈΥ [16 
Ἰοσιϑίδίος (θϑαί. χχνυ. 17---19). [πη (δ6 

Ῥοτγὶοά οἵ [86 Φυάχζοδ, Βοτάὰοδ οὗ 6 Ατηδ- 

Ἰοκίιεβ Ἰοϊπϑὰ ἐδ Θηθ168 οὗἉ {π6 161 6611{68 

(1 ὅδαι., χὶν. 48, οἵ). 860} δηὰ Π)ανϊὰ ἀθ- 
ἐοδιίθαὰ το τὰ δΟΥΟΓᾺ] (ἰτη68 (1 ὅδ), χὶν. 48 

ΧΥ.; ΧΧΥΙ. 8; ΧΧΧ,Ί, εἰ ϑέ6.; 2 ϑϑτη υἱ.12); 

διὰ τῃοὶτ ἰδδὲ γοιδίηβ οσο ἀδδίτογεᾶ ὮὉΥ 

εἰ Θἰπχοοιϊίεβ, πάθον Ηοζο κί} (1 ΘΟ γοῦ. 
ἦν. 43), τοι [Π|18 {ἰπ}0 ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ΠΟ ΤΏΟΣΘ 
τοδοςἰοηθὰ ἴῃ ἐἰἸο ΒΙὈ] ἐς] ἰδίου. 

Φ. οθοβ ογάδσβ Φοδῆυδ (0 }}) ἴο 

οὔοοθο τὴθ ἴογ [26 οοιμδεῖ ἀραϊηδί (80 
ΑΑπδὶοἰεῖθοβ. Φόθδῦδ, το Ὀοσδιηθ δἴθοτῖ- 

ὙΓΑΓὰΒ 80Ὸ ἱπιρογίδης ἰῃ ἰΠ6 ἰδίου οὗ 
Ιεναδὶ, 8 Βόοο τιϑηϊοηοα ἴοσ (6 ἔγβὲε 

ἐπ|6. Ηο 88 {πὸ βοῇ οὗ ΝαΠ, ἔγοιῃ [86 

ἐτῖθο οὐὁἨ Ἐρἢγαίΐι, δηὰ δἰθ Ὡδὴθ "88 
οτ χίηδγ ΨΣΠ, τ οἢ 88 ομδηροὰ ἰηἴο 

-- ἩΟλ, πο Μοδβοβ βοοξ Ηἷπὰ ἹὩ Οὐα]οὸὺ 

ἴο Ἔσχρίοσο σδβδδὴ(Να. χίϊ. 16). αὶ 

6 ἴδ, ὉΥ δηξίοἱραξίοῃ, ς8|16 ἃ ΟΥ̓ [86 Ἰδίίον 
ὭΔΙΩΘ ΔΙΤΟΒΑΥ ἴῃ ΟἿΣ ῬΑΞΘΔρΡῸ ; ἰῃ ΧΧΙΥ. 
13; χχχι, 11, οἷς. ΟὈΙΏΡΔΓΟ αἷβὸ Πεπς- 
δίεπδεγο, Δι θη, 1ϊ. 8395, 3896; ΖΕ ιυαϊά, 

Η]δι, 1, 238 εἰ Ζεᾳφ.Ύ. [5 411 ποράἀοτίδκίηρβ 
Βο ἀϊοηχυϊδδοά Ὠϊτηδ6]Γ 80 τατο}λ ὈΥ οοῦ- 
ΤΑρῈ δηὰ {πιο ρθησο, ἐμὲ ΜοΒβο8 οἴ ο80 
εεἷπιὶ ἴὉς δὶθ Ὡδαγοδὲ δηὰ τηοϑὲ ἔδσα "δ Γ 
βεύνδαιδ δηὰ οοραδίου ; δηΐ, Ὀοίογο δῖ 
ἀοδεῖι, δρροϊπιοὰ τα 88 186 οἰἱοῦ χεηοσαὶ 

Ὁ 5} Ἣδ) ΤῚΝ) ΤΩΣ 3005 
οὗ τὸ Ιεγδαὶο8 (Εχοᾶ, χχὶν. 18; χχχὶϊ, 
17; ΝΌΠΩΡ. χὶ, 28; χίν. 6). Ηδ δηὰ Οδἱοὺ 
ὝΘΙΟ ἰδ ΟὨΪΥ͂ ῬΟΙΒΟΩΒ Ὑῆο, διπουμὰ 
ΔΌΟΥΘ ΕΘΠΕΥ ΥΟΘΓΒ δὲ [6 ἀθρασίυσο ἔσοπλ 
ἘξγΥρῖ, τοβομοὰ (6 ΗΟΙΪΥ δὴ, Αἱ ἢθ 
διϊδίποα ([Π0 δΔρ0 οὗἨ οὁπθ παηάτοά δηὰ ἴθη 
ΥΘΔΓΒ, δηὰ ᾿ἰνοᾶ [ΟΣ γΟΔΓΒ ἴῃ ἐπ ἀαδοσῖ, 

δηἃ ἐπθηγ-γθ ΥὙΟΔΓΒ ἰῃ ΟἝΠΔδΣ, 6 Ὑ͵88, 

δὲ ἴπ6 ἔπηθ οὗ 116 Μὰ ὙΠ ΑἸηδ]οῖ, 
ἴοτιγ -γθ γϑδσβ οἱἁ, Φοβῆπα νγγὰ8 ἴο βρῃηὶ 
ὙΠῚῚ Πἷ8 ΘΒοβθῺ Μδιτίοσθ (Ὁ Ἰ ὲξ; Βαβῃηὶ 
ὯΝ ,22) αραΐηϑὲ Αὐλδὶοκ, ψ  }]8ὲ Μοβοβ 
βιοοᾶ, ἀυτγίηρ (Π6 οοταδαξ, τὴ Ηἷ8. εἰ 8 

ἦῃ ἷ8 Βαπὰ, "ὁ [π6 ἴορ οὗἉ {δ6 Ἀ1]},᾽» 
ποῖ ΘΧΘΟΙΥ οἱ Μουηῤ ϑἰπδὶ, ΔΒ Ἐθη Εγ 
δὰ 8. 

10. Μοδοβ ῥτοοοεάοα (Πογο, δοοοηρα- 
τὴδὰ ὉΥῚ Αδζοὴ δῃὰά υς (7). ὙΤῈδ 
Ἰδίίοῦ 18, δοοοτγάϊηρ ἴο [16 Ταϊπιαὰ (ϑοίρῃ, 

11 ὁ.), [λλ0 φοπ οὗ Μιγίδπ, δηὰ (δ]οῦ (πὰ 
ταπ ΐδίμοσ οὗ Βοζβςοὶ, χχχὶ. 2), Ὀαϊ, δο- 
οογάϊηρ ἴο Φοδορμδδ (Δηιίᾳ. 111..1}. 4), 180 
διιδδαπά οἵ Μιτίδτα (866 Θ'θοιμοιι ἘΔΌΌΔΗ, 
68Ρ. 41, 43, 48λ. 

11. ΤΊΟ δοδο οὗἨ [Πὶ8 ὙΟΥΒΟ 18 ΟΌΒΟΏΓΘ, 

δηἃὰ Ὧ88 Αἰτοδυ τυ οπραροᾶ [Π6 8η- 

αἰθηΐ ἱπίογργοίοσδ, 80 αἰγὶ θαυ θα το 1 ἃ 

ΒΥΤΩΌΟΙΪΟΑΙ τιοθηΐηρν. Τὰ Μὸ τοϑὰ ἰῃ 
1:0 Ταϊυὰ (ΒΟ8}, 86}. 20]. 29): “Οδῃ 
ΤΟΑΙΪγ [06 μαῃᾶβ οὗ Μοδβοβϑ οδι8ο νυἱοίογυ, 
ἡ ΒΟΥ 8΄Ὸ ταϊδοᾶ, οὐ ἀείεαί, ἱἶ (ΠΟΥ 8.0 
Ϊοξ ἀοσωοῦ Βιὲὶ Ηοὶγ σι ᾿θϑοῖο8 8 
Βογο, [δδὲ, σθῃ [6 ἴϑγδο 68 Ἰοοκοά ἃρ 
ἴο οανθη, δηἃ μπαδ] ἃ ΓΠογηβοϊνοθ Ὀ6- 

ἴοτο ἐποὶγς ἤΟΑΥΘΏΪΥ ἔδίποῦ, ΤΟΥ σοῖο 
υἱοιοείουβ; ἱ ποῖ, [ΠΟΥ τοῦ ἀοίοαιϊοα, 

ΤὨΐθ 18 δἰυλῖίαν ἴὸ (86 Ργδοορί 18 ΝΌσΩ, 

χχὶ. 8: "Μακὸο 1100 8 ἤρΓΥ δβεσρθῃξ, δηὰ 

δοῖ ἰξ ἀροῦ ἃ ΡοΪθ: διὰ 1ΐ 8881} οοτὴθ ἴο 

ΡΔ88, ἴμδὲὶ ΘΥΘΙΥ ΟΠ60 δας ἰ8 Ὀἰξίθη, ὙΠ Θα 



ἘΧΟΌΌΒ ΧΥΟΙϊ]. 

δο οαὖ, Πρθὺ τὶ Ατηδ]θξ : ὕο-ΤΔΟΥΓΟΥ ἷ νψ1}} βίαπα οἡ ἐπ 
ἴορ οὗ 88 1] πῖθα ἐμ βἰβῆ οὗὁἩ ἀοὰ ἴῃ τὶν βαπᾶᾷ. 10. 8ὃο 
ϑοβῆπα ἀϊά 8δ8 Μοβθβ δὰ βαϊὰ ἰο μι, "ἴο βρμὲ σῖτ 
Ασλδ]θκ : πα Μοβεβ, Αδγοη, δῃὰ Ηὰγ νγεπὺ ὑρ ἰο {88 ἴορ 
οὗ [86 81}, 1]. Απὰ [Ὁ οϑτηθ ἴο ῥρ888, θη Μοβθβ Β6]ἃ ὑρ 
Ἀ15 Ὠδηα, ὑμαὺ ἴβγϑϑὶ ργοναι]οᾶ: δῃα το δα Ἰοὺ ἄονῃ 58 
ΠΔηα, Αὐλδ]οκ Ῥγανα θα. 12. Βυῤ Μοϑοβϑ᾽ βδηᾶβ εσϑγά 
ἤρΑΥΥ ; δηα {Π6Υ ἴοοῖκ 8 ϑίοῃμθ, δῃὰ ρυΐ Τξ ὑπάοΡ Πΐπι, δηᾶ 
ἢ 8εὺ ὑβογθοῃ; δηα ΑδῸῃ δπά Ηὺυγ βυρρογίοα [18 Πδηα8, 
186 ὁη6 ΟΠ [88 08 5146, δηα {ἢ οἵαν οἡ {86 οὐδ βἰάθβ: 

ι Ἐπ οὶ. Ῥεγε.--- πὰ Ἰουρμι, 

811 

δὸ Ἰοοϊκοῖδ ἀροὶ ἱξ, 8881} ἷνο." Οὕδῃ 8 
ΒοΙΡΘΩΣ σϑΌδ6 ΟΣ Ὀγουθηΐ Βοδιησὴὺ Βαί 
1 80 1βγϑοὶίϊοθ τοζαγὰϑὰ ἴδ 6 ἤϑαυθῃ δηὰ 
ποσὰ οὐοάϊοπί ἰο ἴῃς Ῥγθοθρίϑ οὐ ἰδοὶγ 
Οοά, ἸΟῪ ποτ μοδὶϑὰ; ἱἰΐ ποῖ, [867 

Ῥογίβμοά.".-- ΤΒίϑ ἱπιογρτγοίδείου, δἰ Βουρἢ 
ἧς ΔΡΡΙΟδΟΝ 68 Π6 δρίγὶϊ οὗἨ ΟἿΤ ὨΔΙΤΒΕΥΘ, 

δ γοῖ ἴ00 βόπογαὶ ἴ0 ΔΡΡΙΥ ἴ0 επΐα οὐθῃί. 
ἙἘον ἀπτίηρ ἴδ6 σομιῦϑῖ, ΡΘΕ ΟΥ ἱπιρ Οἱ 

Μογο οὐἱϊ οὗἩ [86 αποδιίοι; δηὰ ΔΤ ΠΟΥ, 

1.6 Ἰοχὶ ἀοο8 ποῖ βίδιο ἐμδὲ [6 1βγϑθ] 168 
Ἰοοκοὰ βοιωοίϊηοοβϑ ὉΡ [Ὁ ἴδο μδῃὰ οὗ 

Μοβος δηὰ βοπιηϑίϊσωοδβ:. ῃοόοῖ; Ὀυς τῃδὲ 

οθοϑ ΠΟΥ γαϊϑοὰ δηὰ ὩΟῊῪ ἰονεγοὰ ἴξ, 
ἘΌΤΒον, ἐπ δία οὗἩ Μοθο8 που]ὰ ὃ οὗ πο 
ΤηΘΑπ ἰῃ δαὶ ἰηϊογργοίδίίοθ. ΤΈΘ 

ΒΆΙΩΘ Ττηῦϑὲ Ὧ6 οὐ]οεϊδὰ ἴο ἴπ6 ΟΧρΙδηδί ὁ 
οἵὗὁ Ταύζαπι Φοπδίθδη δηἂ «6Γ.ΌΒΑΙΟΣΩ, 

ταὶ θη Μόοβοθ ταϊβοὰ ᾿ἷϑ βιδηὰθ [Ὁ 
ῬΙΔΥ ἔογ πὸ βγβϑ ιοθ, ΠΟΥ ὍγΟγΘ νἱο- 
τογίουϑ. ΜΔΩΥ͂ ἰπίουργθίοσβ Βαᾶυθ, {πο γὸ- 
ἔογσο, Ῥγοροθοὰ [6 οχρίδπαίίοα, ἐδπδὲ 

ΜοδοΒ ταϊβεὰ εἷβ βίδῆῦ ἰκ6 6 ὑδῆπον (Ὁ), 
διὰ τσ ῆθὴ 186 [δγα6 1168 ΒΔῪ [816 ὈΔΏΏΘΥ, 

(ΠΟΥ τσοῦο ΘΟΌΓΑΡΘΟΏΒ δηὰ υΥἱοϊοτίουβ; ἰξ 

{ΠΟΥ ἀἰϊά ποῖ 566 ξ, [ΠΟΥ ὝΘΓΟ ἀοβροπᾶ- 
ἱηρ δηὰ θά; δῃηὰ ἐπογοίογο [ἢ ρἴδοθ νγ8β 

οδ]]οὰ ᾽Ὅ)), “ὙὍΠο [ογὰ 18 ΤΥ ὈΔΏΠΕΙἣ 
(νον. 15). ΤἜυΒ, “ Ἰοσδίβοίο Βδηα" νου]ὰ 

86 ἰἀοηῃείοδὶ ἢ “ἴο βῆονγ δηὰ ἀΐβρίαΥ 
[πο βιδηαγὰ. «Φοδῆσα δηὰ Οδ]οῦ, [ΠΟΥ 
οοπηπθπθο, δοοοσηρδηϊοὰ Μόοβοθ, ἴο δγίησ 
Ηΐ8 τα Π ΑΓ σοτητηδη δ ἴο [Ὧ6 ΔΙΤΩΥ. ΝοΥν, 
πῇθη Μοθ68 ἰοὶ ἴδ. δἰ4 εἰηῖς, [π6 1ετῶ6}"» 

ἐϊοβ Ἰῃβουρης τδδὶ Βο πιδῃϑὰ ἴΠθπὶ ἴο ἀ6- 
εἶδ ἔγοσαῃα ἴὴ0 οομλδαῖ, δηὰ ΠΟΥ ὈΘΟΔΙΘ 

ἴδυδ πιοσὸ ἰδηρυϊά ἰῃ [ΠΟΙΣ ΘΧΟΣΙΪΟΙ8.--- 

ΤῊϊθ ἀΧρ  δηδίΐοη υϑοοϊησηθδὰβ 8617 ἔγοστα 
ΤΏΟΣΟ [ΔῊ ΟἿΘ δἷάο; δηὰ ἱἰΐ 4 ρἰδίη διὰ 
ὨΔΙΌΣΑΙ ἱπιογργοϊδιίοη 9 δάσηίβοίϊο ἴῃ ἃ 
Ῥδδδαρο, ὙΔΙΟΝ ΘΘΟπὴδ 0 Ὀ6 ἀοδίσηοάϊγ 
Τηγαιοτίουδ, ἰὲ 186 ηὩηο ἀουδὲ τἢ0 τωοδὲ 
ΔοοορίδοϊθΌ. Βυὶ αποδεομαο ἰδ ἐδ 
ορίπίοη οὗὨ ἰβοϑ ὙὯῸ δαρροδο ἐπδὲ (διΐθ 
ΒΟ] δοοοσῆϊ [88 δϑθῃ οοιηροθοὰ δῇοσ ἃ 
Ῥίοίατο, ἱπ τνεΐο Μόθϑος τῶϑ τοργοδοηϊοὰ 
8Δ8 ΘΏΘΙΣΩΙ ἩΠῺῸ δΐ8 μδηάὰ σαϊδεὰ ἰο 
ΒΟΑΥΘΏ. 

12. πὰ Μοιοι' λαπᾶν τοεγε ἀεαῦν 
(Ὁ 123); 007 Ὀδοδῖῆθ ποίαγα! ἢν εἰγοὰ 
ἴον μαυΐηρ Ὀθθὴ μοὶ ἘΡ ἴὺσ ΔΒ ἰϑηρσίδ 
οὔ εἰ. Αδίοῃ δηὰ ΗὔσΣ δυρροζὶ δἷ8 
Βδηβ, ὁὴ6 δὲ δδοὴ κάθ; διηὰ (ΠΟΥ δδαὶδὲ 
αἰϊεγπαίεῖν (αὶ πδηὰ οὔ Μοροδβ, νὶϊε 
ὙΒΟΝ 0 ΒΒΡΡδηθα ἴ᾽ο ταῖϑὸ ἴδ δι Δῇῆ,--- 
ΑἈκὰ λὰξ λακάδ τρῖγε εδἰεαάν, {παὶ ἱδ, ἮὮΘ 
οου]ὰ ἢ τἤθτα Ρ τὶϊπουῦὶ δος ἔβείχαυσ. 
Ἐδδῖνὶ ὀχ ῃ]αΐηδ: “ ἢἷδ βαπᾶ δ ψοτὸ βιγοϊοοὰ 
οὔ ἰη οοηἥάθηςο αηὰ Ὀοϊϊοῦ, ἀὰ τ ἃ 

ἄονους δηὰ ϑαγποϑὲ Ῥγδυοῦ;" ἘΒΒΏΡΔΣΩ: 
“ἢ Παμιὰθ ΤΟΥ ἤτγτῃ [ὉΓ 41} ἐπηο8;᾽" Ὀοΐὰ 
δραϊηδιὶ [Π0 οοπίοχι, π οι Εθη Εξγα δ 

ἐπα Δ Ὁ]}7 οχρίδίηθα οοιτθοῦ γ: “ πα 
Ββδηάβ βιοοὰ ἤπη," Τὴ ἅμα] 

ἦδ οοπδιτυοὰ τῆ ἰδ9 δἰηρηϊασ οὐ {86 
γοσῦ ΠΝ, ὙΠ ἢ 18 ΠΘΟΌΘΠΙΙΥ [06 οδ886, 

Θδροοΐδ! 17 10 Ὑογὺ ῥγοοθᾶθθ; 866 οὔ 
ἷἱν. 29. Ἐδη Εζγα Ὄχρ δὶῃβ [ἢ 6 δἰ ΚΌΪΩΣ 

Ἴ ὉΥ ἱπιογργοιίίηρ Ν᾽ “Οὐ ΠΟΥ ΟΥ̓ δἰ 
πδηδδ." ὙὉμᾶὶ Ηοῦγονν ἰάἀΐοπι τηδΥ, ἰπ- 
ἀοοά, οτ χίπδ!!]γ μαγὸ Ὀθδ ἰἢ 9 ΤΟΒΌΪ οὗ 8 
δ᾽ τα ΔΓ οοηβίἀογαῖῖοη. ΤἢΘ δβυνϑιδηξενθ 
ΠῚ ΘΙΣ, ἤστομοδα, Π6γ0 [60 ῥγοάϊοςδιο, ἰβ 

υϑοὰ αυἱτο ἰῃ [δ0 δἰ κτιϊβοαϊλίοη οὗ δ δᾶ- 



Ρ’ 

πῦνϑ Ὁ ΠῚ 

Σ ΓΡΌΙΣΤᾺΣ Ὑγδτο ΟἿΑ 18 
ὝΘΡΌ Β 

ΝΒ. ΟΥ̓ ἼΦΞ [3] ΓΝ 

812 

: δι ϑργτὰ Πλδις ΝῈ 
ἐ ΜΓ ῈΡ ἰδ 

ἢ 9 πρϑοις ΠΝ 14 
[3 16 τ ΘΘΣΙ ΠΠ ρῦϑα ἼΓΓΑ: ἤπια ΠΡ 9 ρῆρν 
ἡεοῦνο; βγπι, δίδδυ, δὸ 8 [26 οϑ80 ἰῇ 

ΤΩΔΗΥ͂ ΟΠΟΓ ἰηϑίδηοοδ; (ὉΓ (86 ΗΘΌΣΟΥ 

Ἰδησυδρο, πο ἰδ ἀἰδιϊησυίδηθὰ ὉΥ ἃ 
ΤΟΙΏΔΥΚΔΌΪΟ Ὑδηΐ οὗὨ δἀ͵δθοιίνθδθ, σθρδοθβ 
τὲ ἀοβοίθμου ἰῃ ΒΟΥΟΓΆΙ ὙΑΥΘ; 866 

1κνυ. χχὶ 6, Ὁ ἈΠ}, “ὙΤΏΘΥ 58}8}} 6 
ΒοΟΙΥ, ΡῬΓΟΡΟΥ͂Υ, ΠΟΙ 685; ῬΒ. ΧΧΧΥ. 6» 

ἽΡΠ Ὁ "Πλ, “ὙΒΟΙΣ ΜΦΑΥ 8}}4}} ὃ 
ἄασκ, Ῥγορουῖγ, ἀΔΥ 688; ΘΟΙΏΡδΙο ΡΒ. ΧΙ. 
10, Εχοῖκ. χὶὶ. 32; δηὰ ποίδ οἱ ἷν. 10. 

14. Ζ927., οὐ κίπαγ τὸ ὃ6 πϑδκ, Δοὺ 
χίν, 10, ἤοΙῸ ἰγδηδίενο, ἴὸ ῬΘΔΚΟ, ἴἰὸ 

γδησαΐϑῃ. ἸῸΨ Πδὸ) ῬΡῸΨ ΤΙς Απαϊελ ακὰ 
δὲ ρμεορίε, 18, ΔΒ ἘΟΒΘΏΤΑ ΠΟΥ ΟὈΒΘΟΤΎΘΒ, 
8 Ἠοεπάϊδαγβ, ἱπδιοδὰ οὗ “ [80 Ῥθορὶθ οὗ 
8δο Ατηδ]οἰκίϊο8; ἴον ("0 ἀΐπο σδπποῖ Ὁθ 
πηδογβίοοά ὮὈΥ Ατρδὶοκ, β ποθ 6 ΤὩΩΟΠΔΓΟἢ8 
οὗ 186 Αὐηδί οἰκο 8. δύὸ οδι] θὰ τΠῈ ἃ σοπι- 
ἸΏΟΠ Ὠδηθ Αγαβ, 'ἴΚὸ 086 οὗ [δ6 
ἘπγΥριΐδηβ, ῬΏδγδοΣ, οἷο. Οορασο Νυ. 
Χχὶν. 7: 1 βδζῃ. χυ. 8, 230, 832. 

14. αοἀἂ οοτχδηὰβ Μοδ68 ἰο τοοογὰ [ἢ 0 
ὙἹΟΙΟΥΥ͂ αϊηοὰ ον Απιδῖοῖ, ἩΒἰο ἢ Ὑ788 
116 ἔτξε δηὰ {πογοῖογο Ῥγθ- ΘΙ  ὨΘΏΕΥ τηοδὲ 
ἐπίογοδίϊη οὐθηξ ἰῃ τ[6 ΤΩΣΠΠΆΓΥ ΠΙΒΟΟΥΥ͂ 

ΟΥἨ Ιεγϑοὶ, ἴῸΣ 8 οἴθυῃδὶ τρϑπλοσὶαὶ ἐπ ἐδε 

δοοῦ (ἼΒ93), ὈΥ͂ ΠΟ τρθϑῃβ ἴῃ α ὕοοκ, 88 
πὸ ΕΠ ρ] 8}. νογείοη γοηάογα, ΤῊΘ ἀοβηϊο 
διίοϊο, πο ἰδ ἱπηρ!]οὰ ἱὰ 523 
(ἰπειεδὰ οἵ ἽΒΘ713), βθονγβ οἰϑαυῖγ [δπ8ὲ 
ΠΟΙΟ 8 ὉὈοοῖς Κπονγ τἴ0Ὸ Μοβοδ ἱβ δ᾽ υἀδὰ 
ἴο. Τ δ 88 ΔΙΤΟΔΑΥ οὐϑογνοὰ ὈῪ Ἐθη 
Ἑώτα, ὙὮΟ ΓὨΓΙΠΟΣ ΤΟΙΊΔΓΚΒ: “ Αηὰ [88 

8 ἴπὸ Ὀοοϊκκ οὗἩ [Π0 1ΔὟΤ, Οὗ ΔΗΥ͂ ΟΥἾΘΡ 
ΒΟΟΚ, πῆ ο ἘΠΟΥ δᾶ, ρου ρθ ἰη0 ΒΟΟΚ 
οὔ τὰο ὙΥ ατϑ οὔ τβϑ1οτὰ () ΠΊΘΠΡΌῸ ἼΒΌ); 
Βαϊ ἰξ 18 ὩΟΥ͂ ἰοδβῖ, ᾿1ἶκὸ ΊΔΠΥ ΟἿΒΟΥ ὈΟΟΚΒ, 

88 ἴοΥ ἱπβίδησο, [86 ΒοΟΚ οὗ ἴδ Εἰἱχδίθοιυϑ 
ΟΠ 80). Βυὶ ᾿ἶ νὸ δοΏραΓΟ Οὐ 

γΟΙΒ0 ὙΠ δἰ ταῦ ποείοθα ἴῃ ΟἿΠΟΓ ρ85- 
δασοθ οὗ [6 Ῥοηϊδίουςσῃ, ἰξ ἰ8 ΟΙΘΔΥ 4]- 
τηοδὶ ἴο ΘΟΣΑΙ ΠΥ, [δὲ ΒΟΓΟ ἴῃ 0 “Βοοκ οὗ 
Μοβοβ' ἰδ πηδετείοοά. Ἧ7ο δηὰ ἰπ Εχοά, 
χχῖν. 4, 7, ἴὰδὲ Μοδβοβ, δεσ. ξδνυΐης οοπι- 

ταυηϊοδίοα [09 ἴδτ7β ἴο 8:6 [δγδο] 68, σχοῖθ 
811 τὸ τγογάβ οὗ [89 1,ογὰ ἰπ πὸ ΒοΟΚ οἵ 
[Π0 Οογεηδηὶ, τπϊοῦ Βὸ τοδὰ ἴο ἴπ9 τῆοΐθ 
ῬΘΟΡΪο (ϑθ0 Ὡοΐθ οἢ ἰπδὲ Ῥβϑδβδρθ), Α 
Βίτα αν οοιατηληὰ ͵8 σίγοη ἴοὸ Μοδβεβ ὃὉΥῪ 
αοὰἂ ἰπ Ἐχοἀὰ. χχχίν. 27. Αδοοσχάϊηρ ἴο 
ΝΠ. χχχίϊ!, 1, 3, Μοβοβ ντοῖθ ἀότχῃ αἱ] 
ἴΠ6 ἸοῦγΠΟΥΒ οὗὁἩ [6 Ιβγϑο τοϑ Οἢ ἐδ ἰῃ. 
ἡαποῦοι οὗἉ [᾿6 1,οτὰ, ΟΟΙΏΡΘΓΟ 4150 ΝΠ), 
χχχυῖί. 18; ΤΠ γουϊ. χχυ ϊ. 61. Ιἐ ἷ8, {πο Γ6- 

ἴογο, Ῥσοῦδοϊο, ἔμδὲ Μοβοδ οοτηπιεοὰ ἴο 
ὙΠ 411} ([ΠῸ ΟΟΟΌΤΓΟΠΟΟΘ δηὰ ΔΒ, 88 
ΠΟΥ Ὠαρρθηθὰ δηὰ ψτοτο σουθαϊϑὰ το πὶ, 
δηὰ (δὲ ἢ ἐδπ5 στ Δ }}}7 δηϊδῃοα (ἢθ 
ἔουτ ἢγβὶ ῬοΟ ΚΒ οὗ ἴῃ6 Ῥοηέδιουςοῖ. ΓΔίοσ, 
10:6 ΘΟ ΘΓΟΠΟΙΏΥ, ΟΣ [80 τοροιἰτοῃ οὗ [ἢ 9 
1Δνν, ἯΔ8 δἀἀοά, ἰῃ ποῖ, ἱπάροᾶ, (ἢ 
Ῥγϑοορὶ οοηοογηΐηρ ἴδ6 οχεϊγραϊίοη οἵ 
Ατρδίοῖς ἰδ τοροδίδἃ τῖϊδ στοαὶ οἵω- 
Ῥἢδεὶβ (Χχχυ. 17---19); 88 ἔπ δχϑοῃίίοι 
οὗ (Πΐ9 ἀθοσθθ ῬἮΔ8 δϑυϑῦαὶ σϑηζασίοβ ἰδίου, 
οοἸρτηδηᾶοα ἴο 86}} ἴῃ 1 ὅδῃι, χυ. 2, 8 
(566 ΟὨΥ͂ΘΙ. 8). Ιἐ ἰ8, [ποτοίοτο, γυ ἀουδῖ- 
1 ἰο βῦρροβο σὰ Ἐδη Ἑσγα, (δας (ἢΐ8 
ΒΟΟΙΟΠ Ὑγ88 τυτὶτοη ον ἰη ἴ[Π0 ἐογιϊοι ἢ 

ΥϑδΣ οὗ ἴ:0 πδηδοσίηρβ οὗ [βγϑοὶ, τ] ἢ 
οοη θοίοσο που]Ἱὰ ἰοδὰ 8 ἴο ὙΘΣῪ οοηξιδοᾶ 
ἰάφ688 σοποοσηΐηρς 116 οοχῃροβιοη οὗ ἴδ6 
Ῥοηϊδίθῃς,. αὶ ἱξ ἰ8 81}}} 1688 δ πη 88ὲ- 
16 ἴο δϑβϑύτηθ ὙΠ ΔΊΟΥ δηὰ οὐμοσθ γῆ 

ἀςῺΥ [86 πηΐνοῦδαὶ δοαιδπίδησο Ὑ 11} (ἢ6 
ἃτὶ οἵ ντιτης ἢ 106 εἶπη6 οὗἨ Μοβεβ, (ἰδὲ 
τογίεἶπο (Ὡ 2) δἰ ν 75 ἀθηῃοὶοδ η ἴΠ6 Ῥεη- 
ἐδίθυ ἢ Θηστανΐηρ ἰῃ βίο. Ἧ7ὕὸ ἀο ποῖ 

Β66 δὲ [086 ΟΥς8 σαὶ ὉΥ͂ δαςἢ σοῆ- 
θοίπτο, 88 θρτανὶηρ ἴῃ Ββίοῃθ ῥγεβιρ- 
ῬΟΒ6δ αυἱξθ 88 τη ἢ ἴ[Π6 π86 οὗ [Π6 δτὶ οἵ 
Ὑττρ (866 ποίθ ΟἹ τ. 6). 127, το 
δοσιβαῖτο οὗὐ [6 Ῥῦγροθαο, ἱπδίεδὰ οἵ 

ἸΥ ΘΙ χὺγ ἃ ππεπιογίαὶ,---Ἴμ6 οοτηδαὶ στα 
ΙΔ οΚκ 28 ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἰὼ 6 Θη͵οϊηποα ἴο 

Φοβῆυα, Ὀϑοδυδὸ “αΟυοὰ Κπον ἴπδὲ ἢθ 

ποῦ ϊὰ ἢδνθο ἴὸ σῶν πὶ [06 Κίημχθ οὗ 
Οαπδδη" (Εὐκ Ἐξγα), οὐ “δ ἣθ δᾶ 



918 ἘΧΟΌΌΡΒ ΧΥΙ͂Ϊ.. 

πὰ Ηἷ8 Βαπᾶβ γθρα βίδα ἀπε] (π6 βοιἐηρ οὐ ἐμ6 βαῃ. 
18. Απὰ Φοβιυδ αἰβοοια θα Ατηδ] οἷ δα ἢ18 ῥθορὶθ τι 
{π6 οαρα οὗ {π6 βιυοσγά. 14, Απὰ {86 Ἰιοτα βαϊά ἴο Μοβοϑϑβ, 
τῖΐο 0818 70" ἃ τηϑιμουῖαὶ ἴῃ ἐπ ὈΟΟΚ, δῃα σϑῇθαγβο ἐΐ ἴῃ 
106 οαΥ8 οὗ δοβῆυδ; [Ὁ 1 “111 αἰϊοῦὶν Ὀ]οΐ ουὖ 86 τοιηθαι- 
Ῥγβϑηοα οὗ Αἰηδ]οῖϊς ἴσο ὑπο ν ἤοᾶνοη. 156. Απαὰ Μοβοϑβ 

Ῥυϊ]ῦ δὴ 4]8., δηα οδ]] 6 ἃ {86 Ὥδῖηο οὗ [1{, “Το Ιοτὰ 18 
. Ἐκοὶ. Ῥέετε.--- Α Ὀοοκ. 

ἀοδιϊποᾶ ἰο Ἰοδὰ ἐπ6 1βγδοὶοδ ἱπίο [86 

Ἧοὶγ 1,Δηὰ, "6 βου] θπίοσοθ προη ἴδοῖι 
1Π6 ἀυὲῦ [Ὁ ΤΟΡΔΑΥῪ πἷπὶ τμδὲ 0 πδὰ 009 
ἴο 186" (ἢ αελὴ; ὈπΣ οδροοία! 7, πὸ 
ἀουδὲ, Ὀοοδαδο Μίοδοβ δὰ ἔδθη αἰγοδὰγ 

βοϊοοίοα Φοβιυδ δα ἢΐ8 δηοοθδϑοῦ (860 ὨΟΐΘ 

Οὔ τοῦ. 9).---Τὴοθ οταρἤδιῖοαὶ Ὄχρτοβϑείοη 

“1 ΠΠΣΣ ΠΠῸ 51 νὶ}} υἱοῦ οὔἶδβοο [ἢ 
ΤΟΙΠΘΙΏΌΥΘΠΟ οὗὐ Ατηδῖὶοῖς ἴγοη Ὁηὰοῦ 

Βοδύθῃ, 18 Ππ8 δοοσοιηϊθοα [0 ὉῚ ΕΠ Εστδ: 
“Ἡς διδὰ ῥρτονοκοὰ [86 Ὑτϑῖὰ οὗ [861 ογάὰ; 
ἴογῦ ὙἘῚ1δὲ 186 γ»γίποοβ οὗ Ἑκίοτη, [16 

Μοαρθίϊοα, δηὰ Ῥ ΣἸδπμο8 ΜΟΥ ΟΥΟΓ- 

σποϊθὰ τὴ Ι͂ῸΔΥ ΟἹ δοοουηὶ οἵ [6 
εἰχζῃδ Ηο μδὰ ἄοπο ἱπ Ἐφγρὲ διὰ δἱ [ἢ9 

Ἐοὰ 866; τιἷ8 Αὐλδ]οῖκ οδίηθ, πο ἢ- 

διδπάδϊηρ, ἴο οουλδαὶς δρδίπδι [δγϑθὶ δηὰ 

δὰ πο ἔδαν οἵ Οοὰ. 
Ἐδ. Μοϑοϑ Ὀυὶ] ἔποτο (“ οἡ ἴπ6 Ηογθῦ," 

Ἐδη Ἑδξνα) δῇ δἰϊασ, δηὰ Ἵςδ᾽]οὰ ἰΐ "2 ", 

80 Ιογὰ 15 ΤΠ ὑὈδηηον." ὙΠ08 ἴΥΔΠ5- 

10 Μοηδεϊβϑοθη, Ἐοδοησηῖ ]]οσ, 69 

Ῥγοῖίο, ΖαηΣ, δηὰ ΤΏΔΏΥ Οἰογ. βόσηθ 

Ἰοαᾶνο ἴ6 ψγογὰβ πη σϑηβδιϑὰ, 85 ΤΈΣ, 

δηὰ ἴδ ἘΏρ 8}  ἐγείοη. ὙΠ βορίπαρίης 
τοηάοτα, καταφυγή μου (88 [ἢ ἀογί νοὰ ἴγοτα 

ὨὋ), ἰο 866), δά πὸ Ὑαυϊχαῖο, οχδιιδεϊο 
τῶθβ. ΟἸΪοΪοβ ῬΔΡΔΡΏΓΑΒΟΘ: “ δ6 ρὑγαγοὰ 
Ὀοίογο αοᾶ, νῖο δὰ ἀοῃθ σηΐγϑο]6 8 (ῸΣ 

δἷπι." βο 4180 Ἐδδὶιὶ: “ Οοα ᾿δ8 ἄοπθ 
ὯΔ Π6ΙῸ 8 τηΐγρο θ᾽" (Ὁ). Βαϊ Ὁ ἰδ ΒΕΣΘ 
ΟΥἀΘΠΕἾ τδ0 δαππεγ, τουπᾶὰ Ὑμοἢ [8Ὸ 
ΤΤΟΟΡΒ ΓΑΪΥ, δηὰ το ἱπάϊοαῦδϑ ἴο [ΠῸπὶ 

ὙΠΙΒΟΥ ἈΠΟῪ ὮδΥΘ ἰο ζΌΓΠ ἴῃ οοιαθδῖ; 80 

δαὶ αοἀ ἰ8 οοπείδετοὰ 86 1:6 σΘη 16 οἴ 

1.0 ΔΙΤΩΥ͂ οὗὨ Ιδγδοὶ, δῇῃ δρργοργίδϊο ἰά6ϑ, 

ἴο ψΒΙοΣ τπ0 ΧΡ] Δη δ ὁ χίγοη ἱπ νοῦ, 11 

νοῦ] Ἱὰ α͵δὸ Ὁ δἀδρίοα. (Οουιρδσὸ Νυπῦ. 
χχὶ 9; Ῥβδ. ϊῖχ, 6; 186. γν.36). Τθθ 601" 
βίσυοίίοη οἵ [π0 τοτὰ "92 Ἢ 18, δοσοσάϊησ 
ἰο Ἐδη Εσγα, ὍΣ "Ὁ Π3ΤΌ, “δ αἰτατ οἵ 

5. ΦΕΒΟΥΛΗ ΝΙβδὶ. 

Οοᾶ, ΣῪ Ῥαπηον." ΒΥ {Π|8 Δρρεϊ]διΐου 
οὗ [δ 4118Υ, ἴ06 Ὑ8ΟΪ6 ΒοΟῦΣ οὗ 16 

ὙἹΟΙΟΤΥ 18 δϑοιίροὰ ἴο αοὰ δἱοῃο, δῃὰ ἱἰ 
δ, δὲ {Π0 δαζθ ἔἰπι6, οἰ δα  βἤονσι ἴο 1.6 

ΤΩ υΣηρ ῬΘΟΡΙΟ, πᾶς αοὰ ἰ8 ΣΟΔΙῪ 
διλοῦρ ἰδοῖ (Υ6Γ. 7). 

16. Π' ὍΣ Ὁ» Ἵ 5 ἽΝ). ὙΤδοθϑ 
ἀἰδῆςυς τνογὰβ, πο αν ὀχροτὶοηοοὰ 

ὙΟΣΥ νδγίουβ ΧΡ δηδίοηδ, οοπίδίῃ, ᾿πὰα- 
ὈΪΔΌΪΥ, δ τϑῆϑοη δηὰ διρτπθηξ, ὙὮΥ 
Μοβοβ οἽδι]οὰ (πὸ δἷΐϊδὰσ "Ὧ2 “ἡ, “ Οοὰ ἰ5 
ΤΩ ὈΒΉΠΟΙ,," 88 {Π0 οσϑιδα] σοηϊππῃοΐϊίοη, 
2, βυ ΒΠ] οἰ ΠΕ βθονγθ. Α ὁδ088]-ποχιδ 

Οχὶβίβ, ᾿μοσοίογο, θοϊγοθ [686 τογὰβ δη 

[Π0 Ῥγϑοοάϊηρ τοῦδ. ΝΟΥ͂, ἸΏΔΗΥ͂ ἰπίον- 

Ῥγοΐουβ, 88 ΟἸογίουβ, Μ|ο 116, Οὐοβθηϊαβ, 

Ὁ" Ὑ οεῖίο, δὰ οἵδοῦα, αν δϑηἀοανουγοα 

ἴο ΘΒ. 0118} πΠδὲ το διίΐοῃ ὈΥ τεϑδάϊηρς Ὁ 
ἰπδίοδὰ οὔ ὯὍΞ, δηὰ ἐγβῃβὶαιΐηρ: “ ΤῊΘ 
ΔΙΙΑΓ ἯΔ8 (Δ]]6ἀ, οὐ ἰβ8 ΤΩῊΥ ῬΔΏΠΟΓ, Ὁ6- 

οΔιι86 ἴ1ἢ0 δηὴ (οὗ Μόοβθ68) πῶϑ δὲ (6 

ὉΔΏΠΟΥ οὗ ἀοὐ ((Π6 πιϊγβου]οῦβ 8186." 

Οοιραγο ὅεῃ. χυὶ. 13. Βαΐ [}}}8 Ἔχρὶδ- 
Ὡδίΐοη ἰδ ἢοΐ ΟὨΪΥ ασβυ 8016 οη δοσουπηξ 

Οὗ 186 ΔΥΡΙΓΓΕΓΣΥ δ᾽ ογδιίοη οὐ ἰδ ἰοχὶ, Ὁ 

ηῖο Ὧ2, Ὀυΐ αἷδο οὐ δοοουπηὶ οὗ ἴῃς οὔ- 
ΒΟΌΓΟ ἰορίοδὶ οοῃποοζίοῃ νυ ΒΙςἢ 1818 σμδημο 
που]Ἱὰ γίοϊὰ ψ 1} [06 δβυςοροάϊηρ πογάβ, 

“{1ὼῪ οὔ [πΠ0 Ιωοτὰ δρδίηδὲ Απιδῖοκ, ἔλτοτῃ 

βοπογδίίου ἰοὺ ροποζαιίοη." Ὑδὸ δποθπς 
δχροβίΐοτβ, 838 Τάσζυμι ΟὨΚοΐοβ, Εθη Εζτγα, 

Ἐδδηὶ, Βδδῆ δι, δηὰ οὐδ, ἤανο πο γ6- 

ἴογο ἰδκοὴ ὯΞ 88 δῃ δυὺυγσγονίδιθα ΟἹ δρο- 
Ἄοοραϊοα ἴογι, ᾿ῃδιοαὰ οὗ δὲ93, ἰὩτοῦο (885 
[00 ϑαιηγαγίίδῃη οοάδχ ΥΟΔΙΪΥ τοϑαβ), δπὰ 

ΧΡ αἰηθὰ ΟἿΡ τογὰβ 88 δῇ οδίδ, δὶς ἢ 
18 186 τηοδὲ ΟἸΘΑΥΪγ ἰδπ8 οχρτγοαβοὰ Ὁ 
ΟὨΚοΙοδ: “ ΤῊΪδ ἐδ ὑγοοϊδϊπιθὰ τ δὴ 
οδίδ, δῃὰ 1 888 Ὀδθθη ἰββυδα ἔγομι ἔδο ἴδεθ 

οὗ 16 Οτηπὶροίοηξ, ἩΙΟΘῸ τη) οδὶγ 18. ΟἹ 
1. {Πγοὴ6 οὗ ΖΙΟΙΥ, ἔπδὲ ᾺΣ Ὀθ ναχοὰ 
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ἸἿΠ᾽ ποῦ 9 δΔῚΡΧ, 814 

Σ ὈΥ ἼΣΣ ἼΟΝΑ 16. 1 Ῥ)} ΠΡ Ἰδ᾽ ΕΎΡῚ ΤῸ ΠΡ 
Β 

δραΐηδι [80 οἰ] άγϑη οἵ ΑἸηδϊ οἷς, ἰο Ἔχ ϊν- 
Ῥδῖθ ἴθ ἴῃ διξογο ἰἰχλθ." (866 αἷδο 
Ἐπ Ἐζχα δὰ Βαβι, ββ τ] δγῖγ, ἘΏρΡΙ 5ἢ 
Μετγβίοη, 1ϑηροῦκο, δηὰ οἱμοσθ). Τῆαθ 
Θχρίδίηβ δίδο Βίβιορ Ῥδέγίοκ, τηδὲ 189 
Οχρσϑβδίοῃ, “10 ἰδῪ 129 δδῃὰ οἱ ἴδθ 
Κγοπο,᾽ Ροΐηἰβ ἐο 8. συδβίοτῃ ΜΟΙ Ὑγ88, 
ἐπ θΟΙηΘ σοπησίο8, οοηποοιοα τ ϑοϊθιηη 
οδίδϑ, 88 ἰῃ οἵδβοσ οοπηίσίοβ 6 Ββαηὰ ν88, 
ΟἿ βαοὶ! Οσοδδίοῃδ, ρυιΐ οὐ ἐ86 δἰίωγσ. [ἢ 
τ ἷ8. ουδίοπι, [16 ρθγϑβθο οτγὶ βίπαιθὰ, “ ἴὸ 
Ῥὺΐ τ1Ἀ00 δβηὰ οὔ [86 δ᾽έαν," ἱπδίοδὰ οὗ 
“[ο δεν; δηᾶ, Ἰποσοίοσο, Βα γ8 {πνθηδὶ 
(χε, 89), οἵ (οδα ἱτηρίουι ῥρϑορῖο τῆ [δοἷ 
ὯΟ ΘΟΙΩΡΕΠΟΙ ΟΠ ΟὗὨ δΟΙΒΟΣΘΏΦΘ 'ῃ ΟΟὨλ» 
ΣΙ Ὡρ ὈΟΙΌΓΥ: “ΊΒΟΥ τουοῖ [Π6 Δ᾽ [ΔΤ 

Ἢ ἫΝ ΩΘῸ ΠΡ ΠΡΤΥρῷ 
ὙΠ Βοα! ἴδω." 1 {19 ϑοῆδο, Οοα οδαγροα 
Ηΐδ Ῥϑορὶθ ϑῦὸ ἴὸ οχίδστηίπδίθ ἔδο Ασπδ- 
Ἰοκίίεβ. Βαϊ, δζαίπϑι βιοῖ ὀχρίδπαιίου, 
Ἧ7 τοῦδί ΟὈ͵θοῖ, (μὲ ἱξ γου]ὰ σϑααΐγο [6 
βγοὶ νοσὰβ οὗ ΟἿΣ υεῖδο ἐὸ ὃθ, “ ἴοσ τὴ 
μιδηὰ οὗ ἀοἃ νχαβ ὑροῦ Ηἰδ ἰἤγοπο; ἢ δυὰ 

1π8ὲ τυ, δἷδο, [16 οοῃηθοιϊίοη αι γος 

ἐμπ8 δὰ [Π6 ργοοθάϊηρ νϑσϑὸ ποιὰ ηοὶ 

86 οἷθαγ. Ιξὲ ἰδ, ἱμογοίοσο, ὑγοίογδοϊθ ἰὸ 

ἀχρἰαίη: ἴος ἰ8ὲ Βδηὰ (οὗ Ασοδὶοῖ) νγῶς 
οὗ ἴδο πγοῦθ οὗ αοά, δαὶ δ, ἐ36 ρϑορὶθ 
οὗ Ιεγδοὶ, πιο αοὐ δεαά εοϊθοιοὰ [ῸΣ 

Ηϊσλβοὶ 85 Ηἰδ ῃθτΟΙΘ οὗ ρματεϊοϊανς αυοὰθ 
ΟὮ ΘΔΣ ἢ (6606 ΟὨ χὶχ.δ,6; 1 Οδγου, χχὶχ. 
383); δῃὰ ἐπὸ οοπβοοῖου ποπὶὰ ὃ6 {δ88: 

Οοὰ ἐδ πὴν ὕδηποσ, δῃὰ Ηθ Μ1}} οἰοσΏΔ}}Υ 

Β Β Β 

ΡῈ Ὕ 29 ΤῊ ΠΡΟ ἸΠΠ [9 ἸΠῚ9 ὅν γΟΘῚ τ π' 
ΚΣ ΣΝ πε ΩΣ πυχὶ Ν 

ΟΗΠΑΡΤΕΈΒ ΧΥΤΙῚ. 

δυμμλετ.-- - οι Ζοίδτο ᾿Ἰθαττΐὶ 1116 τ ΓΘΟΌ]ουΒ ἀ6] νογϑηοθ οὗ ἴδγαοὶ, δηὰ ἴὴ6 ῥσοχηΐ- 
ποηξ Ῥατὶ πἢΐο Μοϑοδ, ἢ18 δοη-ἰη-ἰανν, 8 ἐλ ΚΟῚ ΟἹ 41} ὁσοδδίοῃϑ, δ ρτοοοοϑὰ 
ἴο ἢἷπὶ ἴο Μοιης Ηογοῦ, ἰῃ (86 τἱ οἰ οὐὗὁἨ Ὑ ἈΙΟἢ δγδο] ὁποδιηροὰ, δὰ Ὀγουσξ το 
δὲπχ ἷὶβ ψτρ ΖΙρρογδῆ, δηὰ μὲἷκ ἔπτο βδοηδ, σόσβῃοση δηὰ ΕἸ] θοῦ, τ ίλοστη ἣθ δα βδηὶ 
Ὀδοκ ἴο ΜΙιΙάΐδη, ἤθη οὐ [ἰδ ἯΔΥ ἴο ΕἸἸΥΡί. Μόοβοβ σϑοοϊνϑα Ψεῖμτγο σΠΘΟΓ ΠΥ, 
ψἘο, οἡ [εἷ8 Ῥδγῖ, δῃοννθα 4190 δίῃοθγθ δΥΉΡΘΙὮΥ [ῸΓ (Π6 ΟΧΙΓΔΟΓΪΠΑΤΎ ουθηΐδ ἴῃ 
ἔανουγν οὗἁἨ αταοὶ. θη ὮΘ δᾶνν, [ἢ0 ποχῖὶ ἄδγ, [09 στοαὶ δυτάθσῃ οἵ ͵ υἀϊοίαὶ Δ ΟΌΓΒ 
ὙΠ ΙΟΝ τοϑίθὰ ὩροῚ Μοθαδ δίοηθ, ἢ δά υϊϑοά δίτῃ ἰοὸ ἀὐνἀο ἐῃ9 ῬΘΟΡΊῸ πππιθγίοα!γ 
ἰηΐο δεοϊίοπδ οὗ ἰδ, δῆ, ἃ ππάγοα, δηὰ 8 [βουδϑδηὰ ῬθΥβΟΒ, δῃὰ ἴο Ὡρροὶπὶ ονοῦ 
ΘΥΟΡΥ βϑοϊΐοη δ βυδογάϊηδίο πάρα, 0 βδῃβου]ᾶὰ ἀθοϊάθ 41} πιΐποσ ἀΐβραίΐοδ, Μἢ1}8ὲ 
ΟἾΪΥ [π6 πιοῦὸ ἱγτωροτγίδης αἱ ςοϑ, ίοἢ οου! ἃ ποῖ Βὸ βοξεϊϑὰ δ ἐδοπι, δΒῃου} 
86 Ὀγοῦρηῖ Ὀοΐογο ΜΟϑδ8 88 [Π6 ΒΌΡΓΕΙΩΘ οουτὶ οὗ ΔΡ (606 ου γδσ. 31λ Μοδεῦ 
ΤΟΘΟΣΪ δοοορίθὰ [Π0 Ῥγοροβδὶ, διὰ μυὶ ἐξ ἰῃΐο ἱσωσηθάϊαῖο Θχθου θη, 

Ἑ. ϑοπιο δηοίθης ἐῃιογργοίοσΒ, δ ΕΌΩ 

Ἑστα (οι τοῦ. 18) δηὰ ἘδδηθδμΣ, ἩΠοῖα 
ΒΟΥΘΓΔΙ τη ΣῊ οΥῖοα, 85. Ἐδηκο (Τ]ηίον- 

δυο ππηρ η, ἱ, Ὁ. 83), μαῦο [Ὁ] ονοᾶ, αὐτὸ 

ΟΥ̓͂ ορ᾿ πΐοῃ, ἐπὶ [0 ὩΔΙΓΔΙΟΏ ΘΟΠΟΟΙΙΪ Πρ, 

Φοείδγο, ψ Β ἢ ἴθ Βαῦο ἱπβογίϑα, ἀοϑα ηοΐ 
δίδιιὰ ἴῃ ἐξδδβ ῬσΌΡΟΣ ῥἶδοο, δηιὰ δαὶ 186 

διτίνα οὐὗἩ Φοίῆγο ἰοοῖς ὑΪδοθ ΟἿ ἰπ (80 
ΒορΟΠ ἃ ΥΘΔΥ δίδοσ ἐι|6 ᾿ο (αἰ δίϊοη, ΟΥὁ δῖον 
[20 ογοοῖΐοπ οὗ πὸ ΤΌ οῖθ. ΑΘ 
ΤΟΒΔΟΏΒ, ΕΡΩ ΕἾΧΑ τΤηθηςίοηθδ: 1. ΤΏδὶ 

δοοοσγάϊηρ ἴο υοσ, 123, πον δῃηὰ ὨΤΊΩΙ “8 

δυσηϊ-οὔθτίηρ διὰ ας δαγί δεῖς βϑοσ β 08 

ψοτο Κἰ]]οᾶ, ὙΔ11δὲ ποιδίπρ 8.848 θθαπ 
Τοϊαιϑᾶὰ δοὺξ [6 Ὀυ ]ἀΐηρ οὗἨ δ πον δἰδασ. 
3. ΤΟ πογὰδ ἴῃ τοῦ. 320: “ διὰ ἴσα βῆδὴς 
δΠΠπδιταῖὶθ [ὁ τθδηλ ἐδθ οτάΐπδηοαβ, δὰ 
Ἰαννθ," Ῥοΐπὲ ἴἰο 116 [πὸ δῆϊεγ 1ὸ Ἰεμβ- 
Ἰδίου, 8. Τῇδὶ Μοθϑοθ ΘΏολσηρδ, δοοοσὰ"- 

ἱπρ ἴο νοῦ. δ, ὈΥ ““[δο0 τηοπηϊδίη οὗ Θοά,"ἢ 
4. Τμαὶ δοοογάϊηρ ἴο ΝΌτΩ. χ. 80, δεῖδιτο 
Τοξηγηθα ἴο μὶδ ποϊηθ (ΥοΓ. 37}. ΟὨΪΥ Ὑ868 
ὯΠ0 Ιδγϑοϊδίοθ ἀορασίοὰ ἥοσι Ηοτγοῦ; δηὰ 
δ. Τιαὶ (Π6 πον διτδηκειθθηὶ οὗ Φοίδτο, 

ἀχρίαἰμοὰ ἱπ ον οἰδρίοτ, τοοῖκ οἶδοθ ποί 
ΘΑ: ον ἔδασι ἴῃ [1:9 {ἶτλθ οὗ (δὲ ἀθρασίυγο, 
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ΤΥ ὈδηΠ6:.᾽" 

ἘΧΟΡΌΌΚ ΧΥΙΙ., ΧΥΠΠ. 

16. ΕῸΡ δα 8βαϊα, ΙΒοοδβο 1ῆ6 παπᾶ ισα8 

ϑραϊηϑύὺ {π6 ἰἤσομα οὗ αοα; ἐλογεΐογθ ὑμ6 Τιοτὰ οἱ λαὺθ 
Ὑ8Γ ὙΠ} Αὐηδ]οῖς ἔγοηλ ροπορδύϊοη ἴο σΘΠΟΓΑ ΟΠ. 

ι Ξ κοί. Ῥέτε.--- Το 1,ογτὰ δὴ βίνοσῃ [πδὺ [86 1,οτὰ Μ|}} μδγο, οἷο. 

Βρακὶ ἀραϊηδε Ατηδίοῖ, το [88 πὶο κοῦ 
ταϊβοὰ ἷ5 απ δραϊπδὶ Ηἰβ ρϑορὶο. Αδουΐ 
“ἴῃ 1π18 πιοδηΐπρ, 806 ΘΟ ὁ ποδὶ8 χνὶ, 13.--- 

Εϊσεὶ ((οποοτγά. Ρ. 662) ἀογῖνοδ ἐξ95 
ἴσοτα ΠΌΣ, διὰ ὑοϊίονοβ ἰδὲ Ὅ9 δμηὰ 
ΝΙῸΣ ἃζὸ διηδϊοζουβ ἰοὸ Π διὰ ΠῚ ἢ 

(ι Οὔγου χνὶϊ. 17). ΤΒὸ ϑοριπδρί πὶ ἰγϑη8- 
Ιδίθ8: ὅτι ἐν χειρὶ κρυφαίᾳ πολεμεῖ Κύ- 

ριος, Δ δ0οῺ8 ἴο δύο τοδὰ ΠΌΣ ἽὩ. 

Μυϊχαῖο: “ αυΐδ τ 8}118 5011] Ῥοταϊηὶ δὲ Βεῖ- 
Ἰιὰὰ Ποιαιὶηὶ οτὶξ οοηίτϑ Ασηδῖος;᾽ ἔπ 0 ἢ 

τλδηδδιοη [η6 Ῥτοροδί(οη 29) 15 οπι ἰοά, 
Ἀσοοοτγάϊηρ ἴο ϑοδιίσον, Γαίθος, δηὰ οἰΠ ΓΒ, 

Ἵλ ἰα στο α τπποπεμέπί; 88 1 ὅδ), χυ. 12; 

2 ϑιλ, χυὶὶ, 18; δηὰ ϑαϊοεωοι ἐσϑηβίδίθβ, 

σμΑρΡ. ΧΥΎΥ͂ΙΠΙΙ. 

τηοτοίοσα, “ Εονὶξ '8 ἃ οηυσηδηϊ δέ ἴδ δ' ἀ6 

οὔ σοά ΒιίΣτοΙο,᾽" ἐμαὶ Ηθ Ὑ]}} ἰΌτ ονοῦ τταο 
ΔΓ Βζαϊηδὶ ΑτηδἹ οἷς ; δηἃ ΘΧΡΙΔίἢ8: “ ἰδὲ 

δὲ [80 846 οὗ πὸ {πγοηο οὗ αοὰ ἱπ Βοδτθη 
4160 ἃ Τη ΘΠΟΣΔ] (ΥΩ νοῦ. 14) βίδη δ, ἴο 
τουλϊηὰ Ηἰΐπι, ἰδὲ (Π6 τὶ χοά ποι οὗ Ατὴδ- 

εἷς θ6 πονονῦ ἑογχζοίίοῃ, Ἡονονοσ, τ] - 
οαἱ υγχίηρ ἐδπδὲ 0Π18 δγτα 168] ἐμίοσρσγο- 
ἰϑεΐου οὗ Ὁ Ν᾽ ποαϊὰ 86 γεῖγ ἕογοοὰ 
δηὰ βίγδημο ἰΏ ΟὟἋ οοηίοχί, (80 ἀτγοοιίοι 
οὗ [86 τοδὶ αἰΐδὺ 18, ΕΥ ἴδδὲὶ Βυροίμοαίβ, 
θα ΤΟΥῪ δει βοὶ!γ δοοουπίθα ἴοΣ.---Αὐουϊ 
[0 σομηθο οῃ οὗἁ ΟΌἿ ραβδβδρὸ ὙΠ ἢ 1 ὅδ). 
ΧΥ, 800 Ηεκοεοίεπδετο, ΑἸ μϑηξ, ἱ. ἢ. 809 --- 
8138. 

1, ἵεη δείδτο, [86 ρῥγίοϑὺ οὐ Μιάΐδη, 
Μοβοβ᾽ ἐδ ογ- ἢ -ἰανν, Βοαγα οὗ 41} ἐμδαΐ ἀοα δά ἄοῃμα ἴοὺυ 
Μοβεβ, δῃηὰ ἴον ἴβσβθὶ Ηΐ8 ρϑορὶθ, ὑμαῦ ἐμ Τοσὰ Βαά 

«-οΟῆΟΑπὰ ἰδὲ δβαρβοίοιιϑ οοϊυπλδηίδίοῦ 6Χ- 
Ῥἰδίηβ (18 ἱγγου δυ  ἰπ [816 πασταῖῖνο 
Ὀγ [0 δυρροαπὶιείοη, (πδὲ δίδοσ ἴ86 081}}}- 

τἰο5 οὐὁἨ Ατηδῖοκ, [0 Ὀδπουοΐθηοθ δηᾶ 
Κιηἀη685 οὗ ΦοῖῃγΟ 8 ἴο Ὀ6 τηθηιοηθά, 
ὙΠ ὮῚ1σὲ οἰ ογα (88 ΒΘΒΉ 851) δοοουηΐ ἴοσ ἱξ 
ὉΥ 4δ0 ορὲπίου, Ἰδὲ (06 ἀἰνίῃθ ἴανσε, 
αἴνϑῃ δὲ ϑπαὶ (εἶδρ. χίχ. ἰο Νυτ. χ) 
δῃουϊὰ ποί 6 ἱπιοτγτιριοὰ ὈΥ Ὠαπιδη ἰη- 
δι ταἰουϑ τοοοπιθοπαοα ὮΥ Φοίδτο, (τ ἢ 
ΤΟΔΒΟῊ ἰδ 8160 δὐορίοα ὈγΥ ἤδηΚΟ, ἴοο. οἱξ.}. 

--Βαι "ἢ Φοίῆγο τοδὶ ὶνγ αὐτίνοα ΟὨΪΥῪ δῇεσ 
6 Ἰορίβαλίοη, ποιδίηρ Ῥγουθηιθὰ (δο 

δδοτοὰ ττίϊος ἴγοπι πηϑηοηΐῃς δα δεγῖναὶ 
δἴνος Νυτ θεῖα χ, δ πογὰβ ἴῃ γυοῦ. 20, 

ΤΩΔΥ͂ ΔΙΤΩΡΙΥ͂ τοί ἴὸ (δ0 ϑδθῦδἢ δηὰ 
ΟἾΠΟΥ σ.ΘΏΘΓΑΙ Ῥγεοορίβ, δηὰ δἰγλδὺ 6Χ- 
ῬΙΟδδΙΟΏδ ΔΙῸ Δἰγεδὰν υδοὰ ἴῃ χυ 35. 

Τπαὶ ἴ86 “Ἰηουπίδίη οὗ αοὐδ ἰβ πῃηθῃ- 
τἰοπδὰ οδπποῖ ΔΡΡΘΔΥ δυγργ βίης, 85 Μοβοθ 

ἯΔ8, ΟΥ̓ΘΏ δοοογάϊηρ [0 χυὶϊ, 6, οὐ τιουηΐ 

Ἡοτοῦ. Τότ ἰ8, ἰδογοίογο, ἢ0 σϑδδοῇ ἴο 

ἄουδι, τδαὲ Φοίητο δττίνϑα δἰγοδὰυ ΠΟΥ, 
ἀυτίηρ (86 δϑοοοπὰ τηοηἷ δον [Π6 σού. 
Απὰ {μὲ8 18 ΟΥ̓ΘΏ ΠΟΟΘΘΒΑΓΎ, 17 6 ΟΟΠΒΙ 6 Γ, 

ἐδδὲ ὙΝ|10 Μοϑο8 οοταπηυπίοδῦθδ ἰ0 6 ΓὮΓῸ 

46 τόδϑεῦθ ἤγοτι Ὑδζίουβ ἀδηρογα, διὰ δὴ} 
[0 τιίγωοϊοα (νοῦ. 8), (ὴ0 ρτιοδίοις δηὰ 
τροδὺ ΣΟΊ Δ Κα θΪθ πο οΣ, ἐδθ τουοίδιϊοα 
διὰ Ἰορ δἰαἰίοη, ἰδ οἱ τη δοηθὰ ὉΥ͂ [86 τΘ- 
τοοῖοϑαὶ δ᾽ "πδίσῃ, το νου] ]ὰ Ὀ6 ΡΣ ΊΓΪΘΟΙΪ 

ἐπ ρτοδθῦϊο ἰἴ τ1ηδὲ τογοϊδιίου δὰ δἰτοδὰγ 
ἔλθη ρἶδοο.---ἶς 5 ΠΙΓΙΠΟΣΙ ἸΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, 
ἴο τοοῦγ, ΠῚ} ῬΒΙ ΡΡδοι, Ηοσχ νοΐ πιο, 

δὰ οὐδοτβ, ἴοὸ ἰΐ οοη͵εοΐαστα, ἴδδὲ 

ΔΙΠουρἢ Φοίθγο αὐτνοά δἰγοδγ ΠΟΥ, 
δα Ῥγοροθϑὰ δπὰ ογβδηϊσξοά ἢ 18 ἱποι 008 
ΤΌΘ ἰδίογ, δῆοσ [πὸ Ἰερίεϊδίίοη, δος 
μβανΐηρ οοηνυϊπορὰ Ὠὲπιθε1 7, Ὁγ Ἰοηροῦ οὉ- 
βογυδιίοῃ, οὗ [πΠ6 σϑαυγοπιθηῖὶ δηὰ Ἡδη(δ 
οὗ ἴ6 βοορὶθ.0 Ἐὸς ἴδ ποτὰ ΠΠΠΌΌ, ἰὼ 
γοσ. 18, “οὐ [ἢθ Ὁ] τίη ἀδγ,᾽" οοτηροὶδ 

18 ἴ0 δΌΡΡΟΘΟΘ [06 ΒΟὨεΙ66 οὗ Φεςῆτο ἴο 
δεν ὕθοπ ἀονϊϑδοὰ (Π6 ὙΕΙῪ ἀδΥ δῆος 
ἮΪΐ8 ΑΥΤΙΤαΙ; Ὁ ἢ ὀχρίαϊη ἢ τ ἢ 

ἘΔδὶὶ : “ οὴ [86 ἀδγ αἴδον ἰδὲ οὐ ὙΠὶο δ 
Μοϑοβ οδπηθ ἰδ δοοομβὰ ἐεἰϊτηθ ἔτοῖλ [6 
τοουηΐαδίη,᾽ ἰσ ΔΌΘΟΙΟΙΥ ἀσαίηδὲ [86 σοη- 
οΟΙΟΒ οὗ ἴδο ἰεχῖ, Νυχηογοῦδ αἀἰδραίοδ 
τηῦδὲ Βανό ὨΘΟΘΟΘΑΣΪΥ ΒΥ ΒΘ ΔΙΠΟΏΡ᾽ 89 
ἴαγρὸ ἃ ποδὶ 88 [6 Ιαγδοϊδοσ ἐζδη πογο: 
ὩΟΡΟΥ Ἧῶ4Η5 πιο δρργορείδίθ ἰο ἀδοϊὰθ 
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ἫΝ Πρδ τῷ ΠΕ ΤΙΣ ΠΡῸ ΠῚ ὑν ΠῚ 2.1 ὈΟΝΌΌ 
ἽΝ "3 οὔ ὙΠΝΙ ὈΡ ἽΝ Πλ Ὁ Γι 8 ΤΑΝ 

Ἧ: ΡΝ ὙΝΟΝ ΝΡ ὈΡῚ 4 Ὁ ΠΡ} ΓᾺΡ Ἡδπ Ἢ 
γλϑὴ ΠΡΟ ἸΠΠ τὴρΡ Νὴ δ ὁ ΠΡ 515 ὉΩΝ) 58 
ἘΡΤΡΕ Ἢ  πὴπ ον δκ ἼφΊρστ ας ΠΡΌ ΘΝ Ἰπζιὴ 
33 ἈΡ Ἡροϑ ὉΩΝΣ ΝΒ ΠῚ ΤΠ δὰ προ θχε ἸϑΝῸὸ 6 
ἐγκρὴ ΡΦῚ ὑπ ὉΠΠ ΓΡΣῸΡ πδ ΒΕ Ὺ ὁ πΡΡ 
τ ὑπηρ ρ ἼΒΌΝ 8. : ΣΙΝ νέαν) Ὀὐον ΝΥ 

πὲ ἴγρηρ Γτρν δ Ὀόψο τόρ ἦν τίν, δας ὃ 
411 ἰῃοδ6 αποδιΐοηβ ἰὮδη Μίυδοδ, ἯδΟ θῃ- 
ἡογεὰ (δπ6 κτθαίοδὲ δυνθουῖγ; δηὰ ἢ 
Θχοσοϊϑοὰ [Π0 ἡπαϊςοΐα] ἔπποιοηβ δοςοογάϊηρ, 
ἴο Ηἷβ οὐστι πιάμτηθης δηὰ ἀϊφογοιίοη, θυθῃ 
Ὀοίοτο δο δὰ Ὀδοη ἔπγπίδμοᾶ τὴ ἃ οοάθ 
οὔὗἩ ἰανβ ΟΥ̓ ἀϊνὶπο γσογυοϊδιίοη.-- -Τὴ9 ἀθ- 

Ῥαιΐυγο οἵ Φοίδτο ἱΒ δὐἀοὰ ἴῃ τοῦ. 27 

ΟἾΪΥ ἱπ οτᾶου ἴο σοπῃρ]οῖο ΠΟΤ ἴ86 δοοουῃὶ 

ΠΟΠΟΘΓΏΪΏρ οΙὮΓΟ ΘΏΓΟΙΥ (σΟΠΊΡΑΙΘ ΧΥΙ. 
85), δὰ 15 τοροδίϑα ἰῇ Νιπι. χ. 239---82, 

ἦπ 5 ἄυσο ῥἷδοθὺ Απὰ Ἰ.β Γοιλασ 8 
ῬΒΠΡΡδοω, ἰπαὲ 1 το ΒΌΡΡΟΒΟ, (δαὶ 
Μεῖδτο τοίυγηοα ἰο Μ|Ιάΐδη δἰτεδαῦ ὈΘίΟΓΘ 
ὅπ ἰοχίδαξίοη, 48 8 τορογύδα ἰὴ υὙδγ. 37, 

86 οουἱὰ παν δἰδγοὰ στ Μοδοβ Ραϊ ἃ 

ἴον ἄδγβ, ὙΔΙΟΒ ψουῦὰ ΒΟδσο ΠΔΥΘ 
δυβίοοδ ἴοΣ ἴπ0 ΟΥ̓ ΔΙ 28, Οη οὗἁὨ Ηΐ8 ΠΟῪ 
ἱηρεϊξαςίομϑ, δπὰ ἩὙδπὶοἢ που]ὰ Βαγα ϊγ ἤδνο 
Ῥδδῃ ἢ δοοογάδηοα πιι [06 οἰαγδοῖον οὗ 

ΔΏ Οτδηΐ8] υἱδὶς ἴῃ [Π 6 ἀοδοσί.-- -Βυϊ (Π0 
ΤηΘηΟΏ ΟΥ̓ δβδοσὶ ἤοθ8 (ὙΌΣ, 12) σδῃ, οΥ̓ΘΏ 

Ὀοΐοτο 180 Ἰερὶδἰδιίοι, ὩοΣ ΔΡΌΘΔΓ δίγδηρο, 
ΔΒ ἸΠΟΥ͂ ὙΟΙΘ ΟὈΒΙΟΟΙΠΔΙΥ ΔΙΤΟΔΥ ΤῸ ἐδ6 
εἰπι68 οὗὐ ΑἸ γδῆδηι, Δη ἃ ΤΟΣ ἱπ 086 ΔΙΏΟΏΣ 

811 δηοίθης πδιίοβ (806 Ὡοΐδ ΟἿ ΥΟΣ. 12). 
---αὐοαῦι Φοῖδτο δηὰ 8 ἀἰ θοσοης πδπιθδ 
866 ποθ ΟἹ ἱϊ. 18; δϑουΐδ ““ὑγίοδὲ οὗ 
Μιάϊδη,᾽"" οἱ 1ΐ. 16. - 

2-ὅδ. ΑΡουϊ Ζίρρογαι, 9 τὶ οὗ 
Μοδοβ, 806 ποῖίϑθ οὐ ἰδ. 21; δῦουϊ ἨῸΣ 

ΣΤοϊγη ἰο Μιάΐδη, ἰο Βοῦ ἔἴδίμος Ψοίῆσο, 

αὖος Μοβοδ δὰ ἰδκρὴ ῸΣ δηὰ ἢ ΐ8 
οἰ άγοπ, ἀοτδῆοη δπὰ ΕἸΐοξογ, τῖτ Ὠἷπὶ 

ἦπῖο ΕΩΥΡὶ, δ00 Ὠοΐθ οὐ ἷγ. 30; διηὰ 

δῦουϊ [6 πδιηθ8 οὗἩ [ὴ6 ΟΠ] ἄγδη, οἱ ἱΐ. 92. 

Ἐδη Εσγα οὔδοσυοδ, οἡ ἐπὶ οσολϑίος, ἐπ δὲ 

(πὸ οἰγτηοϊορίοδὶ ἀογγαίζοηβ οἵ Β Ὁ] ςα] 
ΠΒΙΏ68 ἀο Ὡοΐ ΔΙ ΎΔΥΘ δέ ΟΕ ΠαΙΤΩΟΠΪΣΘ 

τὶ [0 στδιητηδεῖοδὶ ΤῸ]Ὸ08 ΟΥὁἨΎ ἴπ6 τοοῖϑβ 

οὗὁἨ ("6 τδὰϊςαὶ πογάϑ, δῃὰ ρζονοβ ἐμὲ8 
Ῥοβίξίοη ΒΥ νδτίουβ ᾿πβίδηοοβ (ἢ ΠῸΠι 

ΠΡ, Οοῃ. ἐν. 1; 2) Πομπ ὉΠ), ἴο ΘΟΏ80]6, 

ὅἀδεῃ. γ. 399, οἰς.). Μοάογῃ οτῖςβ ἤδγθ 
Ἰδιὰ ἴοο πιῦοἷ βέγοβϑ ΟἹ Στ Δ τ 5 ἴ{κο (ἢΐ8.--Ὁ 
Α2 Ἐερδίἀϊἴτὰ 1168 ἢ 186 ἱἰτηπιοάϊαῖο υἱο ΠΣ Υ 
οὗ Ἡογϑῦ, δηὰ βοσθδρα ὈοΪοπζ8 ουθῃ ἴ0 
[π0 γ8}10γ8 οὗ ἔδπδὲ οἰαίπ οὗ τηοπηίδίηκ, 
Μόοβδβ τΐσῆϊ δἰτοδὰυ 6 οοπαίἀογοὰ θΏ- 

σδιρίης δὲ “(9 τηουηίδίη οὗ (οἀ. ἢ 
Βυΐ ιδὸ ορίπϊοη οὗ [0 Μιάτββῃ ἰδδὶ 
Φοῖιτο Κπον, (μὲ Μοδεβ πουἹἱὰ ρὸ ἴὸ 

Ηοτοῦ υῖδι (6 [βγϑε]ϊθ8 (1. 12), 

Ῥούδυδα αοἂ ᾿ιδᾷ ῥγομηἶδβοᾶ [ἰἷπὶ [Πἰ8 88 
“8, δἷρη," 18 πρίοηδῦϊο, Ὀθόδυ8θ Μοβϑεϑθ 

δαὰ πε γοὶΥ οοηοθαϊϑὰ ἔγοτι ΦΨοι γο 180 
τοδὶ πιοῦνθ οὗἉ δἷ5 τοίυση [0 Εσγρὲ (ἰν. 18). 
--ἼΝ2. “ἢ ΤῺ Βεῖρ." ΜδΌΓΟΣ ΤΟΙΠΑΣΚΒ: 

“ ἤΟΙΩΘ ΦΥΔΙΏΣΩΔΥΔΏ8 Ὀσ᾽ίονο [10 Ρῥσεῆχ 
Ὁ Ὀεΐογχε 3 τὸ ὃθ ἰδ6 2 δεφεπέίϊας, 88 

ΔΌοΥΘ ἰη νἱ. 8 ὁ 952). Ἐπαϊὰ (ἀταῖα, 
Οτῖς. Ρ. 607) Ἔχρὶαΐπβ ΟἿΣ Ῥϑβδδρθ τοῦθ 
ΘΟΙΤΘΟΙΥ ἴπ8: ὙΤμο αοὰ οὗὨ ΤὨΥ̓ ἴδιο 
Ὑ88 ἴῃ ΤῺ ΠΟΙΡ, ἰδδὶ ἷβ, ἴΠ6 δροδίσδοῖ 

νείΐης υδοὰ ἱπδίθδα οὗ ἴθ οοποζοῖθ Ὠοῦῃ, 

αἸΟΝΟ ΤΩΥ͂ ὮΘΙΡΕΣΒ; οοτηρδσίης ΡΒ. Ἰΐν. 6; 
οΧυὶ. 7, οἷο. --͵ ΠῚ (16 18. ἴο δἰ ΚΠ, [μὲ 
Μοδοβ στοργοβοηϊοὰ ἰὸ ὨἰτοϑοὶΥ ϑούογαὶ 

ΤοΕΟΌΟΙΒ ΠῸΠ. ἰδ ἀδηροῖ, δμὰὰ πὶ αἀοὰ 



817 ᾿ ΕΧΟΡΌΒ ΧΥΠΙΙ. 

Ὀτουρῦ 8γ86] ουαὖ οὗ Ερσγρῦ: 2. ΤΏοη Φείηγο, Μοβοϑ᾽ 
{λυ 6 γ-ἰη-]ανν, ἴοοῖκ ΖΙρρογαῃ, Μίοβοβ᾽ νἱΐθ, δου 6 δά 
βοηῦ ΒοΡ Ῥ80κ, 8. Απά ογ. ἔνγο 80η8: οὗ ψῇοιῃ ἰἢ6 Ὠδηη6 
οὗ [η6 οηθ τσα8 (ἀογβϑἤοιῃ ; [Ὁ ἢ6 8Β814, 1 ἤδανα Ὀθθῃ δὴ 8]16} 
ἴη ἃ βίγϑηρα Ϊαπᾶ: 4. Απὰ [86 πδιηὴθ οὗ (86 οἴῇϑὺ τῦα8 
ΕἸΙΟΖΟΣ; ἔογ {86 αοα οὗἉὨ Τὴ ἔδίμον, βαϊα ἀθ, τσαϑ8 ΤᾺ Υ ἈΕ]Ρ, 
Βηα ἀρ] γοροα τὴ ἔτοιῃ {86 βιυοσα οὗ Ῥῆδγδοηῃ : ὅ. Απὰ 
Ψοίδτο, Μίοβοβ᾽ ἐδ μ6γ-1η-ἰδὺν, τοῦ πὶ ἢ ἢΪ8. 80ὴ8 δπα ἢΪ8 
ὙΠῸ ἰο Μοβεβ ἰπ {886 ἀδβοσί, ὙΠΟ τῈ ἢ6 οηοδιηροα αὐ {6 
τηοπηΐϊδίη οὗ αοα: 6. Απάὰ δ ᾿βοηῦ ψοσζὰ ἰο Μοβεβ, 1 ἐγ 
λυ Β6γ-1η-]δνὺὺ δ ΤῸ οοηθ ἕο ἔΐ6θ, δῃὰ ἰῃγ τα, δμα ΠῸΡ 
ἔγγο 80ηὴ8 ψ [6 ν.--ἰ. Απαὰ Μοβοβ ψοηΐ ουὖ ἴο τηθϑοὺ [18 
[Αὺ Π6 Γ-1}-ἰανν, δηα Ὀονγοα ἄονγῃ, δηα Κιββοα τα; δηά {μον 
ΔΒ Κα δδοῦ οὔμον οὗ ἐῤλθῖ)" το] ἶλτα ; ἀπὰ ὑπο ννοηΐ ἰηΐο {86 
τοηΐ. 8. Απὰ Μοβοϑ ἰο]4 ἢ]8 ἔδ μου ἰπ-ἰανν 81} (δῦ ῃ6 Ιοτὰ 
Πεᾶ ἄοπα ἰο ῬΒασδοΟΣ δηᾶ ἰο {86 Ερυρίϊδῃβ ἴὺ} 15786}᾽8 
86 Κα, απά 4}} (6 ὑτοὰ}]6 ὑμαὺ ΒδΔα οοῖὴθ ροπ ὑμθῖὰ ὈΥ {μ68 

. Ἐποὶ, Ῥέετε.--- ϑολὰ, 

ὙΧΔ8 ὃυϊ απιοηρ, (ταὶ ἴδ, ὁη6 οὗὨ ἰδοαι, ἰδ 

τουδὶ ῦὉ6 π᾿ δἰ ἐαεϊη ΟἿ τοὐθοῖϊθά, δ ἴῃ {110 
Ὡδὴθ Ἵ) ,2ὲξ “(ἀοὐ-86}0,7 πὸ δυςἢ 4.168. 
δ ΠΔ0]9 ἰά688 δΓὸ ἱπιρ] 6 ἃ; δηὰ (6 τοσὰβ 
ΝΡ ΔῈ "ΠΟΙΣ δἰχοιγ Ετογαὶγ: ἐδ 
Οοὰ οὗὨ πιῪ ἔδίμογβ τγὰδ ἴοὺσ 116 ἴο ἃ 6}, 
ἐπδὶ ἰδ, ντῶβ ΤΥ Π6]Ρ.---Τὴ)29 πογὰβϑ ΝΟ 
ὈΦ ΜΠ Δ ἀο ποὲ ἱηνοῖνο, ὑπδὲ ΜΌβο8 

Ἰιδὰ βίδγϑὰ {πο γῸ δσο δα  “ ΤΏΔΗΥ ἀδγβ," 
ΟΝ [086 ΔΙῸ Το ροΙ]οἃ ἰὼ ΒΌΡΡΟΒΘ, 
ὝΠΟ ίδτιὶι ὥοπι {Π6 ὙΤ͵ΤΟΙΣ ΘΟΠ͵ΘΟΙΌΓΟ, 

τὲ Φοιῆγο οδθ ἴο Μόοβοβ τοὶ Ὀοίοσο 

18ο ογθοιΐοι οὗ (6 βοὶγ ΤΑ ΘΓ δοῖθ (866 
ΟἹ γος. 1). 

6. Ακὰ ἦε (δεϊδτο) φεηέ ιοογὰ ἰο Μοθεε, 
ἘΠΡΟΌΡ ἢ 8 ΤΠ] ΟΒΘΘΏΡΟΣ, ΤῈ ἰδίαν 8 οὔ θη 
1άοηιθοά τ ἢ Πἰσὶ ἩΐῸ δοηὰ8 Εἷπι, δηὰ 

ἷῃ ὙδΟδΟ Ὡδπῖθ δηὰ οοσζαπβϑίοη ἢ6 
σομιθδ; 866 Υἱὶ. 17; ᾿ἩΠοΓοΐΌΓΟ 18 δξ}}, ἴῃ 

γοσ. ὅ, μοὶ: δϑηὰ Φοίςτο οαρβ ἴο Μόοϑθϑθ8δ, 

Ῥυΐϊ, δ τοεπέ, Ἰουγηογοά, ἴο εἶτα, 
Ψ. Οὐ ἴἰ6 τογάδ: “Απὰ Μοθοδ σϑης 

οὔὲ ἰο πιοοὶ ᾿ἰβ ἰδιδποτ- η.16νν, Ἐη 

Ἑώτα τοϊηδιΐκθ, ὙΘΙΥ͂ ΟἸΑΓΘΟΙΘΓΒΕ10Δ1]}Υ: 
“ θοοδι86 οὗἨ ΦοΊΝΓΟ δ ΒΟΠΟῸΣ δηὰ πνἷδ- 
ἄοτα; Ὀυϊ Βθ ἀΐὰ ποῖ ρῸ 0 πιθοί δΐ5 τἦνῖίθ 
δὰ οἰ άγοι, ἴοσ ἰδ 8 Ὡοῦ ΟΙΒΙΟΙΠΔΙΥ [ῸΓ 8 

Τηδὴ οὗὁ ΤΔῸΚ δηὰ διυιθπου τ (ο ἀο {Ππ|8.ἢ 
ΑὔουΣ ἘΠ), 806 οἡ ὧν. 381. Τὴ ϑορῖ. 

ΔΙ Β]δίοθ δὲ}, καὶ εἰςήγαγεν αὐτούς, 

88 1 τῃΠοΥ δὰ τοδὰ 1352}. 
5. ΠΝΡΠ, ὅἄοπι Ποῖ, το θῸ πρατίϑὰ, 

Θχ δυδβιίθά, 866 Υἱΐ, 18, ΤΘΑΣΙΏΘΕΒ, ἸΔΡΌΟΌΓ, 

1011; ΘΟΙΏΡΑΓΘ πΌΡ, οἰδηποὶ, πτδίοσ- 
ΘΟΌΓΣΒΟ, ἔγοτῃ πον. ἘΡη Εσγὰ οχρίδῖμδ, 
{Βογϑίοσθ, σοσσϑοῦγ: “8 νοχδιίοη ΨΒΟΝ 
8 τηδῃ 18 ἰἰγοὰ οὗ οηἀυγίης οὐ Ἰοῦλ ἴο γθ» 

Ἰαῖθ; δηὰ [6 ἱαχὶ δ] 0865 ἰο ἔδο Ῥυσδυὶϊ 
οὗ {86 Ἐργριίδῃβ, (Ππὸ διδοῖς οὗ Απμδ]οΐς, 
δηὰ ἴο 106 ΒύηροΣ δηὰ τὨΐτοξ, ἴστοι 41] 
ὙΞΙΟΝ ΟΔΙΔσα 65 αοἅἁ δὰ ἀεϊϊνοτοᾶ 
ἰμοι." ὨΝΥΝ ἰδ Ῥ᾿υρογίδοι, Ὀοσδαβ9 
ΒΠΟΙΒΟΓ Ρῥ]υρογίοος (ὈΠ ΣΝὉ) ρῥγοοθὰθα 
(οοραγο θη. χχνὶ. 18; δηὰ Ὡοὶϊθ ἢ 
χὶ, 1); δῃὰ δῇήοσ (δδὲ τοῦῦ ἰδ ο ὃὉθ δῦ} - 
Ῥ᾽Ἰοὰ, “ ἔγοσαῃα ἷ;" 80 1π8ὲ [86 δἀάϊξίου οὗ 

ἴ8δ0 ϑορίπαρίηϊ, “ ἔγοσῃ [6 Βαπὰ οὗ ῬΠδ- 
τϑοῖ, δὰ ἴσοι [06 διὰ οὗ [80 Ἐ5γΡ- 
ἤδη, 18 δα ρογβαοιε, 

Φ. ἽΠ., δηὰ 86 σχο)οϊοϑὰ, ἔσο ΠῚ, 

[0 χοὐοῖοθ (οοῦρασο ΠῚ ἽΠ, ᾽0γ), ἱπβιεδὰ 
οὗ ΠῚΠ), δηὰ, ἐπεταίοτο, [89 ἀδροβὰ θη 6 
Τοαδίπθ ἰπ 1Π6 Ἵ, ουθῃ δῆδγ (86 Π ἰδ 
δροοοραιοὰ (88 ἴῃ ΣΙΣἦ, ἱπδίοαὰ οἵ ΠΕΡ, 

“ΜΔ... ...ὕΨὕ. 



τ. 
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ὃν Λὴγ) ΠῚ 9. 1 ΠῚΠ᾽ ΠΟ ΤῊῚ2 ὈΠΝῚΟ ὙΝ ἡνοπιτ ΟΣ 
ἐ ΘΗΝ ΠΡ ἴον ΝΣ ἜΡΥΡΩ ΠῊΠῚ ΠΡΌΣ ἸΦῈ ΤβΙΒτΓὉ3 
ὍΝ ὈΣῚ ὍΘ Ὥστ: Ἄχ ὝῈ ΠῚ ΤΣ η ᾿ρνὴ τὸ 
ῬΙΓΣ ΠΡῚ 11 ὁ Ὀν δ" ΓΊΠΒΌ Ὀὐτττς Ὅγπ ΝΕ ΠΡ 
ΠέρῚ 15. - Ἐπ ὙἹ} ὝΝ Ἴ915 Ὁ ὈΤα τ Οϑο πτν, Ὁ1}}ἢ 
ΒΡ) ἔπ βη ὈΥέοΝ 2 ΘΊΝ} ΤΩΡ Τρ 1ΠΠ δὴν 
ἜΣ ΣΡ ΓΙῸ [ΠΤ τη τϑαῦ ὨΝῚ 
πο Ὁ δΡΤῚ ἼΩΝ ὈνΙΤ ΤΣ Ὁ ΓΙῸ 320) Πότ ἡπῸ 18 
οἴ6.); Ὀπί 86 ΠῚ (ἰΔΚ686 ἃ ῥρδεμδοῖ, δοίης 8 

ξαϊίυγαὶ. 
10. ὈΞΠΝ, γοκ; Μοβοθ δηὰ Αβζοῃ, 

1Π6 ἀρϑηίβ οὗ αοά, δηὰ ἐδ ἱποεγαπιοηῖϑ οὗ 
τεἀοιιρώοῃ, δηᾶ, 88 βιυςῖ, [᾽6 Ιηοδὲ ὃχ- 

Ῥοβοὰ ἰοὸ ἀδῆροι, ὅτ ῥ᾽δοθὰ ἴῃ ἰαχίδ- 
Ῥοπίοη ἴο ἴθ ρϑορὶϑ οὗὨ 18γ86].--- Ομ ὁ 
ἐλε λαπά ᾳΓ ἰδὲ Εσυρέΐαπδ, απὰ οκὲ φῇ ἐὴε 
λαπὰ οΥ ῬΡδαγαοῖ ; ἄτϑι, ἴ86 χοπογὶς βουῃ 
((δο Ἐργριίδη8), δαπὰ ἤθη ἴη6 ρτποίραὶ 

ἱπάϊνϊυδὶ οὐἁἨ [Πΐβ ζοηπϑ: “οὶ οὗ [δ0 
δοπὰ οὗ ἰδο ΕἸΥΡ Δη8, δηὰ ἐϑρεοίαϊν οἱ 
οὗ [80 δηὰ οὗ ῬΠεγδοῖ, 88 ἴῃ 188. ἱ, 1, 
ὈΡΦΥῚ ΠΣ ὃ», κου δαυάδῃ, βυᾶ 
ΘΒΡροΟΐ ΠΥ οὐ Φογαβαΐοηῃ. ἢ 
1. οι 7 ἄποιο ἰλαὶ (δὲ Ζογὰ ἱε 

ογοαίεν ἰλαπ αἱ σοαφ (οοτηρᾶγο χυ. 1], 
δηα ποῖθ Οἢ Υἱ. 7).-- ἢ ὝΙΣ ἼΔἼΣ 2 
ὉΠ). [πῃ ογάοσ ἴο αττῖγο, ἰῃ ἔπ 6 οϑϑὶοδὲ 

ΤΑΒΏΠΟΣ, δὲ ἃ ΟΙΘΑΥ Ὁπογβίδηἀίηρ᾽ οὗ {ἢ 686 
Ιου] πογάβ, τ σοι ρΑΓΟ τ ΤΠ. (ἢ 0 
ῬΆΓΑΙ16] Ραδβαζο ἴῃ Νὴ. ἰχ. 10, ὙΠΟΓΟ ἯΘ 
τοδὰ: ιίδοῦ ἀϊὰϑὲ πψοπάθτβ αραῦιδὲ ἴἰ86 
Ἐργριίδηβ (ὈΠῸΝ ΥἹ ΠῚ 5 ΠΡῚΝ 35), ὧτ 
τοῦ Κηονγοβὲ ἐπὶ ΓΠ6Υ (ἴδ 6 ἘΘΥΡΙΕΪΔη5) 
δοιοὰ τὶ ΚοάΪγ δρδῖπος ΤΠ 6πὶ ([Π6 16Γ86]- 
1168). ἨἩδηοθ ὙγὙυἅὺ δ00, δαὶ 1 δηὰ 
ὉΠ 9), Βοϊοης ἑοροίδον, δὰ 88 δσὸ αἱ 

ΟἾΟΘ ἀχοϊυδοά [ἢθ6 ΘΠ ΒΔ οἢ5 οὗ Ζι1Πη2 

δηὰ ϑείουιοη : “ [0 [Πδὲ, ὙΠῺ νη οἢ (ΠΟΥ 
δοϊοὰ το οἱ γ, σατο προὴ ἴδοτη,7 οὗἉ ἐἢ6 
ἘΠ ρΡ ΙΒἢ Ὑ ἐγείοη, “ΕῸτγ ἴῃ [6 Κη ὙΒ6ΓΤΘ. 
ἴῃ 10 6Υ ἀθαὶς ὑχοπάϊγ 6 νγϑϑ δῦουϑ ἴθι,» 
δῃηὰ οὗἉ Ψψ δίογ: "“"πδὲ 'π (ἢ γΓῪ ἰδίην Ὑ ἢ 
ἩΔΙΟΒ (ΠΟΥ ((Π6 Βοδίποη σοΐδ) Ὀοδδὲ 
(μδπι νυ, (ποΐὶρ Ῥόποσ (0 Ῥχοίθος [6 πἃ- 

ἐἰομα τὶς ἢ τγοσβῃρ ἐπ ϑ), Ηὸ 18 ἀϑουθ 
1Π6π|." Το δηοίθηϊ ἱπιουρσοίδεϊοηβ δίκα, 
ἰηάδορά, {πο86 ἔνοὸ ἩΟΣὰβ ἰοχοίμασ, αὶ 

ἀχρ δίῃ, ΣΏΟΤΘ δ τὴ ὈΟΪ 0811 ἸΠΔὴ 1Ι6ΓΑ4}}γ: 
“ἴῃ (00 Β81π|6 οἰθσηθηὶ (186 Ὑγδαίθυ) ὮΥ͂ 
ὙΠΟ [Π0 Ἐργρείδηβ ἰηϊοη θὰ ἴο ἀδ δ ΤΟΥ͂ 

106 ΙΒΓΔΘἢ 165, [ΠΟΥ πο ἐποιηβοῖνοδ οὐοῦο 
ὙΒοΙηο, δηὰ (δ αοἀ ρ]οτβεὰ Ηΐ- 
8011. ὙΠ ᾿γϑηδίδιας (86 Ταγχασηΐῃ), 
Ἐαβηΐ, Αθδγθδποὶ, δὰ ουαπ αὶ, Μ|- 
6Π)86}15, αηἃ Μοηάοίδδοῆ (“  δημ σηὶϊξ 

ἀογβο Ὀ6 β8ο 9 τνυγάθῃ αἷς ροβίγα, τηϊξ 
ὙΟΙΟΠΟΥ 56 ΤΎτσδηηϑὶ δυδροῦ δὲ Πδῦση "λ 

ΤῊΘ Β6ηδ6, ΒΟΥΘΥΕΣ, 18 ΔΙσγοδὶ σΟΙΤΘΟΙΙΥ͂ 

ΟΧρσοβδοὰ ΌὈΥ ἘΑΒΒΌΔΙη 5 δἰ ρ͵θ Ἔχ ρ]δηδ. 
ἐΐοῃ : 1ῸΓ οὐ ἰδοὶγ δοοοπηὶ (οὗ 186 [6- 

ΤᾺΘΪ] 1168) αοα 885 δον Ηϊτδ6 1 ροῦγοζ. 
ἴω] δραϊηδὶ ἴ80 Ἐργριδηδ." Α εἰταῦαν 
τοϑϑηΐηρ 165 ἴῃ (Π6 τγογὰβ οἵ ἔμ βορίιδ-ς 
οἷηῖ: “1ῸΓ (80 τορϑοὴ ἔδαὶ (22 2) 
ΠΟΥ δοίθὰ τ ὶοΚΘΟΪΥ δραΐηδὲ ἔποπι; 
ψαϊργαίθ: “00 αποὰ Βυρογῦθ ορογίπὶ 
ἙΠΟΠΤΆ 1105; ΓΟ: “Ἢ ἀδγίηῃ ἀδπ8 δἷθ 
Ἠοσοδτασ δὴ ἱβηθη χοῦδε μαῦθῃ." Βαὲὶ 
(18 ΠΌΠΟΙ 56Ώ90 Τδοαΐγοθ ΟἿΪ 18 ἀΐδ- 
εἰποί ομασγδοῖοσ ΟΥ̓ ἐ3 6 οοτγοοὶ οοποορείοι 
οὔ "2, νι ΐοδ, Ῥοϊπλίηρ Ὀδοκ ἰο ΠΏ, ἱπ 

186 δορίπηίηρ Οὗτδ6 ναγδθ, ἰδ πόσο ἱηϊδηἀοά 
ἴο ζοθΟΓΟΙ ΣΟ δοιὰ ΘΠ δποθ ἔπ Ὀγαῖϑο δηὰ 
γοδίηθβ οὗ Θοᾶ: ονϑῃ ἴῃ ἐμαὶ ὙΘΙΥ οἱγ- 
ουπιδίδηοοθ ἰδὲ [156 Ἐσγρείδηθ δοίοὰ 
ΕΥΥΔΏΠΙΟΔΙΙΥ ἀραὶπδὲ (06 Ιοτροὶ θα, αοὰ 
βονοὶ Ηΐ8 στοδίηθδθ; 86 πνὶοκούηοαδ οὗ 
19 ΕρΥροδηθβ Ὀδοδπιθ, ἰὼ ἐδ παπὰ οὗ 
Θοά, δι ἐπϑετυμπιθοὶ 0 ἀΐσρίαυ Ηΐδ οπμηΐ- 
Ῥοίοπε Ῥονογ, 8.66 ποῖ οἱ χίγῃ, 4: “ δηὰ 
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ΜΑΥ, δὰ 'ἤοηι ιολίοῦ ἴμ6 Τιογὰ δα ἀο]νεσθα {ποτὰ. 
9. Απᾶ Φοίδγο χο]οϊοθα ῸΣ 411 (86 ροοάποββ ψβϊοἢ {ῃ6 
Τογὰ μδᾶ ἄοῃδ ἰο 1886], σῇοῃμη Ηδ δά ἀο]ϊνογοα ουἱὐ οὗ 
ἐῃ8 Βαπα οὔτ6 Εἰργρίίδῃ8β. 10. Απα Δοίδγο βαϊα, ΒΒ] ββοά 
δὲ ἰμ6 [,ογὰ, ψὸ Βαίμ ἀο]νογοα γοὰ οαὖὐ οὗ {μ6 Βαπά οὗ 
{μ6 Ἐσγρίίδηβ, δηα ουὖ οὗ [π6 ἢαπα οὗ ῬΠΑΓΔΟΙ ; ψ8ὸ Βα 
ἀεοϊνογοα {Π6 Ρθορὶο ἔγοτα ἀπᾶθν {86 Ὠδηά οὗ [Π6 Εργριϊδηβ. 
11. Νονχ 1 Κπον (μα {86 [οτὰ 18 σγθαῦῖθυ {μ8ῃ 41} [89 
δοάβΒ: Ἶγεα, ὈΥ ὑμ6 υδγῷ ὑμίησ, ὑπαῦ {Π6Υ δοίβα συ] κοάϊν 
ἀρδϊηδϑὺ (μο. 12. Απὰ δεοίῃτο, Μοβεβ᾽ [86 γ-1π-1ανν, ὑοο 
8 Ὀυγτηῦ οἤοτηρ πα σμολαγίδεϊο ΒΔΟΙΙἤΟ68 [0 ἀοα: δηὰ 
ΑΔΙῸΠ Ο81|6, 8η4 8]] [Π6 6] 6 75 οὗὨ ἴβγδϑὶ, ἰο δαΐὺ πὶ Μοϑοϑ᾽ 
ἔα 6 ν-ἰη-]ανν Ὀοίογο ἀοά.---]δ., Απάὰ 10 ὁδπη6 ἴο ρ888 οὔ 

- δὲ 

ι Ἐκποὶ. Ῥεγε.--- ον. 

Ινὶ] θ6 Βοπουτοᾶ ἰπτουρὰ ῬΠΑγδοῦ, δὰ 

Γπτου ἢ 8} ἷ8 'Ββοδί, (δι [6 ΕρΥρεδη8 
ΤΩΔΥ͂ ΚΠΟῪ ἰδὲ 1 δὰ [80 [οτγὰ.᾽᾽ Βἰπιΐϊατ, 
Ὀαϊ, ἰῃ ον ορίηίοῃ, ποὲὶ δυϑδὴοϊ ΠΥ οἶον 
δηὰ βἰτρῖο, 8 ἰ6 ἐχρὶδηδίίου οἵ ΡΠ ρὈ- 

θοη: “).81 (θη, ΒΩ ΠΟΥ ((Π6 Ἐφσγρ- 
δηθ δηὰ εἰοὶς σζοὰδ) δοίθὰ νυ οκοαϊγ 
δροϊποὶ πὸ [δγδοὶἱνθα, [ΠΟΥ ὑσαυαὶ θὰ πὸ- 

᾿ς δραίπδσε αοά, ὃὈυ Ηδ Βπβυνάυοὰ 
[ον Ἢ, οὐ ὍἾ, οτἱχίῃδι!γ, ἴο οὶ] 
οὐδοῦ, ἔμ, ἰο ογογβονν; ἐποχοίογο, 0 δοῖ 

Ῥαδείοποιοιυ, Υυἱοϊδῃγ, ΟΥ πΙΟΚΘΑΪΥ; 
Βοηδα, 1[1ϊ, ροϊυϊδηοο, ἱπθο οἢ 8] πρα]ΐοθ 

(θευι, χνυίϊ, 12)», ορροδοὰ ἰοὸ ἴδ, 

Φἴτοσ οοπιηιεὰ ἰὨγουρσ ἰμδανοσίθῃοῦ 
(Δονίς, ἱν. ἢ, 27; ΝαΏΩΡ. χυ, 37). 

12. Ουἱ οὗ ρταιιπάθ ἴἸο Οοά, δηὰ οὗ 
ἦοΥ δὲ (δ τοϊγδουϊουβ ἀοϊγοεβηοο οὗ 
Ἰεταοῖ, ὅαῆγο οδεεοὰ ΠΌΜ, απὰ ὨΣΊ, τὸ 
αοὰ (δνηϑο), διὰ Μοϑοβ δηὰ δδιοῃ, 

διὰ 41} 116 αἰάοτᾳ οὗ [εγκοὶ, ρατεοὶραιοὰ 
πη πο ἴοδδὲ (Ὦ2, δὸ6 ὨὩοΐϑ οὔ χυὶί. 8), 
Ῥτιορδγϑὰ οὐ ἰδὶθ οοσκδίοῃ, 80 ἰδδὲ ἰΐ ἀνα 
ΟΪδοθ, δ δὲ σόσο, ὑαίοτξο ἀοὰἂὰ (28 

ὈΠΌΝΠλ ἯὙΠὁ τοσιασὶς μέσο, ὑπαὶ Ὀσιαῆγ, 
, 8 Ὀυγηι Οἰδυίηᾷ, Μ28 ΘηΓΓΟΙΥ 

Ὀύσγὴς ἴο δ Ἰωοτὰ, Μὲ ΠΞ}, οὐ 106 

δυοσδιατίδεὶς οὔτ, νῶδ, τ τ τἰδ6 ΘΧΟΟΡ- 

οι οἵ οεεϊδίη μίϑοοϑ οἵ ἴδὶ, ον ΟσῸ 
ὈυγηΣ οὐ ἢδ6 διίδσ, δπὰ 6 Ὀγοδδὲ δειὰ 

τρις δου! ος, ποιοὶ Ὀοϊοημοὰ ἰο ἴδ 
Ῥτίοδε, οοῃδυζωρὰ, ΟΣ δ ΒΆΣΩΘ ΟΣ [8.0 [0]- 

8 ἘὸὺοῪξ ἰὺ [86 Ὠηΐπρ ἩΒογοὶη ΓΠΊΟῪ ἀθδὶς ἀ]γ ἀδ ιμαϑ 
δθουο ἴμοπι. ᾿ ΩΣ 

Ἰονίηρ ἀΔΥ, ἰῃ ἃ οοηνίτίδὶ σοραϑὲ, ΕΥ̓͂ 106 
]δγϑ ἶτο, ἢ15 ΤΔΤΩ ΣΎ, δηὰ [Π6 ραθεῖδ τ Βοτα 
Βο ἰην θα, δη ἃ διιοης ὙΒοΙ ἐδ6 [υϊίοδ 
δηὰ [ἢ ῬΟΟΣ ΟΓΘ ὩΘΥΟΣ ἰογροιΐθη (ςοτῃ- 
ῬδΙὸ Ιωνϊξ, 1}, 8, δἰ Φοᾳ., 14, 1δ; Υἱϊ, 81, 
δὲ δεᾳ.} Ἰ)οιὶ, χχυὶϊ, 7; χίΐ, 6, δέ δες. 

1 ὅδ. ἰχ. 19; χνὶ. 3, ὅ; 3 ὅδ. νἱ. 19; 

Ὁ θαϊ, χὶϊ. 12) ΤῊΘ δοουγαῖθ ἀθίδὶ]δ οοῃ- 
οογηΐηρ [8.0 βδοσίβοοαδθ, ν1}} 6 οχρίαϊποᾶ 
ἴῃ 086 οὐττθο οὗὨ (δ ὲ8 σοτητηθπίατγ ἴῃ ἐπεὶρσ 
ἄπο μἷδοοθ. ΑἸεδουκχὴ Φοῖιγο τγδϑ ἃ δοδ"- 
ἐπθἢ Ὀγίϑδὶ, 86 βϑοιηϑὰ ὩΟῸῪ [ὁ δγο ὈθθΏ 
ἰηπυςοά, ὈΥ̓ (86 τηϑοϊίοδι οπμπὶροίδηοο οἱ 
Ἰὸ Οοὰ οὗὨ [εγϑοὶ, ἰο δοκηονϊορσο δὰ ἰὸ 
δάοτο Ηΐπι; δηὰ δῚ 88 ἴο Ηΐπ ἐἶαὶ ἢ6 
οἤδοτοὰ βδογίβοοδ, (Π6 1βγδοϊϊίθα οου]ά, 

ΘΟΙΒΙθΟΘΠΩΥ, ἰδ κὸ Ῥασὶ ἱῃπ (6 πιὰ] Ἤοοῃ- 
Ὠθροϊϑὰ τ (θη). “1ὲ νγῶϑ ποὲ Ὡθοθϑ9- 
ΒΔΙῪ ἴ0 Τηθηζου ἢ616 Μοδοδ ΘΧΡΥΟΔΕΙΥ, 88 
(16 πιοοίίης ᾿οοῖ, ΡΪδοο ἰῃ μἷδ ἰϑηὶ" (Ἐπ 
πα, αελδαι). ΟἿ φδοσί βοίδὶ ἔδει 
ὝΟΣΟ, ΟΠ ἸΟΥ͂ΣΙ οοολοίοηδ, οοἰουταιθα, οὶ 

ΟὨΪΥ ὈΥ (δ0 ᾿ατδοὶτῖθο, ὑπαὶ ὉΥ δἰτηοδὶ 41} 
Ὠδέίουδ οὗ δοιϊίαυΐγ, δηὰ ἐμ6 Ηοχηοσίς 
Ῥοθπιθ ΔΙῸ τορίοίο ΠῚ ἱποίδηοου, δηὰ 
ἀοίαἰϊοὰ δηὰ ἱπιαγοδείης ἀοδοσὶριίουδ οὐ 
βυοῖ τηθδὶθ (8θ06 Σείϊλ, Δηεᾳ. οαι. ἵὉ 
χ. 7; ϑιιοὰ, Αμεᾳ. Οσανίν, ἐ. 383), ΠΡ, 
ἐπ ἴδ δἰ χε ϊοαδιίου οὗ φ"εγίπρ, φαογ βοῖπο, 
860 Εἰχοὰ. χχγν. 3. 

18. «κά ἐξ σαν ἴο Ρμαδε οκ ἰλο 7οἱ]οισίπο 

Γ ΡΟΝ ΠΝ 

πον πο, (δὲ 6, (0 ἀδγ δον (86 αἰτίνα! ὰ 

ὶ 



τε τσ 

στ 

ἸἽἼΠ ΝΜ ΠῚ 820 

ΜΘ ΓΟ; πρς ΠΟΘ ΠῚ ἈΦ 14. Ὁ Ἀπ ρΥ  ΜΤῚΣ 
γπϑ Ὁ ἡ πρὸς Ἴ ἡπι Ὄττπῷ ον τ πὸ 
ἼΘΝΣ 16. ἘΣ ὙΒΊ ὙΠ 31) ὈμΠΤὉΡῚ ΤΊΣ. ἀγὴν πρὸς 
ἘΠ Πὲτ 16 1 τίς ΟἿ Ὀμπὶ ἐλ ὩΠΠΡ τρὸ 
ἘΠ: ἘΜΓΉΣῚ ὙΠ} [8 ΘῈ ΓΒ ἜΦΕΨῚ ὍΝ ΚΔ Ὁ 
Ὑπσδ νἷς ΠΟΘ ἸΠΠῚ ἼΝΝΥ τὶ γπΝ Ὀρεα 

ΠΣ ὈΠῸΣ Πρ θὰ ΒΡ ὍὉ) 18. : ΠΝ) Πρ ὙἷΝ ἜὩ τη 
ΠΡ 19. : ΤΩΡ ὙΠΚΌ, ὈΡΊΓΓΝ ἼΒΤΙ ἤθ Ἴ59.} ἼὯὮ5 ἫΝ 
ὈΡπκτ τὴ Οὐ τῖτις Π Ἴῶν Ὀτο ΤΣ ἀγα Ὅρα νῷ 
ὈπΙΠδὶ ΠΙΉΣΙΣῚ 80. : ὈΣ  ατ : ὈΝΙΣΉΤΤΑΣ ΠΡῸς ΠΒΓὴ 
ΤΠ Ὁ ΤΉ ΤῚΣ ΤΩΣ Στὴ ΠῚ ΤΥ ΡΙΓΓ Ὶ ὈΈΠΙΤΤΩΣ 

" »» 

ᾺΣ ὈΡΓ 90 ΠΠΠΣ 
οἵ 7εἴδγο, νδο, τποτοΐογο, ρτοροδϑὰ δἰ [118 
ΘΑΣΙΥ Ῥοσοα 15 πΠ6ῊῪ πα ἰοΐα!] ογρδηϊζξαιίίοη 
(8εε οὐ γοῦ. 1. ΩΝ, 186 πδυδιὶγ οο- 
ιγυοὰ πεῖ 29), Ὀδοδῦθο ἔΠο80 ἯδΟ βίδπὰ, 
ΠΟΠΘΓΑΙΙΥ τοδοὴ ἀδοῦέ [086 ΜὮΟ δἰδ; 8600 
Ἑζωαϊάε τοῖα, 8 548. 1, α. γ. Ἧο δηά, 
Ἐπογοίοσο, ἰῇ [δὲ ῬγΟΡΟΒΊ ΣΟ. ἤοσθ, 0 

ΠΟἸ]δίογαὶ εἰρη βοιιίοη, 88, Ὁ. ἱπβίϑδησο, 
τπδὶ οὔδ “ ΤΠ] Κ ογοννὰ δγοπηὰᾶ πἰπι,᾽ εἴς, 
ὈΨΝΠ, ἀοφηοῖθδ ἢθτῸ, πδίυγα!ν, ἰβοθθ ΟὨΪΥ 
ὙΠῸ Βδρροηθὰ ἴ0 δύο ᾿διν- δα 118.--- Ζγοπι 
ἐδά »ιογπῖπο ἰο ἰδὲ εὐεπίπς. Τμδὲ (μἷ8 
ἀο68 ποῖ τροϑη (86 Ῥγϑοῖθο δϑιχοηοχηΐοαὶ 
Τοογηΐηρ δηᾶ ονθηΐης, ἰ8 ἴοο ουἱάδης ἰὸ 
πάποθ 08 τὸ ᾳυοίο θη ἘΖτδ᾿Β ἜἽχροδίοη 
ΟἹ ἔδοδ0 ᾿γογάδ. . 
4. ΤῊ δίγοδδ, ἰῃ οιὮτο᾽ Β αποδιΐίοῃ, 

1105 ἰπ τΐ:6 οεἰγουτηβίδηοο, ἴδπαὶ Μοθοϑ 
ἡπᾶχοϑ, δἰηρὶο-πδηάοα, [86 τ ΠΟἾἷΘ ῬΘΟΡΪο, 
ΠΟΙ, 88 ἨΔΒΩΣ δηᾶ οὐδοῖβ Ὀοϊῖονα, ἰῃὰ (ἢ0 

φοἰτἐΐπρ οἵ ΜοδΒοδ, ὙΔῚ]1δὺ μὸ Βα το 1666 δηὰ 
ἀορταίοθ ἐδ 6 ῬΘΟΡΪ6 ὉΥ Ἰοεεϊης ἰθπὶ έδιιὰ 

Βαΐογο μἷπι; Ἡϊοδ οΟρίηΐο 885 αδἰγοδαγῦ 
Ῥόοη χοὐθοίοα ὈῪ Ἐπ Εσγα. 
δ, 16. ΤΠο οοηϊπποιίοη 2 τρσγοὶγ 

ἐπίτοάμποοθ 86 ἱπάϊγοοὶ ϑρθθοῖ, ᾿ἴκκὸ ὅτι, ἴῃ 
Οτοοκ, διὰ ἰβ, [ποχοίοτο, ποὶ ἴο 6 ἘΓΔἢ8- 

Ἰαιοὰ ἰπ ΕΌς 168.---ὈΓ δὲ Ὁ, ἴθ ἃ )ατὶ- 

πρδὴ 51. 1 ΒρῚΣ ὝΡΝ ΓΙ ζυΒ Τὴ 
ἀἷςοδὶ ῬὮγαδθ: ἴὸ οοηδαὶε ἔδο ἰαάχοθ, τ ῆῸ 
8ΓΘ {ποτδοῖγοβ οδ Ἰοὰ, ἰπ [86 Ῥομιίδίθας ἢ, 

ὨΝΤ ΝΣ (660 ποθ ΟἹ χχὶ, 6); δηὰ [ἢ6 
δἀορείου οὗ Φοί το ἱπβεϊυοηκ, ὈῚ δῖ ςἢ 
ΤΩΒΔΏΥ ΟἿΠΘΥ ΙΒΓΘΘ] 68 ΤΟΙ 6180 δρροϊπιθαὰ 
88 Ἰυἀϊοίαὶ ἔπποίί ΟΠ γ68 (866 οπ νοῦ. 21), 
ΔΒΟΥΒ δι οἰ ΘΠ γ., (μὲ Μόοθοβ, 288 Ἰπάρο, 
δ ὮοΙΘ ποῖ οοπαίἀογοὰ 88 ἴπθ ϑρδϑεΐαὶ 
“ χῃροῦ οὗ Θοὰ;," οΥἦ Ηἰδ ἱπερίγοὰ ἱπείσιι- 
ταθηϊ, Ἧ ὁ ὁδηῃοῖ, ᾿πογοΐοσο, δηὰ, ἱπ 186 

ΔΏΒΥΟΣ οἵ Μοβοδ: “ ΤΏ6 Ῥϑορὶς σοϊηθ ἴῸ 
1ὴ9 ἴο Θῃαῖτο οὗ αἀοα’ (δαὶ ἰδ, ἰο Ποδν 
ΤΩΥ͂ Ἰυσί ἀΐοα!] ἀφο:β1 0}, ΔΏΥ αἰγοοῖ ἱπαίηϊ- 
διΐοη [81 Μοδοδ οουἹὰ Ὡοὶ Μν }} οἴοοϑθ 
ΟἾΒΟΣ Ἰυάψεδβ Ὀοδί 468 Ὠἰπ)861[, δβίποθ 186 
ῬΘΟΡΙΪΘ οδπιο ἴο Θῃαυῖσο οὗ Οοά (Παεδακι, 
Ἀοδεμηιζζϊεν, αυιὰ οἴ6 8). [1 ἰβ, Βούγουοσ, 
ἔσυο, ἰδὲ ἰῃ τοῦ80 16 8 αἀἰδεϊποξίοη ΒΟΟΣ 

ἴο Ὀ6 πιδο Ὀεΐζοο ἡπάϊοΐαὶ βϑηΐθησοβ 
δὰ ΚΌΟΏΘΓΑΙ τοὶ σίου δη ἃ τηοσγαὶ :ἱπ]Ὸπ6- 
ἐοηδ, ῬΊΟΝ Μόοδοδ τρρκοδ ἴο βοὴ 86- 
οογάϊηρ ἴοὁ [Π6 Ἑμδσδοίοσ οὗ {ποῖ ἀΪδ- 
Ῥυΐίοα. “ΔἽἼ, τρδίζοσ, οδυδο; ϑορίπδρίπε, 
ἀντιλογία, “ ἀἰδρπίο "; Μυϊχαῖθ, ἀϊε- 

οορέδιϊο, “ απδιτοὶ." ὙὍΠο οἰγουχηδίδηοα, 
ἐπδὶ δὲ 19 πϑοὰ ἴῃ [Π6 5ἰηρυϊαῦ, ὙΜ|1ὲ 

ἐδ αϑὲχ ἱπ ὉΠ. βιδηὰβ ἐπ 1π6 Ρ]αταὶ, μα 
ἱπὰποοὰ Μοράοίδθοδι, ΖΌΩΣ, πα οἰ οσβ, 
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16 ΤΌ] οηρ᾽ τλοτηΐηρ, ὑμαῦ Μο868 βαὺ ἴο ἡιᾶρεα {π6 ΡΘΟρὶε: 
8ηα [86 ΡΘΟΡΙ6 βίοοα ὈΥ͂ Μοβεβ ἔγοση ἰδ τρουπΐηρ ἰο [86 
αὐοηΐηρ. 14. Απα σβοη Μοβοβϑ᾽ ἔλθ - 1 }-ἸΔῪ7 Βα. 411 0ῃ δ 
[6 ἀϊὰ ἰο {886 Ρϑορὶβ, 6 8414, Υ αὺ ἐξ 0818 ὑμίηρ' ἐμαὺ (δοὰ 
ἀορκϑβὺ ἴο {86 ρεορὶοῦ ὙΥ̓ῈΥ βιὑὑεβὺ ἴδοι {Πγ861} δἱοπο, διὰ 
811 186 ΡΘΟρ]6 βίδῃα ὈΥ ὑΐθ6 ἔγοτα ταουπϊηρ' ἰο {6 ονθηϊηρ ἢ 
15. Απὰ Μοβββ βα]α ἴο 818 δ μεγ-π-ἰανν, ᾿ΤῊΘ ῬΘΟρΡ]6 οομη8 
ἴο τὴ6 ἕο δῃαυΐα οὗ αοα: 16. θη ὑμοὺ δᾶνα 8 τηδίίου, 
ΠΟΥ οομλα ἴο 6; 884 1 Ἰυᾶρεα Ὀούνγθοη ομ6 8η4 Ὁποῦ υ, 
8η4 1 τλᾶκα ἐλόπι Κποὺ {86 Βίαξαίο5 οὗ ἀοά, ἀπα ΗΪ8 ἰανν. 
17. Απᾶ Μοβοβ' δύῃον- 1 -1δὺγ 861 ἃ ο ϊτῃ, {πΠ6 {μὶπρ' (μα 
ἴδμου ἀοοϑί 8 ποὺ σοοά. 18, Τῆου Ὑ110 ΒΌΤΟΙΥ ὙΤΘΔΡ ΑἸΤΑΥ, 
ὈοῸᾺ ἴπου, ἀπά {Π18 ΡΘΟΡΙ6 (μδΐ ἐθ σι ἢ 0866: ῸΓ {118 [Πϊην 
ἐδ ἴοο ὮΘΑΥΥ [Ὁ ὑδθα; ποὺ αὐ ποῦ 8016 ἴο ρδσΐοστῃ ἴὖ 
{Πγ861} δοπθ. 19. Ἠθαῦκθῃ ΠΟῪ ἴο τὴν νοΐοθ; 1 μψῊ] ρῖνϑ 
[866 σουηβ6], δπα ἀοα ΤΥ 6 τ {Π66: Βα ἔδμοὺ ον [}68 
ῬΘΟΡΪΘ ᾿πϑίϑαα οὗ (οά, ὑμαῦ ἔοι τηδγοβὺ Ὀσίηρ {86 οδβ68 
ἰο αἀοά: 20. Απὰ ἕπου 8ι8]Ὁῦ ἔβδοι! θὰ ὑμ6 ογάϊ μϑΠ 668 
8ηα ᾿ατγϑ, δηα 8[,4]Ὁ ΒΏΟΥ ὑἤδτα Π6 ὙΑΥ ΒΘ οΐἢ [Π6Ὺ τησϑὺ 
ὙΓΑΪΚ, ἀπὰ (ῃ6 ψουκ ὑμαῦ ὑΐογ τηυϑὺ ἄο. 21. ΜΌΓΘΟΥΘΣ, 

: Ἑποὶ. Ρενε.--- Βοοδῦδβο (π6 ΡΘΟΡΪθ. 

το σοπηθοὶ ἐδ τὶ ἼὩ ἽἼ, δπὰ ἴο ἐγδῃβὶδίθ: 

ΦἸΡ [ΠΟΥ Πᾶγθ ἃ ἀΐβραΐθ ὙΓΠΙΟὮ ΟΟΠΙΘ68 
Ῥοΐοσο πιο." Βαὶΐ, δἰμβουρῖι [16 τοϊαιῖνοὸ 
Ῥτγοῃοῦῃ ὁδὴ ὃδ οτἱ θὰ ἱπ ΗΘΌΓΘΟΥ (5690 
γα. 20; ΘΟΙΏΡΒΔΙΘ Υἱ, 28, οἴ0.}, [86 δἰ ΌΪΑΥ 
δ᾽, τοίοσγεβ, οὐ ος νου, ἴο [6 Ὀγϑοθϊῃρ 

ΜΠ, τλδὲ 186 Ρἷαταὶ ὩΠῸ 16. προὰ 
ῬΘΟΔΌΒΟ ἰξ ΔΡΡΙΐ68 ἰο ἰηάϊν! 14] ΠΟΙ ΡΘΓΒ 
οὗἩ [86 ροορίθ. Αδϑουὶ ΠΝ ὨΝΠΝΠ ἫΠ 
ΠΛ, 866 ποῖθ ΟἿ ΧΥ͂. 35. 

18. 03), ἰο τον, ἰο ἴδάθ ΔΉΔΥ, 

ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ υδοὰ οὗ Ρῥἰδπίβ οἵ ἴσϑοδ; ἔδοσθ- 
ἔοτο Ἀγχαυγαίίνοῖγς ἰὼ Ὀ6 οχμδαδίθα, ἴὸ 
αἰ, Βδϑηὶ, θέσιν; Οηκοῖοθ, "82 
ἈΠ; τᾶοα πῆς ὙΘΑΣΥ (ΠΥ 861 οαξ.--- 
“ΔἽΠ ἽΘΟ 29, ἐλ ἐλίπσ ἰδ ἰοο ἤδαυν 
νῶν ἰδε6. Ὑ86 Ῥγοροδίουη [Ὁ ἰβ πϑδοὰ ἴῃ 
8 δ αἱ δ τοδῆπον ἰῃ Ο6ῃ, ΧΥἹΪ,. 14, ΤΙΝΙ 

Δ Ὁ. 860 ΣΕ σαϊά, αταπι. ΟΥ̓, Ρ. 600. 

ἈΠ. ἱπβηϊενο οὔ ΠΩΨ, πῖτ ἐδὸ ϑαδῖχ 
οὔτμο ἐῖνὰ Ῥογϑο δίπρΌϊαΥ ταδβουπο. ΤῊΘ 
8118] ἰηδηϊῖγο 4], ἰῃ δίδίῃβ οοῃδίστιοία 8 

ΓΊΦΨ, ἴθ μογο δογουϊαιθὰ ἱπίο ΖΦ), ἰπβιοϑὰ 
δ 4 

οἵ [π6 τρία ἕοστα ΠΕ), δ '8. (6 οᾶ8θ 
ἷῃ ΒΟΥΟΓΑΙ ΟΙΠΟΓ ἱπβίβῃοοϑ ΟΝ, ἄϑεη. 
χχχὶ, 18; ΠΕΣ θα, χΙν . 11). 

19, 90. Βε ἰάσα 7ὺ᾽ ἰλε ρεορίε, δ) 
ὈΝΣΙΟΝ, “ ἴῃ 186 ἔλοο οὔ Θοὰ,᾽ οἵ ἱπϑιοδὰ 
οὗ αοὰἂ; δαὶ 18, θη ἰδοῖγ νἰβδάομι ἀοοϑ 

Ὡοῖ 501. 6, δὰ [0 ΟἾΝΟΣ ἰυάροθ ΠΟῪ ἴὸ 
Ὅο ΔΡΡοΐηϊθὰ δσὸ πηδῦ]ο ἰο ἀθοίάο, το 
Δ ΔΙς δοί 85 [80 ᾿υάζο, γῆ 18 ἰμδίτιοίεα ὈΥ͂ 
αοἀ Ηϊπθο ἢ που 8.41} δηδιγοῦ ἤδη, δπὰ 

ἂὶ (80 βασῃὴθ {πιὸ τοδοὴ ἴἤθσ τϊβάοπι 
Δηἃ ΙΩΟΓΑΙΣΥ͂, ΟΥ “ΗχΧ αὐγὰ, ἰῃ ογάὰοσ ποὶ 

ἴἰο ὃὉ0 τοαυϊγοὰ ἰο Ὅ6 οομδυϊ θα ἱπ ΘΥΟΙΥ 

δἰ 6 6880 (Ποδοπη εν). ΟὈΙΏΡΘΙΘ 
Ὡοῖ68 ΟἹ ἷν. 6, δηὰ ΥἹἱ. 1, 2, 

ΦῈ. Τμδὶ [16 Ιδγϑοὶλοβ ᾿σοσθ ῬΟΓίθουΥ 

ὉΠοΥρδηϊσοα ἴῃ ἃ ᾿πάϊοεϊ4} 89 Μ6}} 85 ἴῃ 
ΘΥΟΣΥ͂ ΟἾἾΒΕΥ ΤοΒΡΘοΐ, ἰ8 ουὐἱάθης ἔἴγοσι [ἢ0 

τηοϑὲ ΘΌΓΣΒΟΙΥ Τοῃδί ογϑίίου οἵ {ποῦ οοῦ- 

ἀϊεῖοπ ἱπ 6 Εργρθδη δοπᾶάδρο (ςο ρα σθ 

ἱϊ.. 11, δὲ δ8εᾳ.). ΤἼΘ οΙάογ8 δὰ ἃ οοσίδιῃ 
ὩΔΙΌΓΑΙ ΔΌΟΪΒΟΙΠΥ διιορ ἴδποη, 68 ἰα 

ὌΦΌδι.ι.οΌοΟοΟ ὁ ὁΦὁἝὁἝὋ. 

4.-. 

το μα «αδο ἁπαπαπαααι,... 

Ι 

( 

ὈΒΌΔΙΙΥ [20 0880 ΒΙΔΟΙΡ Ργοάοσαίπδηιγι, » 



ἡ ΜΠ ΠῚ 

Βδλ γε ἸῺΨ το Ἐχὲ ΟΤς ἘΠῚ οἷ  Ὀἷρυ 
Ἐπ4« 
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ἐπ" δωι 48. : ΓΗΦΏ ἼΦῚ ὈΡΏΠ ἽΦ ΓΝ Ἢ ΘΈΡΝ 
Ἢ 55) ΤῊΝ ἸΝἪ ΦΗΣῚ ΤΙ ΟΣ πΐη ΜΕ: ὅν] 

“" ὈΝ 28. 1 ἼΠῸΣ ἸἈ1 59) Ὑ ΝΡ ὉΠ) ὉΠ Θεθ ἸῸΡΣ 
Ἰρτ σα ΤΠ Ὀρργ9 δὴ τῶν δὴ Ὁ ρα: }}) πν ἦῃπ 

᾿“---- ρδδίοσαὶ ὩΔοηΣ δηὰ (σἰῦο8, δὰ τὸ ἢδνὸ 

Πδά τῶοσϑ Δ ΟὯΘ ΟΡΡΟΥΙΠΙΕ ἰπ [ἢ 6 
ΒΙΒΙΟΥΥ οὗἨ 186 ἀο᾽ϊνογϑηοθ οὗ Ιβύδοὶ ἰὸ 
Ῥοΐῃς οὖ {Π|0ὸ ϑρῆδθσο οὗἉ δοίϊοῃ οὗ ἰδ9 
οἰάογβ δ σοργοϑοηΐδιῖνοβ οὐ 10 ῬΘΟΡΪΘδ6, 
ἐη 1Πποἱσ Ῥοεϊίίου ἰο Μοϑος δηὰ Ῥδδυδοῖ, 

Βαυΐ δ στοῦ ἱπίθυη δὶ ὉΠ Ὺ οὗἉὨ {Π6 ΡΘΟΡΪΘ 
ἮὟΆΑΞΒ ΠΟΙΌΓΑΙΪΥ ργονυθηϊδὰ ΟΥ̓ 16 ἰθδίουϑ 

ΘΟΠΙΣῸΪ δοὰ ἐδ ἰηνίἀουβ δυβρίοίου, νἱ 
το ΠΟῪ τογὸ ἰτοαιοᾶ ὮΥ ἴπ6 Επγρ ίδη 
ΤΩΟΏΔΙΟΙδ, ΤΠ ροηΐυδ οὗ Μοβοδ, ἢ Ο80 
το άποδβ δηὰ δυσαπΥ τοπδοσγοὰ Μἰπι, 
ἐπ [Π6 6γ68 οὗἩἨΤΏ6 Ῥοορΐο, θολὰ δὴ οὐ͵οοὶ 
οὗ δἀπιϊγδέίουῃ δηὰ αδϑοοϊοη, γγ88 ἐδ 86- 

οἰάθηϊαϊ οοηΐγο, τουπὰ πὰϊοῖ [86 ΗΘΌΓΤΟΥ 

᾿ιοδὶϑ χαϊμοσοὰ ἴῃ (δ ἀάγε οἵ ἐδποὶρ σϑ- 
ἀσιρίίοι, δηὰ [6 τπηϊνογϑαὶ οορῆθηοθ 
ὙΐσΣ δῖ8 60}}1{108 δῃὰ 1.18 Υἱσίιι68 ἰπδρὶγοα, 
τορἰδοοὰ, πῃ δαὶ οὐ ο8] δηὰ ὄχοορῇοηδὶ 
εἰπιο, ἰλ6 τδηΐϊ οὗ ἃ νν}}- δα] δηοοα ρο ςαὶ 

Βγδβίθσωη. Βαυὶ δι πουρ [86 βδῖη9 μδίσὶ οἵα 
268] οὗ Μοβ68 σοιηδίῃδὰ πηδραιθα ουθῃ 
αἴλοσ [6 Ἵὁχοάσθ, ἰὲ 88 ὉΠδυοὶ 820]6, ἐμᾶς 

818 δίγσοησι βου ὰ ποῖ, ἴῃ ϑοῖῦθ ἄσβτοο, 

Βυοσσῦ πηᾶον [6 Μοΐζς οὗ 818 γιοῦ Β 
διυνοσδίίοηδ; δηὰ δἰιπβουρῇ (Π6 οοηβάθῃοθ 
οἵ ἴπο Ρϑορίθ ἴῃ ἐποὶν ᾿Ιϑδάοσ τουηδί θὰ, οἱ 

400 016, τηβιδίςθη, [6 Δασηἰηϊδιγ δου οὗἁ 
ἡμπιδῦοθ οδρϑοίδιυ, 1 ὀχογοίθοα ὈΥ οη6 ἰῃ- 
ἀἰνίσαὶ, πημδὲ ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ μᾶτο ἰδκθ ἃ 
ΨΟΙΥ δΙοΟΥ δηὰ ἰγσοϑοτλθ οοῦγϑ6, οδσπἰδίοθὰ 

ἔο ἰηαγο 86 ἱπίογοδίδ, δηὰ ἴο ἘΠ Υ [80 Ρ8» 

εἴοποθ οὗ (89 ῥϑορὶϑθ (τεσ. 18). ΦΔαοίδτο, 
Ἐπογοίοσο, ἮΠΟ γγ28 Ὠἰτλθ6] ἢ, 88 [86 δρὶ τι υἱὶ 
Βοδὰ οὗ ἃ πυϊηθσοῦδ ἐσχῖῦο, νγν6}} δοηπαϊηϊθα 
ψὶἢ ΡΟ] δϑαῖσο δῃ ἃ ῬΟρΌΪΑΣ δάσηίηΐθ- 
ἐχαϊτίοα, ὑσοροδοὰ [8ὴ90 αἰνίδίοῃ οὗ [16 
ῬΘΟρΡΪΐο πο πυχηοσίοδὶ ο145568, ἰῃ δοοι  οη8 οὗ 
ἴθ", Δἢγ, ἃ μβυπάχοᾶ, δηὰ ἃ ἐμβοπβδπᾶ, ποδὶ 
ἸΙΚΟΙ͂Υ οοἱποίἀϊης τὴ ἴ6 πδίαγαὶ ζθη68- 
Ἰορίοαὶ ἀϊνίδίοι ἱπέο ἐγίοβ, ἔβπι:} 168 δὰ 

᾿ Βραδοδ, Δηὰ ἴο δρροἰὶπὲ ἃ ἱπάρο ονασ ϑδοὶ οὗ 

ἴπ6860 ἀἰν  β'ο]8 (σοιρασο Ποαί. ἱ, 18, 15). 
ΤῸ ἰθ ὑγΟ 8016, [Πδὶ ἃ οογίδίη βαυ-ογὰϊηδίϊοι 

οχὶϑίθαὰ δοίνγοομ (680 αἰ γΘΩς δοοί ΟΉ 8, 

80 [Πδὲ 8 ΔΡΡΘ681 γγ88 Ῥουτηϊ θὰ ἤἴτοηι [ἢ6 
ἡιαάρθ οὐὸσ ἰθῃ ἰο 1᾽6 ἱπάψο οὐοὸς ΠΗ͂Υ, 
δυιὰ ἔγοσῃ [μ]8 ἰο 6 πάρ οΥϑσ ἃ Ββυαπάγαά, 
δηὰ ἰδὲ, ἐπογοίοσο, α οδῦϑο πῇῆΐϊο Πδὰ 

ποῖ Ὀθεη ἀδοϊὰοὰ ἴο (Π0 Βα ϑβοίΐοῃ οὗ 
ΒΟΩ͂Ν ραγίΐοα Ὀγ [δ ἡπάζο ΟΥΟΣ ἃ ᾿πουδαπά, 

"8 ὈΣΟΌΘὮἑ Ὀοΐοτγο Μοβοβ Βἰτηβο (νοσ. 
19). ΒΥ τῖ5 διτδηροιηθηΐ, Μίοβοβ τγ88 
ΠΔΙΌΣΑΙΥ ἤβοὰ ἤΌϊΩ ἃ υδδὲ παστοῦ οὗ 
ῬΟΠῪ δϑαῖσβ, διὰ ἢ πδβδ ΠΟῪ δ ἴὸ 
ἀϊτοοῖ ἰβ αἰὐθηζίοη οἰ ΟΗ͂Ὺ ἐο [86 χοποσαὶ 
τοὶ σίου, ΤΟΥΔῚ, δὰ ταδίογίαϊὶ ἱπηργουθ- 
ταθὶ οὗ ἐδ ρϑορίθ. ΤῊ Π6ῊὟ ΟΥζδηΐζο- 
Εἰοη Ῥοϊτηϊ ἐοα, Ὀδδὶ68, δὴ θδδέοσ οοῃίγοὶ 
οὐοσ 1.6 τβοΐθ ῬΘΟΡΪΘ, Ποῦ οου]ὰ ἱξ Παγθ 
ΒοΘῺ ΘΠ ΓΟ τους ῥσοῦϊ ΓῸΣ τὰ ΠΑ 
Ῥῦγροθοαδ (ΝΌ. χχχὶ. 14).- -Βυϊ, Βουσουοσ 
τοὺς ἴδ6 δἀνδηΐδροθ σηϊχλ μανο Ὀθθα, 
ΜὮΟΝ Φοίδχοβ ῥιόροεαὶ οβθσοὰ, ἱξ 8 

οδυίουδ, ἰδαὶ ὁ νογχοὰ ἴο ἴΠ9 ορροδίϊθ 
αχίσοσηθ; ΠΟῪ ἴδ0 σγφαΐ πεδιδεν οὗ ἡυᾶ σοι 
Ἰησδὶ δὴ ὑζογθα δὴ δδϑθητδὶ ΘΠ ΟΏ ἢ,» 
Ὀγάποῦ; ἴογ, ἐξ τὸ δαΡΡΟΘΘ (δ6 ῬΘΟΡΪΘ ἢ 
Βανθ οοπηῖϊοᾶὰ 600,000 τρθη, πότ ὙΟΓΘ 

ποῖ 1688 ἰδδὴ 60,000 γυάροβ οὐδθσγ ἰδϑῆ; 
12,000 ονοὸσ ΕΗΥ; 6,000 ΟΥ̓́Σ 8 πυμάγοί, 

δηὰ 600 οΥοσ ἃ ἱμοπββηᾶ, οὐὁὨἨ 8 ἀρυτοχδῖθ 
διιι οὗ 78,600 ᾿υάχοδ, τ οἷ ΠΌΤΩΌΟΓ 88 
ΘΟΥΔΙΗΪΥ πηδυαὶ Δ Ὁ]9 (ὉΣ ζΘΏΘΥΘΙ 46]}- 
Ὀοσαουβ. ὙΠογοίοσο Μόοθοϑ ΒΑ, ἰδίοσ, 

[0 ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗ δυττουηάϊης Εἰτη8617 1 8 
βοῃδὶθ (ϑυποάσίυσω) οὐὁἨ ϑουθηνν 6] άσγα, 
ῬΠῸ δδαὶοιθὰ Ὠΐπι ἰῃ 411 ἀἰ συ, ταδιίοσβ 
διὰ οτἰιοαὶ] οἰγοπιηδίδηοοθδ ἱ {86 
δάνίοθ, δὰ μὲ δαίμοσιν ὙΠΙΟΝ ἘΠΘΥ͂ 
θωϊογοά τ τὴ0 ῬΘΟΡΙΘ, δῃὰ τδο "τ τῸ 
δὲ 1Π6 βαῖη0 ἐἶπηθ ἱπίοπἀοὰ “ὁ [0 ὑδιηρΟΥ, 
ὉΥ τ }8 δαἀπιίχίαζο οὗ δὴ δυϊβίοογδαιεῖοδὶ 
οἰατησηῖ, [6 ΔΡΡΘΆΓΘΠΟΘ ΟὗὨἨ ἃ ΙΩΟΠΒΙΟὮΥ, 



828 ἘΧΟΡῦΞΚ ΧΥΠΙ. 

[Ποὺ 5}4]0 βεϊθοὺ οαὖ οὗ 411 [86 Ῥ6ΟΡ]6 800]6 πηθῃ, δ ἢ ἃ8 
ἴθαν αοά, τχθη οὗ ὑγυΐῃ, μαύρ αηὐαδὺ ραΐη; δηᾶ ρ]δοο διοὴ 
ΟΥ̓́ΘΡ ὕποτῃ, ἰο δ6 τυ] 6 γ8 οὗἨ {βμουβδῃάβ, τυ] γ8 οὗ πυπαΓααβ, 
ΤΌΪΟτΒ οὗ ΑΙ 165, δηα ΤΌ]ΟΙΒ οὗ θηβ: 22. Απα Ἰοὺ ἰβδιὴ 
7υάσα [16 ΡΘΟΡΙΘ δὖ 811 ὑ{πλ68: δῃα 1ὑ 8841} δ, ἐλαΐ ΘΥΘΡῪ 
δτοδὺ ταδί ὉΠΘΥ 5841} Ὀγηρ ἰο {π66, Ὀαὺ ΘΥΘΣΥ͂ 8118]} 
Τηδίο {ΠΟΥ 5888} Ἰυᾶρθ: 80 τα κ ἰῦ Θδβ.9 [ῸΓ 
{πγβο 1, ὑπᾶῦ (ΠΟΥ ΙΏΔΥ ὈΘΩΡ ἐδ6ό δωγάόη σὶϊῃ ὑἢ66. 
28. ΠῚ του ψ|]}ῦ ἀο {18 {δϊηρ, δηα ἀοα σοτητηδηα {66 
80, [6 η ὕπο ψ1Π Ὀ6. 8016 ἰο μά 6, δηα 411 {118 ῬθΟρ]θ 

" Ἑποὶ, Ῥενε.--- 8881} ἰδ 06 Θϑδίοσ. 

ὙΠ ΒΊΟΝ [80 8016 Ἰορ οἸδιΐου οὗἨ Μοϑδο8 της διτίγαϊ οὐ ἴμὸ Ἰαγϑοῖ θα ἴῃ ἴ86 ῥ]δίπβ οὗ 
Βαγὸ δυβυϊη θὰ" (Μπ|ολαεῖἑε, ΜοΒ. Ἐ. ἷ. 60). Σ΄ Μουας βπαὶ, τ ογοδδὶς ἰ8 ἢ ΤΠ σαῖ, 1, 9---Ἱ 7, 

- Ὑ7ο ποοᾶὰ δβοδγοο  τόδσκ, (Π8ὲ [80 
οὐδ ϊσζδιοη ργοροδοᾶ ὈῪ Ψο,Ὦ το νγαδ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ ἴοσοθ ἀυχίηρ (9 εἶπ οὗἨ (Π6 νδπάογ- 
ἑπρβ οΥ̓ ἴδγϑοὶ ἱπ ἴἢ)0 ἀοδβοζῖ; δίποο [86 
ΤΩΘΓΟΙΥ ΠΌΠΊΟΥς4] αἰν βίο τησδέ ὩΔΙΌΓΑΙΪΥ 

δανο Ὀὕθοοῖμο ἰβοϑοξ8), 88 ΘΟΟῚ δῷ ἴδ9 

Ἡροῦτγονβ δὰ βοι]οὰ ἰη ον (Ποιΐ. χυί, 

18). Ἠροηρδίθοῦοτς (Δ π|}. οὗἩ [δ0 Ῥεῖ, 
ἱϊ, Ρ. 415-419) διδβοσίβ, (δὲ [ἢ 686 Δύσδῆρθ- 

ΤΑΘηΐΒ ὝΘΓΘ, ΟἹ [Π6 ΘΟΠΙΓΑΙΥ, ΟὨΘΗ͂Υ ἰη- 

ἰοῃηδοὰ ἴογ (π0 ἔπίυτο ΗΘΌΓΟΝ δίδίθ ἴῃ 
Ῥαϊοδιέηο; Ὀὰῖ μα [6618 Εἰτηδοῖζ, μΠδὲ δι ἢ 

ἃ οοτῃρ]ἰοδίοὰ οτγρδηίσαϊου τουἹὰ Βανὸ 
ὈΘΘἢ ἐπι ργϑ οι 816, ἀη ἃ ῬΓΟΡΟΒο8 ᾿Πογθίοσθ 
[δ6 σοπ͵οοίατο, (μὲ 1Π6 Ὠπτάθοσβ 1000, 

100, δ0 δῃὰ 10, δῖο ποὺ ἴο ὃ ἰδίζθῃ 
Ἰΐροσαγ, θαὶ [δὲ ΠΟΥ αἱ Ὗ ἐσῖροδ, δὰ 
Ιαγᾷθ ΟΥ 51 4]] ἔδσα θα, σοηδίδιηρ οὗ δδουὺς 
ΠΣ διηοαῃὶ οὗ δουἷδ0. Βυΐ δ πουρἢ 
ἐλοιιφαπά (Β]}Ὁ) ἐδ δοχιοείπλοβ πϑοὰ ἰῃ ἐμ6.. 
Β0Ώ86 οὗ ἐγίδε, ἴὲ πουἹὰ 6 ἀϊδῆσα!ς ἴο 

Ῥζουθ [διδὲ λωπάγεά, οὐ ἥν, ΟΥ έν, ΔΥῸ 
ΔΡΡΙΪοὰ δΥΘΟΣΥτΔΟυ ΔΙ ὙΠ} ,απιΐΐ. ---ς 
8 Βῃρρουθᾶ, δηὰ υἱτ Ῥσχοῦδ ὉΠ ἐγ, ἐμαὶ 
ΑΙ οὰ 0 Οτθδῖ, ὮΟ νδδ ὙπΠ11 νοσβοὰ 

ἰη 106 ΒΙΌ]ο, θαβδοὰ ᾿ὶ8 οὐσῃ βϑδχοι οοτι- 

διϊϊτυιϊΐου οὐὗἁ ΒμεΥ}8Ὲ8 ἴῃ οοπηίοα, οἵς,, ΟἿ 
[16 ὀχδρ]ο οὗ (πὸ Μοϑδὶς ἀϊνίδίοη (ςοτη- 
Ῥαῖοὸ αοοκ, οὐ Ἐπρ]., Ἑἀὐονοσζωσηθῃς, ἱ. 70). 

ΑἸὮΏ ΟΧΘΟΙΪ δἰτα ας δγβίοιῃ οὐίαϊηοάὰ ἴῃ 
ἴἈ86 Κίηφάοιι οὗ Ῥετὰ (δ εγίοῖε Οδηδάβ, 
Ῥ. δ65λ.--ἼἸς Μ|}} ποῖ Ὀ6 ἰουπὰ οοηίγα- 

ἀϊοίοτγ, ἰδὲ (δ0 δρροϊῃησηοηΐ οὗὁἨ τὴ 
ὁπᾶχοε ἰϑ πὶ ΟἿΣ Ραδδαβο ρἰδοϑὰ ὑοΐοσο [86 

τοϊαϊοα ἱτπητηοάἑ δέον Ὀοίογο τπ ἀδραυ το 

ἔτοῃ Ηοσορ. ΕῸΣ [06 ῬδδδαρΘ. πὶ Ὠ ουϊ, 
ΘΟΙΏΡΥΙδΟΒ ἴΠ6 ῬἨΒΟ]Ὸ ἔἶπ|6 οὗ 116 τδηάογ- 
ἵπρϑ ἴῃ ἰδ 011 ὀχίδηϊ (ΟΟΙΡΑΣΘ Θδροοῖα! ἱγ 
γ6 7.9, δ Π92..--- ΠῚ, τὸ Ιοοκ ους ἴογ, 

ἴο ἜΡΟΝ ΓΙ ἴῃ θη. χχὶϊ. 8, δηὰ 
ΧΙ, 838.-- ὙΣΝΝ, αὐΐε πιεπ. ΟΠ, 
ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΥ Υἱ ζοῦν, τη] 688, (Πθη ΔρρΡΙ] θὰ 
ἴο {86 ΔΟΏΥΣΥ οὗὨ [86 ταἰπὰ δηὰ (ὴ6 Βοδγί, 
᾿δογαίοσθ θπι γον Ιἰκὸ [06 δέῃ υἱγίαβ, 
ΒΑΒΗΐ: “ΟρυΪοπὶ τθη, ὙΐΟ Βανθ ὯΟῸ οὐ- 
οϑϑβίοιι ἴο δαίίοσ δηὰ ἡπᾶρσο αἴθοσ ἔδυουσ᾽"; 
ἜΒη Ἐσταβ: “ ἰηάϊν᾽ ἀμλ]5 το Βανο βισθηρτα 
ἴο Ὁ68Γ ἴ86 θυγάδῃ, Δηα ἔοασς σού, Ὀαὶ ποξ 

το." ΠῸΝ ΣΝ, τὰ τῆο ον ἐσαιὰ 

δηά γίγας; νύ 2212, τἢοβο σῆο Βιαὶθ 

ὈΣΊΒΟΙΥ. --- Νοῖ αυϊϊθ υπίουπὰοὰ ἰδ 1ἢ9 
Διο ἰβητηθηὶ οὐ ἘΠ Εσγα, ἴπδὲὸ ἈΓΟΒΟΘ 

βου ὰ μδγὸ Ὀδοη 80]6 ἴο δηὰ διηοηρ 1860 
ἀοροπογαιθα 15γο] 165, ἢΟ δον τμϑτα- 
861γ68 ΠΟΥ͂, δὰ δἰσηοβὶ αἰ ταγβ ἀυτγίπρ [δ 
ἩΔΏΘΟΙΏΡΒ ἴῃ ἴΠ6 ἀοδβοσί, Ῥῃβὶ ]δηϊτ οὰϑ 
διὰ χτοΐγβοίοσυ, 78,600 τηϑθῃ οὗ 8ὸ ἊἀΪ8- 

Ὀπρτ βῃοα δῃ ἃ ἐχδ! θὰ 404] 11168. 
89 ὝΝΜΟ ὄΡΠ, (λῖ5 [5 α οοπδίσαοιῖο 

ῬΓΩΤΒΏΒ, [ὉΓ ἯΘ ὮΔΥΘ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ: 8 ΚΘ 
1.6 θυγάση ΟΑΒΙΟΣ (ῸΣ (Ὠγβοζ, ὃν ἑαλίπο ἐξ 
“οια ἰδεο. 

48. Ακά ὑ Θοὰ οοπεπιαπαν ἰδεε ἕο ὧο 
ἐλε. Ἑρν Μοβοβ νγὰ8 ἢγβί ἰο οδίδίῃ ἐδθ 
δϑῃοίίοη οὗ αοἀἂ ἴος Ψ9ε6ῖηγο᾿ δ ῬτΟΡΟβἈ 18. 
αίες οχρίδίηβ, δρδίηδὲ (6 οοῃίοσι: 
“ἼΠοὴ ἰδοῦ ἩΠῚ τοοαῖνο ἔπο οοιηϊηδη 8 οὗ 
αοἀ," ΒΥ (6ὸδ0 ΠΟῪ διτδῃρεια τί. 

Υ2 

-, ΑὙΩω,.... 

-«ὁὦ. -»ἂὃ«ενκ--ΞὉΘῤΘῤΘῤΦΦΤ]ΤὯῸὋῸῤ 

ἡ 
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Ῥὴ ὮΝ ΟἹ προ γΌ 4. ὁ τὐν.͵. «οἰρρη δα 
ΙΒ δ ῦϑο πο λε ΠΡῸ ὙἹΣΣ 66. : ὯΝ ὙῸΝ Ὁ 
ὉΠ ἪΡ Γδρ Ἢ ΘΒ Ἢ ὈρΤῸΣ ὈΥΝΕ ὉΓΝ 
ΣΡ ΤΥ; Πρ 93. ὈΣΟΤΤΙΣ ΩΡ ἢ 26. 1 ΠῆΡΨ, ἘΣ 
ΠΡΟ 17 1 ἘΠῚ ὙΔΒΦ ἸΌῚ ὌΜΤ ὉΡ) πῤοτῦν μθὉ 

Ὁ Β 

Μοθβ68 Ὑ111 Ὀ6 60]6 ἴο Ὀθδγ 186 ποῖρδλὶ οὗ 
ΟΟΟΌΡΘΙΐΟΏ5, δηὰ 86 ῬΘΟΡρΪ6 Ὑ1}}, ὙΠ 

ΟΠ ΘοΥ Ὁ πο688 δηὰ δδιβίδοϊοη, γοϊΣη ὨΟΙηΘ 

ΟΌΡΌ 5.) ἄοπι ἐδ ἐγίβιαπδὶθ, δα 186 
ποῦ Ἱὰ πὰ δὴ ΘΔΔΥ δηὰ ὀχρθάϊ τοῦδ 
)υνδαϊςιίοη. 

8ὅ. ΤῈο βδσρδγίδη ἰθχὶ 88, ἱπβιθδὰ 

εκ Ὁ ὙῚ ϑηΠ τς προ 

οὗὨ {18 γογβο, ὙΠῸ δ᾽ ἢσν αἰξογαίίοη, 811 
1δὲ Ποῖ Ποαῖ, ἱχ, 1---18 οοηξδίηθ οἵ 
(9 δυδ)οοῖ; [8δὲ τημδὶ, Πούγουοσ, Ὀ6 Θοῃ- 
Βἰἀογοὰ 8ἃ8 ἃ βρισίοῦβ μἶοβδ ἱπίθη θὰ ἴὸ 
ΔΙΩΡΙΙ͂ ΟἿἱΣΓ ΤοΧί. 

86. Το ζυΐαγοβ ἸΏΒ) (Ὁ δυσὶ ἰδ ἰ8 
ἐπ Β6η86, ΟὨ δεοουῃηΐ οὗ [86 ΨΩΑΥ σοηγοῖ- 

ΝΣ ΣΝ ΓᾺΡ ἌΡΡΩΒ ταν Όρτι ΘΒ 1 Ὁ 
ΔΠὴ) Ὁ ἽΒῚΘ Ἀξὴἢ Ὁ ΥΒῚΡ 92 8. 1) ΒῚ9 ΝᾺ πὴπ 

ΟΒΠΑΡΤΕῈΒ ΧΙΧΣ. 

Βυνμαβυ.--- Ου ἴΠ6 τοι ἀδΥ οὗὨ [06 ἐπϊγὰ τηοηι, [86 [ΘΓ 1168 αττίνο ἴῃ (Π6 ἀσδοσί οὗ 
ϑ᾽'ῃηδὲ, δῃ ἃ ὅποϑιὰρ ἴῃ (16 νΔ]}10γ8 Ὀοΐογο ἴΠ6 χηοπηίδῖπ. ΜοβθΒ ἰβ ἐμαγσροὰ Ὁγ αοὰ 
ἴ0 ῬΓΟΡΟΒΘ ἴο [29 βγ80}1168 ἴ[πΠ60 αποδβοῃ, ΒΟΙΒΟΣ (ΠΟῪ Μ}}} πο υρέ ΠΣ τϑοορί8, 
δηὰ Κοορ ([Π6 οονοηδηὶ ὙΒοἢ Ηδθ ἱπίοπαθὰ [ὸ χηβκο τι ΤΠθτι; ΓῸΣ δα ΟΥ͂ 
τοῦ] Ἱὰ 6 Ηἰἴἰθ οὔοβθῃ δῃὰ ΒΟΙΥ Ῥϑορῖὶθ. Τὴ [βγϑϑὶθ8 ῬΡΟσ ἶβο οὐθάΐθηοθ δηὰ 
ὙΠΠΗρτθαδ. [Ι͂ἢ ΟΥΟΣ ἴο ΘΠἤδποΟΘ ἴΠ6 δ ΠΟΥ οὗ Δίοβοϑ ἱπ [029 δγοβ οὗἩ [9 
ῬΘΟΡΪΘ, δῃὰ ἴο τακοὸ ἴβότὴ ἔμ]}}νῪ ῬΘΙΪθνθ ἰῃ 8 αἰ! ῃ6 τηϊββίοη, (ἀοὰ ΒΡΘδΔ ΚΒ ἰο Εἶπα 
ἔχου ἴ86 ἴῸΡ οὗ [86 τιοπηίδίῃ, 1π {Π6 ῬΓΘΒΘΠΟΘ οὗὨ [86 016 παίίοῃ ; δηὰ Ηδ οομλ- 
τηδηάβ, ἐπαὶ [86 [βγβ 168, ουθὴ [9 ῥσίοβίδ, δου ὰ Βα σΕ Ὗ ἘΠ ΘΙΏΜΟΙγΘΒ ἴνγο ἀπ γ8, 
διά, οὐ 186 {πἰγὰ, ΚΘΟΡ ὉΠοΟΙΏΘΟΙΥΟΒ ΓΟΔΟῪ ἴῸΓ [6 ἀϊνίηθ τονοϊαϊίοη, ἀπτίης τ μι ο ἢ 
ΠΟΥ ᾿οτο Του ἀάθῃ ἴὸ Δρρσγοδοὺ ἴπο τηοπηϊδίη, τ ΒΙΟἢ τγαδ δηθὰ [ῸΓ [Π18 ῬΌΤΡΟΘο. 
αοἀ ΔΡΡΘΑσΘ ἀπο ἐπα Π ΟΣ δηᾶ Πἰχπἰΐηρ, οΪου 8 δηὰ ἢγο, ἴο 186 ὑγιὴς 
Ῥθορῖὶθ. αΑαὔος Μοβοβ ἱιδὰ, ὁποὺ σῇοσο, οὐ [δ σοιησηδηᾶ οὗ Οαοἂ, νασηϑὰ [}9 
ῬΘΟρΪΘ, Β6 δϑοοηἀϑθὰ {π0 τηουπίδίῃ, δοοουιρϑηϊθὰ ὮΥ Αδιοῃ; δηὰ {π6 1ωγὰ ὑτὸ- 
οἰαἰπιοὰ [80 ἀδοδίοραθ.᾿ 

Ἑ, 8. Ετοῦλ ἘΘΡὨἱἀἶπι, Μ᾿ ΐοΣ, ΔΙ Ποῦ ρἢ 
ϊδ ἀχδοὶ ἰάθη 8 ΠΟῪ ἀουθι]}, οαΓ- 
ἸΔΊΏΪΥ 1108. ἴῃ ἔδο ΥἹοῖ ΠΣ Ὑ οὗ Ηοτγοῦ, δηὰ 
Ὀσέγοο (δ τηοπηϊδίη δπὰ Ἦ δαΐ οβὰ- 
ΒΒοίκη, 1016 5.801 168 τηδγορϑὰ τΟΥαγ 8 

ἐμοῖν χτϑϑὲ ἱτησλθ αν δἰτη, [ἢ ἀσβοσί οὗἉ 

δίπαὶ, λόγο ΠΟΥ οποδηροὰ “ἴῃ 186 ἔδοθ 
οὗ, οὐ Ὀαΐοτο ἴδ 6 τηοπηίδίη" (ἽΠΠ 22, 
γΟΣ. 23), ΟΥ, “ Ῥοποϑὶ ἱε ἢ" ΟΠ ΠΠΠ2, 

τοῦ. 17). Ἧ͵6 τασυϊηὰ (86 σϑδάοσ, Π6ῦῸ, 

ἔγοιη ΟἿΌΣ ἀοδοσρίίοπ οὐ ἴδ ρῥοηΐηδυϊα 
οὗ ϑἰπαὶ, ΟἿἹΥ οὗἉὨ ἴδ ἔαοῖ, 188ι ῬΤΟΡΔΌΪ 

γ" ὮΟΪ6 τοῦ οὗ τιοπηϊδίηβ ΒΊΟΝ 

ἰ 

ΟΟΥ̓́ΟΙΒ (δὲθ τορίοη, ὙΔΔ “8110 “ Μουπὲ 
Ἡοτοῦ " (8606 ΧΥϊΐ, 6; χυ]ὲ. δ), Ἐ1δὲ 186 
δου ίδοσι δηὰ πἷρθοῦ ῬΘακ ὈΟΓΘ ἐ. 9 ΠΔΣῚΘ 
οἵ Κ5΄πδἱ (Ρ. 68, Τὴ ΗΘΌΣΟΝ πδίΐοῃ, 

ἸΠοτοίοσο, οογιΐης ἤοση 06 ποχίδ, 6ῃ- 

οσὐηροᾶ ἴῃ (6 ῥ]δὶῃβ το βυστουπὰ 
Μουπὶ Κ΄'παΐ, απὰ 8ὸ ἐδδὲ ΠΟΥ δὰ [Π0 

ταουηίδίη Ὀοΐοσο ἴδθοσῃ, δη ἃ σου] 566 ἴΌυ, 

811 γασίϑ 10:6 ἐπυπάοῖβ δηὰ 1 ηἰηϊηρθ 

Ὑ ϊοἢ ταροᾶ δζουπὰ 16 μοδὰ, ἘοΒ δὴ 

δοσυγχδαῖθ σοι ρατίδοη οὐὗὨἨ [Π6 τοβροοῖνο 
Ῥδδεάζοδ οὗ [86 ΠΟΙΥ ὈΟΟΚΒ, δῃ ἃ ῬγοδΔὉ]}- 
ΕΥ̓ δυὰ ἐσγβάϊείοη, Οὔ σ9 τὸ ὕο οομπδίάον 



82ὅ ΕΧΟΠΌΜΝ ΧΥΠΙῚ., ΧΙΧ.. 

Ὑ11 αἷ8δοὸ ρὸ ἰο ὑμεὶγ ρ]αοα ἰπ ρθᾶδοβ. --- 34. ὅο Μίοβοβ 
ΠοδυΚοηθα ἴο. ὑμ6 νοϊςα οὗ ἢ15 δύ 6 }-1η-]4ν, δηα ἀϊα 4]] 
ἰ8αὺ Π6 84 βαε]4ά. 25. Απὰ Μοβοβ οἴοβα δ0]6 τχθῃ οαἱΐ οὗ 
4}1 ἴβγδοὶ, δπὰ τηϑδᾶβ βϑῖῃ ἢθδα8 οὐϑρ 6 ΡΘΟΡΪθ, τυ ΐοῦβ οὗ 
{Ππουβ8ηα 8, ΤΌ]ΟΙΒ οὗ Βυπα τάδ, τυ 68 οὐ ΑΓ16Β, 8ηα ΤΌ]ΟΓΒ 
οὗ ἴθῃβ. 26. Απα δοΥ )υάροα ὑΠ6 ΡΘΟΡΪ6 δἱ 811 {ϊπη68 : (86 
ἀΠἤου]ῦ οα.868 ὑπο Ῥτουρύ ἰο Μοβεβ, θαῦ ΘΥ̓ΘΤῪ 5118}] τηϑί- 
[6 ὑπο Υ ἡυαροα ὑμοιηβ6]ν88.---27. Απα Μοββϑ οὐ 818 {δ Βοὺ- 
1η-1δτ7ὺ ἀοραγῦ; δῃὰ ἢβ πϑηῦ [18 ΑΥ ἱπίο ἢ18 οὐσῃ ἰδηά. 
βίνιτα), 1832, διὰ ἸΦΊΘΨ᾽, ἀοποῖθ (δ 
οἴθῃ χσοροδίθα, υ8π8] δοϊΐοη (10 ἢ ποιίοῃ 
ἦδ αἶϑο οοπίαἰηοὰ ἱπ ὮΦ 552, “8 ΒΗ 
της ἢ: ΠΟΥ͂ τοοϊά Ἰαάγο, [Π6Υ τοουΐα 
Ὀτίηρ, οἷς. ΤῈΘ ἔοστι 3 ΒΚ", ἰπϑιοδὰ οἵ 
3 Β΄", ἰδ ἑοττηϑὰ δἷου [16 δῃδίοσυ οἵ ἐμ6 
Ομιδιάθο, ἴοσ ἴδ ρῦσο τνονχοὶ Ο οἵ [896 

παρ. ΧΙΧ. 1. Ου {6 

ξαϊατο εἰηραϊας (Ὁ ΒΦ), ἰδ Ὀαὲ τασοῖγ 
τοιαἰϊποᾶ; δαὶ, ἱξ ἐπῖβ ἰδ [80 οδδθ, ἰὲ ἰδ 
ὌΒΌΔΙΙΥ ομδηρσοὰ ἰηΐο 3, Ὀοοδῦβθο [18 
γοναὶ ἰ8 οοπδίἀογοὰ βηοσίοσ ἰβδὴ ἧ; 80 

ΣΟ δἷ, Βαϊ ἢ, 8; 800 ποίθ οἱ 
χγυ. δ. 

4.. 866 ποίθ ΟἹ ΥΟΣ, 1, δὲ [16 Θῃ ἃ, 

{τὰ 'ἰποτγ-οοη δ {116 

οὔ] τθη οὐὗὨἨ ἴβγδθὶ ὑαα σόοὴρ ἴουίἢ οαὖ οὗ {π6 ἰαηα οὗ 
Ἐργρῦ, ὑῆθ βδηθ ἀδὺ οϑιὴθ ὑῃου ἐπίο ἰῃῇ6 ψ 1] ΘΓ 688. οὗ 
ΘΙ1η81. 2. ΝΑΙΊΘΙΥ, ὑπο Ἰουτηογοα ἔοι ρα ϊπὶ δηα 
οδΠη6 0 [ῃ6 ἀοϑογύ οὗ δ΄ ηδὶ, δῃα δῃοδιηρθα ἴῃ δ ψ]] 6 Γ- 

᾿ Σησὶ. Ῥεγε.--- ΜΟΊ. 

[δ8ὲ βου ΒοΣῺ πιοπηαὶη β'᾽ηδὶ 88 [πα οἱ 
ΒΟ (0 γογοϊδιῖϊοηῃ Ῥδὲϑ Ῥγοο δὶ πιϑα, 

ΤΠ ΟἿΪΥ ἰδ ἐδ Ὀ6 δοοουηϊοα ἴοΓ, [πδὲ [ἢ 6 
ἀϊνίηο τηδη  οϑίδιϊοι 18 δουλϑίπιο8 δβαϊὰ ἴοὸ 

Βαγο ἵδθη υἷδοθ οὐ Ηογορ (06 ζϑηοσαὶ 
ΤΟΙΤΩ), δηὰ ϑοσχηθί 88 οα Κἰπδὶ (1}6 ἰπαΐ- 
νἱάυ8] ρμθ8Κ). Εὐσίμοσ, [ὸ ὅ5ἴηδὶ, δοίην 
(06 Βίρῃον τιοπηϊδίῃ οὗ (6 πο, οου]ὰ 
θεβὲ 6 ΒΘ ἢ ἔγοτλ 811 ραγίβ, δηὰ ἱπ [86 
αἰ δγοης Ὑ8}]0γ8; δηᾶ, ἰδβϑίγ, Μοδιδπι- 
τηθράδῃ ἰγδάϊοη 04118 116 παι “τπ9 
τοοπηϊδίη οὗ Μοβοβ." ἘὙὥὡΤδπθ οδ᾽θοίίοη 
Ὑ ΒΟ 88 οδϑη Ὀθθη γαϊβοὰ δραϊηδὶ 1} 19 
Ἰοοδ! γ, [Πδὲ ἴ᾽ οὔδσοὰ 20 τοδὶ ῥ]δίη ἔοσ 

106 ΟΧΙΘΏΒΙΥΘ σΘΙῺΡ οὗὁ 6 Ηοῦτον Βορῖβ, 

18 αἰτοδὰγ τουηουθὰ ὮΥ ὑπαὲ Ὡς ἢ τ πδνθ 
οὐδογνοᾶ, ἘῸΓ τἴἢ0 Ιβγϑϑ] 168 Θημολπιροά, 
161, ΟὨΪΥ͂ “ἴῃ [16 ἀοθοσι " (ΟἼ Ἴ122); 2ηά, 

“Ῥρίοτγο 6 τηουηίδη," 80 ἴδδὲ ἐΠῸῪ 
σου]ὰ 866 ᾿ὑ; δηἃ (8 88 Ῥοβδὶ Ὁ]9 ἴτοπὶ 
0 ὨΠΤΔΘΤΟΌΒ 8181] γϑῖ]οΥΒ ὙΒΙοἢ 80» 
τουπὰ [06 στοῦρ οὗ [80 Ηοσγοῦρ. 1ὲ ἰ8 
ΘΥΘῺ ΣΏΠΟΝ ΙΏΟΓΘ ΔΡΡΓΟΡΣΙΔΙΘ [0 δΌΡΡΟΘΟ, 

δαὶ 186 Ῥθορὶδ ϑῃοδιηροᾶ, ἀϊδιτὶ θυ οα 
δον εἐτἰῦοθ δηὰ ἔδχ 98, δηὰ ἴῃ δβίῃρ]θ 
δτοῦρβ, ᾿σουρδουῦυς [6 νά ]]1ογ8, ἴθ δη μδὲ 
ΠΟΥ͂ ὙΟΓ͵Ο 8ἃ}1 ρῥτοβϑβϑθὰ ᾿ορϑῖθοσ ΠΟΔΓ ΟὯΘ 
Ῥαγὶ οὗ [Π0 τηουπίαίη, ὙΏΕΓΟ [86 γτοδὲ 

οσονὰ οὗ 106 Ῥϑορΐὶθο σταΐϊσις ἤδνθ Ὀθοη δἷ- 
ἰοηἀοὰ τὑ|ῖῖ [06 τηοϑὺ ἀδηρθζοῦβ ΘΟ 886- 

4ύθποο8 (νοῦ. 31). Βοδίηδβομ δεζίνοά, ὈΥ 
οαγοί] οχδπγϊπαῦου, δὲ ἴὯ6 ςοηγυϊοϊίοι, 
(δαΐ ΠΟΙΘ ΔΒ 5Ρ800 ὁποιρὴ ἴο 88 Ἐ δίγ 41} 
[πὸ τϑαυΐδιςῖου8 οὗ 106 θογΡίΌΣΘ Πατϑεῖνα, 
80 ΤᾺΣ 88 ἴξ τοϊδίοβϑ ἴο [18 δββοι Ὁ ηρ οὗ 
ἴ8ο οοπρτορδείου ἴο σϑοοῖνο 86 ἰδὺ (ΒΙὉ- 
1.8] Ἐοδοδσομοδ, ἱ. 141). Αμπὰ γοὶ ἀϊά 
Βοδίηβομ ΟἿΪΥ ΚΗΟΥ [06 ῥ]αῖη Ε- ΕΔμ δῇ, 
εὲ 10:9 ποι -οδδὲ ΟΧΙΤΘΙΩΠΥ οἵ ἩΗοτγοῦ. 
Βαϊ, δἰῃοθ ᾿ι18 ἴτηθ, 106 οχίβίθηςο οὗ [80 

Ῥἰδίη Ὑ δάϊ βϑθδίγϑῖ, αἱ [0 ϑουϊμοση Ὀ856 
οἵ βἰπαί, 888 Ὀοθῃ ΓᾺ}1ῪΥ ΘΒ Δ] ἸΒμοά, ποῖ 
ΟὨΪΥ ἮΥ Τϑρογάσ, θυ δἰϑὸ ὈΥ͂ [86 Ατηογὶ- 
οδὴ ἔγάτνο ον, Δ, ἘΚ, Ἰο Ϊοσ, πὸ [88 
Δι ΘΠ ἸΎΟΙΥ οχδιηϊηθά Π0 δβαυττοιηάϊηρ 
Ἰοοδιϊο8 οὗἠἨ Μοπηΐ ϑπαὶ, Τμδὲὶ γὙδ]]ο 



πῆ Δ᾽ ΠΟ 

: ΠΣ 
 ΦΥ Ὀριτθι πν ΠΡῸῚ 8 

ἔοστωβ, πὶ ἐὸ Ὑ δὰϊ ον - δμαδαῆ, δηὰ ἰὴ} 
Ὑνδὰϊ 58 ῖκἢ, οἢθ Ομ που Ρ]δίη, ἴοτ 
δἰδουΐ ὑἐνγοῖνθ τ1}68 Ὠουγασὰθ, [ 8, ὁπ 
ἘΠ εδδὶ, Ὀουπάθαἃ ὮὈῪ τοοπηΐξαὶπθ τὰ 
Ἰοπς δἰορίηρ θαδοδ, δι ἃ οογεγοὰ τυ τ]ὰ 
ΦΉγτηΘ δηὰ οἴδμοσ μβοσῦβ. “Τὸ Ὑἱά (ἢ οὗ 
11Ὸ Ρ]αΐη ἱπηπηθάίδιο ἰῃ ἴτοης οὗ βηαίὶ, 
88 δϑουϊ 1,600 ἔδοι, Ὀαὶ, ἔγιδοΣ δουίῆ, 

6 τυ  ἀἢ ἰ8 το ἱπογοδδοὰ, 80 ἰδδῖ, ου 

ΔῊ ΔΥΈΤΑσΟ, [6 ἢ] πη ΤΏΔΥ Ὅ6 σοῃπίἀογοὰ 
4.8 ὈΘΐΠΡ ΠΟΔΙΙΥ ΟὨΘ- χὰ οὗὨ ἃ τηΐϊο τσὶὰ6, 
δηὰ [6 ἰοηχίδ, ἰῃ Υἱοῦ οὐ Μουης ϑἰηδὶ, 

δεοίποοη ἢν δὴοὰ δὶχ πι}168. 10 ἰδυ8 
ζατυϊκῃθαὰ διὰρ]ο ἐθηϊηκ-Ζτουπὰ ἴον 1Π6 
Βοδβίδ οὗ ἴβιϑοὶ. ΤῸ ζΘΏΟΓΑΙ δ᾽] θηοθ οἵ 
δαβίθσῃ ἰγϑνυείϊοσθ, ὙΠ τοχασγὰ ἴ0Ὸ εἰΐδ 

δοπίθογη ρμἰαίη, δαὶ ϑοῦδίγε, οΏΔΥ ὃθ 

ἰγδορᾶ ἰὸ ἐπ οἰγουτηδίδησο {Π8ϊ, ΟἹ Ρ459- 

ἧς ἤτοι Μοππὶ ὅ:, (διβδσίηθ, βαδίνγασὰ 
Ὀεγοπὰ 16 γδιϊεν Ε1-1.βά δῆ, δἰ χ ἢ χτὰ- 
ὨΪῸ6 ΘΡΌΓΒ, ΦΘΠΟΓΆΙΠΥ δασγγουπαθὰ ὈῪ ἄθορ 

δηά τυρκοά ζοῦμχεβ δηὰ γανΐηθ8, ΟΥ ἩΔΙΘΓ- 

σουγῆοδ, βαερᾶγαίθ δαὶ ϑουδίγοι ἴὙΌΤΩ 
δίηδι; δηὰ ἴγοῃι ὯῸ ῥαζί οὗ {Π6 ὩΔΙΤΟ 
Ῥϑῖὴ δ ὶοἢ 1168 ὈοιίγΘΘΏ ἴἢ066 δραγβ δηὰ 
16 τηουηϊδίη, δπὰ ὙΠΟὮ 8 π50.8}}}7 ἰδκθη 
ΌΥ 1π0 ἸΥΑνΟ ΐεγα, 8 [ἢ6 5ουίΠογη ῥοαὶ πη 
τ ἰδ Ὁ]6, Βαϊ, Δποῦρι Ὦγ. Βοδ  ΒΟῺ τν 88 

ποῖ ΑΓ οὗ ἐΠ8 Ὑ8}|60,, ἢἷθ ΟὈδΒΟΥν ΣΟ 8 

ἄο ΟΥ̓ ἢΟ ΤηΘΔΠη5 ΘΟΙΏΡΟΪ 8 “ἴο [ὨΓΟῊ 
δεϊάς 41} οὖῦ (δ ἰῃ τγδάϊείοι," Ὑἱὶ 

ὙΠΟ ἢ ΠΟΥ δίδηὰ ἴῃ {1}} ΒΑΙΤΏΟΏΥ; ΠΟΥ ἰ8 

ἴδ πΟΟΘΒΒΑΣΥ ἴ0 δΌΡΡΟΔΟ, ὙΠ. ΟἸΟΙ5 (48 
Κικίο, ϑετὶρίυγο 1,δηάδ, Ὁ. 67), ἐπὶ 186 

]δγδεϊῖθθθ, ἴὸ τοδοῖ ἐπδὲ ὙΔ]1ΟΥ, “ τημδὶ 
Βανὸ οοπεϊηιοα (πον πιδσοῖ τιῦσοῖ ΤὨΓΙΠΟΓ 
ἄονη ἴΠ6 οοοαδί ἐΠδη ΟἹ [26 ΟἾἾΟΥ δαρρο- 
δἰτίοη, δηὰ ἑαγηοὰ, δὲ ἃ ὈΟΪάογ δηρίθ, ἪΡ 

ἑηῖο ἴπ6 τηουηίδίηθ, ΠΟΔΡ ἴ80 τηράσογῃ 

ἰοὴ ΤΌΣ, οὐ Τοσ; δπὰ ἴδδὲ ὈΟΡ ΚΔ, 
ΑἸυβὴ, δηὰ ορμίάϊτα, τὴῦδὲ ὃ ἰγδῃθ- 
ἰοττοὰ ἴο οὐδοῦ Ἰοσδ} ἶ68 .᾽ 41} (18 18 πη- 

ὨΘΟΘΔΒΑΓΥ, ἴοτ [16 δαὶ βοθδίγε ἰδ, ἰῃ 
ἔασι, ποιίη Ὀὰξ ἐπ οοπιϊηυδίίοη οὗ 

ὙγΥδαϊ 6βἢ- ϑῃ οι ἢ, ἢ Ὑϊοὰ ἱξ 6. σοΠ- 

ποοιθὰ ὉΥ (6 Ὑδαάϊ οὐ - δθδῦ, Τηπα, 
Δ}} οἰγουτηϑίδησοϑ δρϑαὶκ ἴοσ [86 δυϊῆθῃ- 
εἰ Ὑ οἵ οὖσ ἰαχὲ, δηὰ οἵ ἐγα ἴοπ, 

1ῃ ορροδιιίοῃ μογοῖο, βουνόν, (πὸ ορὶ- 

ἈΪΟΏ ἢΔ8 τοοϑὲ γα  ΠῈ}} ὕ66η δἀγοςδίοα, 
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ἐπαῦ (86 τενοϊδείοῃ ἴθ Κ ρῥἶδοθ οὐ ομπέ 
ϑεγδαὶ, ΟΝ 8 δαττουηάοᾶ Υ π|ὶάθ 
Ῥἰδίῃβ, δ 8016 ΤῸΣ 8. σϑῖὴρ οὗἉἩ {Π6 1εγ8ο]- 
ζο6, Μοπυηῖ δεγῦδὶ 1168 ἱἢ ἃ ποσίἢ- τοδί- 
ΟΥΪΥ ἀϊγθοιίοη ἔοι [86 στοῦρ οἵ ϑ5᾽ηαί, 
ἔγοτπι ἩΔίοἢ ἰδ 18 δοραγαϊεα ὃγ Ὗ δὰϊ Οβιεῖ. 
Νδζωοὶγ, ἤγοσῃ Ἢ δαὶ Ταὶδθ, τ ἰοἢ 1165 8 
ἔονγ Βοῦσβ δου οὗὐ Ὑ͵δὰϊ Ομαγοπάοὶ 
(δι), ΟἹ ἴδ οοδδὶ οὗ 1πΠ6 Ο] οὗ 86, 

1Π6 τηουηΐδίη- ΟΠ δ "8 ΓΒῺ ΤΆΓΟΥ Θδϑινγαγὰ 
πίο {16 πίε σῖοῦ οὗὨ [6 Ρϑηΐηβαΐα, 80 ἔπδὲ 
ἔγοτα ἵμοῦθ 8 ἰοπρ, στδάπδ!!γ- πὶ ἀοηίηρ, 

Διὰ ρῥἱδίη 8 ζοττηθά, ὑηΐσ ἢ οχίθη 8 ἰὼ 
ἴΠ0 ΒΟ ΠΟΣ Ροΐηὶ οὗὁὨ [6 ρμαῃΐπβαϊα, [ἢ 
Ἐδ86 Μοβαπιηθά. 1η {8 ἀϊτγοοιίίοη ἴοϊ- 
Ἰονν, δῆοσ ἴπ6 ὕ δάϊ Ταΐδθ, βυςσοθβδίνοϊγ, 

1η6 Ὑ δαὶθ Νδββοῦ, Μοκειοῦ, Εοίγϑη, δηὰ 

Ναάϊΐο, ἰπ 186 δου ἢ οὗἉ ὙγὩ]ϊοῖ στῖβοβ Μοιυπὶ 

ϑουῦαὶ. 76 νῖ}} ποῖ ὑσρὸ Πόσα τς οἱγ- 
ουτηδίδησο, [δαὶ ἰξ οι] Ὁ6 ν ΣῪ ἀϊ ΗΠ σα ]ὼ 
ἴο ἰάἀοαμν [16 οῦΓΠ6Υ8 οὗ 186 [αδγδοὶ το 5 
ἔτοϊα Μασγδὴ δηὰ Εἰιπὶ ἀοινῃ ἴο Μοιιηὶ 

βογθαὶ, ἱΓ τ 9 οτο [ἢ ποχὲ δἷπ οὗἉ ἐπ οὶγ 

ΤΩΔΙΟΒΟΒ, 88 Ὑ6 ἢδγυο ἰγϊϑὰ [0 ῥγονοϑ δὲ [ἢ9 
δἰ ρ͵6 δἰδιίοηθ; γα ὙΠ11] ΟΠΪΥ͂ δ ἀδανοῦῦ 
ἴο τοίη [ὴ6 διβρυσηθηῖδ ῬὮ]ςΝ, [ὉΓ ἰῃ- 

δίδηςο, Κιτίο (Ρ εξ, ΒΙΌ]6, "ἡ. Ρ«. 189) Πα8 

δἰὐἰνδηοςοὰ ἰῃ ἰϊ8 ανουσ, Ηδ δά άιςο, 15. 

Το λείσλί οὗ Μουπὶ ὅϑογθαὶ, τ] ἢ τὰ 
ἐξ τηοβὲ οἱἰϊχί]6 ἴοσ (6 αἰνίηο Ἰερίδἰατίοη. 
Βυιὶ τ06 ϑεσῦδὶ ἰ8 ποῖ 186 πίροδὶ τηοιιη- 

αὶ οὗἨ 186 Ροηΐηβυ]α; τ01ὸ ᾶνὸ δ] ΒΟΥ 
οὐβοσγοὰ (ρ. 63), ἴδδὲ ἰξ 186 16 Μοιυης 

διε. δι μαγίπο, ἴο ττ6 νοδὲ οἵ Ηογοῦ διὰ 

Βἰηδι: 204, Τρ αδμπάαπος οΥ ναϊΐεγε 
τουπὰ ἐἶιο ϑογῦδι; ὙΠ ἢ ροΐπξδ νγγ6 ἢᾶνθ 
ΔΙσοδὰγ δησπογοὰ ἰῃ [86 ἴογοζοίηρ Γο- 
Τᾶσκο: ϑγὰ, ΤῊΘ ρδέβδροδ, Πδυϊ, ΧΧΧἸΣ 2: 

“Τὴ Ι,μογὰ οδῆηθ ἤγοϊῃ βἰῃηδὶ, Δ ἃ τοβδθ ὉΡ 
ἔγοτα ϑοὶγς ἴο ἴοι; Ησ βῆοπο ἴοτί ἴσοι 

Μουηὲὶ Ῥαζαη,.... ἴσγοη Ηἰβ σίζις Βαπάὰ 

ΟΔΙΩΘ 8 ἤΘΙΥ ΔῊ ἴοσ {μι τὴ,᾿" δηὰ Ηδραῖ. 
ἐ}..83: “ ἼἼ6ἷ1Π0 [τὰ σΔπὶ6 ἴγοιη Τοηδη, πὰ 

[6 Ηοὶγ Ομ ἤοτα Μουπὶ Ραγϑη," ΤῊ]8 
Μουπὶ Ῥασϑὴ 18, ΌὉΥ Εἰτο, οοποιϊἀογεα 

ἐδοηεῖοαὶ τὴ Μουπὶ ΒοίγαΠ (666 διρτγα). 

Ἑνοϑυ ἱ πὸ δοκηονυϊοῦκο {18 ΒΥΡοΙἢΠ 688, 

ΜῸ6 πιαδὲ οὔδοῖνο, ἰἰδὶ, 17 Ῥδγαπ ἰδ 80 

1ἰθοΓΑ ΠΥ ἰακοπ 88 ἃ τπουπίδίη ἰῃ ἴδ Υἱοῖ- 

ὨΪ οὗ ϑίμδί, τὸ τησδὲ ΒΌΡΡΟΒΘ ἔπ: Β8116 
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Π685; 8η4 (μοῦ ἴβγϑθὶ δηοδιηροα Ὀοῖοτ {π6 τηομηίβίη. 
ὃ. Απά Μοβεοβ ψϑηῦ ὕρΡ ἰο (οα, ἀῃὰ {86 Ιμοτὰ οδ]]θά ἰο 

οὗ [86 χοχίοιι οὔ δεῖ, τϑίο, ΒΟΎΤΟΥΟΓ, 
οχίοπὰδ ἴτοαι ἰδ Πεδὰ 368 ἴο ἴ6 Ε16- 
αἰεὶς Ουϊῆ, δηὰ 168 ὙΘΙΥ ΘΟΠΒΙ ΔΟΓΔΌΪ 
ποῖ οἵ Εοίγαη, ΤῊΘ βδη16 τηῦδὶ 6 βαϊὰ 
οὗ Τοθδη, ἃ ΘΟ ἴῃ ἴ6 οδ8ὲ οὗ ΙΔὉ- 

ἸηΏ58, ΕἸΤΠΟΣ, (ἢ6 Ῥαζὶ ΠΟΓΘ {Π6 τουθ- 

Ἰαϊϊοπ ἰοοὸῖκ ]δοθ 18 ἔγθαῦ θη} ςΑ]]οὰ 
Ηοτον, το ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΔΡΡ 166 ἴο Μουπὶ 

βουῦθδὶ, το 1688 ἴο Εοίγδῃ δηὰ δ εἰσ. 

ΤἼΘ ῥγοροδίου 1, ἰῃ [00 ῥῬαββαροδ ἀθοτθ 
αποϊοὰ, 5ΟΥΒ ΠΊΘΓΟΙΥ [86 ἀϊγοοώθη ἤἔγοτα 
ΒΟΙῚ0 Ρασὶ : αοα ο8π|6, 88 ἰξ "᾿όγθ, ἔτοτα 

ἴδ6 ποστῆ, ἔοτα ἐμ ΗΟΙΥ 1,Δηὰ, Ηἰδ πδυδὶ 
δὐοδο, ἴο Μουμπς ϑηδὶ, ἱῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴο σουϑδὶ 

ΗΪ προ ἢ Ἰμογὸ ἱπ ΠΟΥ ἴο Μοϑθοβ. Ηθ 
ἔτ οΥ δἀάποοθ8 88 ὑγοοῦ, 41. 7γαάϊέον, 
ὙΠ οὮ ΤΩΘΠ ΟΠ Β [ἢ 6 ὅσ ῦδὶ 88 [06 τηοπη- 
ἰδίῃ οἵ Ἰεμχίδ᾽διίοη. Ηον πποογίδϊη βυςὶ 
ἐδ οἢ8 ἃγο, δηἀὰ ΠΟῪ τοϑαῦ ἴΠ6 Β6- 

ἀουΐηϑ ΒΟΥ ἱμποιδοῖγοδ ἴὸ κἴἰνθ ἴ0 ΔΩΥ͂ 
ἸοσδΙ  ΘΥΟΥῪ ἀοείγοα δἰρηϊῆἤσδηοθ, [88 

μοδθη δοκῃον]εάχοα ὉΥ͂ 411 ἐγδυθ] 6 γ8 (860 
δέρτα, οἡ Χίν. ] -- 8, Ρ. 239). Βαϊ, ἰῃ 118 

ἱπδίδῃσθ, ουθη {δα ἢ ΘΡΟΑΚΒ ἰοΓ Μουης 
δίηδὶ, Ώοο “(6 σοηγνοης οὗ Μοπηΐ 

Βιηαὶ ννδϑ8 ἰυυηδοα αἰγοδαὰν ἰη (ἢ βιΧἕἢ 
ΟΘΏΤΌΓΥ οὗὨ [Π6 νῈΪ ΤΑΣ ὁγὰ (527); δπὰ υη- 
ἀοαυδιράϊγ [Π6 ΕἸ ροτοῦ Φυδιϊηΐδη (οἰ]ονεα, 
ἰῃ 1 οδιΔ 0} δ θιηθηῖ, 186 ἰγβαϊιῖοα πῃ 
Ῥτγανα  ης. [1 18, τ ογοίοσε, ἱπά ἰβραίδ]ο, 

ταὶ οί 1Π6 ϑογθαὶ, Ὀαϊ [86 δἰηαὶ, ἰδ 110 
τηοπηϊδίη οὗἁ τονοϊδίοη. 

Ἑ. Οκπ ἰλε ἰλιγά πειο πον (ὉἼΠὩ 
ὙΦ 1) αἴλες [86 ἀοραιίατο (ΠΕΥ9) οἵ 
[6 [δγϑϑ]ϊέθα ἤγοη Ἐφζγρὶ, [ἸΘῪ αὐτὶ νοὰ 
ἦαδὲ οὐ ἰδαὶ ἢχδι ἀδγ οἵ [6 πιο (2}}8 
ΠΣ) ἴπ 186 ἀσδοτί οὗ δἰπαὶ.--- ἽΠ| τησοί, 
ἐδοχοίοσο, ποθ ὃ6 ἰδκθῃ ἰῃ 118 οτἰχίηαὶ 

εἰσηἰβοιίίοη οἵ πουιϊϊμπέμπε, ΠΟῪ ἸΏ ΟΟῚ 
(ἄοιι ΚΠ, ᾽ο ΤΕ ΠΟῪ 1186}. 86 ἴῃ 1 ὅδπι. 
Χχ. 34; χχὶϊ. δ; 323 Είηρα ἱν. 23, οἷο. 

Τδὸδ ἰδ 15 δΙΣΟΔαΥ υηἀοτοέοοὰ ὈΥ Φοηδ- 
ἐμὴ : ΝΠ ἽΓΣ, “ὁ ἔδο ὅγϑὲ ἀαγ οὔ 
[86 τηοπίῃ;" οἴδοσϑ, δυθ  ΓΟΓΥ: οἱ ἰδ 6 
τηϊγὰ οὐ ΒΓ ἄδγ. Τη ἐμπὶΓὰ τλοη ΜΔΔ 
Ἰδίος ςδ)]οά ϑίνδῃ (Εδιἢ. υἱῖϊ. 9). ὅ66 
ποὶθ οἱ χὶΐ. 2. 

Φ. ἸΜῸ) ἰθ. ὀχρ᾽ δηδίοτυ οὗὨ [860 ργϑοϑᾶ- 

ἱῃρ γοῖϑο: παχιεῖν, ἸΠΟΥ ουγηογοὰ ἔζοσα 

ἙἘοΡὨἀϊπι δηὰ οαπιθ ἴο ἴ86 ἀοδοτὶ οὗ δἰηδὶ. 
Αδους ἽΠΠ 2, δοὸ δωργα. ΟἸδίγο ἴγδη8- 

Ϊδί68: “ Υἱβ-ὰ-τῖβ ἀθ 18 τηοηίδαχιο ἀἐ δα 
ποηι" (Βἰηδ), ὙὩῖο ἢ δθη8δ6 86 πᾶβ 1πὶ- 
Ρ]Ιοἃ ἱπ [86 διιίίοῖο ἴθ ἽΠΠ. Δοοοτάϊηρ 
ἴο ον 88} (τα οη, Μοϑοδ δδοοη θα 16 

τηουηϊαίῃ ΟἹ ἴΠ6 δεοοῃὰ ἄδγ οὗ δίνδῃ 

(να. 8); οὐ ἴδ ἰδιγὰ, δα τοοοϊνοὰ τῃ6 
δΏΒΟΙ οὗὨ [6 ῬΘΟΡΙῸ (Υοσ. 7); οἡ [ἢ0 
(ουτίῆ, δ6 δϑοοηὰοα 186 σου 81 [ὉΣ 1Π6 

δοοοηὰ (ἴπη6 (νοσ. 8); (θη ζ0]ονοὰ (}9 
ἄδγβ οὗ ργοραγαϊοῃ, οὐ ἴ86 ἔουσι δηὰ 
ΔΩ; δηὰ, οὐ [6 εἰχῖδι, 86 χονοϊδἕοῃ οὗ 

(8ὸ ἀοοδίοχυθ ἰοοῖς ρἷδοο.Ό0 ΤὉΤῃὸ ἰἴγθα 
ἄδγβ Ὀδίογο {Π6 εἰχὶ οὗ ϑίτδῃ δὸ οδ]ϑὰ 
“416 ἴἄγοο ἀδγα οὗ δερδσζδίίοη " (ἢ 

ἜΣῊΙ 25). ὅ66 γογϑ. 12, 14,23. Οομραῦθ 
αἶδο Ὠοΐίθ ΟἹ χχὶϊὶ, 16. Αἱ Μουῃὶ δίμαὶ 116 
Ἰδγμ ] ε5 δἰαγοὰ δἰτηοδί ἃ ἢ 016 Ὑρδγ, 
ἔγοτα ἴπ6 ἤσγει ἀδὺ οὗ 186 (ἱγὰ τηοητ ἰῃ 
[Π0 ἢτϑοὶ γοῶγ οὗ ἐπεοὶς τδηάογίηρα, ἴο (}6 
ἐνγοηθ ἢ οὗ [Π6 δβοοομὰ τηοηΐ ἰπ ἴδ 0 
ϑθοοηά γοῶγ (Να Ὁ. χ. 11); δπὰ σεοοϊγοα 
Βογθ, ἀυσὶηρ ἐπὶθ νῬοσγίοά, [80 Ἰογίβἰδίίοη 
ἴῃ Δἰπιοδί 4]} ἰδ ἀο81158. ΤῊ 8 ἰδ, ῬΕσ 08, 

(109 ΟἿΪΥ ματὶ οὗ (Π6 ρῥϑῃΐηβοὶα ὙΠ ὶοΝ, 

δυουηάϊης ἴῃ ἰουπίαίηβ δηὰ στοῦ Ρδϑ- 

1ΌΓ68, Ῥοιτηϊ θὰ 80 Ἰοηρ ἃ δβοΐουσι ἴο 180 
ὨυΤΩΘΙΟΏΒ ΡΘΟΡΪΘ δηὰ (Ποσ ΠΊΒΗΥ Πογάϑ, 

8--Φ. ΑἸἰγθαὰγ ἴγομι 80 Ὀεχὶπηΐῃρ οὗ 

Ἠἷ8 το βίο Μοϑοδ δὰ ἰοδιογοὰ [6 χγϑας 
ἰάοα, ἴο ὈΘΒΙΟΥ͂ ΡΟῺ (δ6 [Αγ 6} 1168 ποῖ 

ΟἾΪΥ ΠΙΡΟΓΥ ὈυΣ ἱσυϊ;---οξ ΟἿ]Ὺ ἴο ἰοδὰ 
(Βοῖὰ ἔσομι [Π6 ἱπαιδρίοἰουβ δ8οὶ] οἵ Εφγρὶ, 
θυ ἴο ἰγαῖῃ (Πθ6π} ἢ0 δορί] δηὰ νἱζογοῦβ 

οἰτἰζοῦδ οὗ [ἢ Ῥγοσηϊδεὰ Ἰαηὰ (866 111, 12). 
11.116 πουϊὰ μοὶν ᾿Ι ΘΓ αν δυδιϊοὰ 
ἴδοῖι, δὰ {6 γ, ἱπ (86 οΟὈδείπδου οὗὨ τΠοὶγ 
᾿οδγίϑ, δηιὰ {πὸ ἀδγκηθδ οὗὨἩ 1Ποὶγ τη 8, 
ὉΠΟΣΔΚΟῊ 8. Β]ΔΠ]688 ΤηΔΙΟ ἢ ἴῃ (ἢ πἢ- 
Κηονῃ δοϊμὰθ8 οὗ [Π6 ἀοϑοσὶ, Μορεβ, 

ἐμογοίοσο, ἰοὰ ἐβοὰ ον, πηᾶοῦ ἀϊνίῃθ 
ἀϊγεσίίοι, ἱπῆο ἃ ἀἰδβίτὶος, ἰὴ ᾿νμἰοἢ ΤΠΘΥ 

Ἄοου]ά, βοο]υβοὰ ἴτὸπλ 41} ἰο118 ἀπὰ δίγυρ- 
εἶε5 οἵὗἨ Βυϊηδη Ρυγβυϊί8, δη ἃ ΟἿΪΥ 8 ἴοι 
ὔπιο8 ἀϊωέιτθοα ἴτοσα (μοἷσ τοδὶ ὮὈΥ͂ ἐγϑῃϑ- 
ἱξοσῪ Βοβί]θ διΐδοῖκβ, γοοοῖνὸ ἴῃ οο]]οοιοὰ 
ἘΓΚΏΔΌ ΠΥ (δ9 ἰδ οὗ ἐμοῖς Ἰοςἰδίδίοσ, 
ΤᾺ νγῶϑ (8 Ιηοδὲ ὈΓΟΡΟΙΪΥ ἃ ἰΐωο οὗ 



-,.ς΄Ἶ 

ἡΠ Δ᾽ ΠῚ 828 

ἜἸϑΓὴ ΞΡ" ΠῸΡ θη πϑ Ὅν ὙΠΤῚΝ Γῆσο ΝΣ ΜΡ 
δὴ 

.« ΥΥἱ ὩΣ» ἘΡῚ ὝΕΣ ΡΝ ὈΠῸΣ 4 : ΧΙ. ὦ ΣΕΥ, 
Δ “- 

γδοδ ΟΣ ΠΡ δ᾽ 1 ΤῈ ΤΠΡΓΕΣ Μϑἢ) ὈΡΖ9 ΣΤΡ ἐϑτιν 
Ὀϑυ τ ὩὉ ΠΡῚ Ὁ ὈΠδΓ) ΤΡΊΣΤΙ, ὉΡΊΩΝ Ρ5 Ψοϑ 
ΓΛ} ἢ ὈΟΣΡ ΓΘ ὑΣΎΠΡ ἘΡΝῚ 6. : γ 5. Ἴ5 
Σηδίγυσίοη δηὰ οὐποδίοῃ, ἀυτίηρς ἩΠΙΟΣ 

τδοῖγ ΓΠΟΌΡΒ 6τῸ ΟΧΟΙ δἰ ΟἹ Ὁ οηρχαρσοά 
ΜΠ τὴϊ8. ΟὯΘ ατδηὰ οὔήοοί, Βαυϊ Μοβεβδ, 
οἡ 186 νοΐπὲξ οὔοδυσγίηρ [6 χτοαὶ δηὰ ἃ 8Π- 
ουἱϊε νοῦς ἱπίο αχοουίοη, 18 ΔΏΘῊῪ Γϑ- 

τοϊπάοὰ οὗ ἐδοὸ ἱπιργοῦδ Ὁ] γ, ἐμδὲ ἃ ῬΘΌΡΪΟ, 
ΒΊΟΝ δοοιηοὰ βυηκ ἰῃ ἴ[Π6 τηοϑησβὶ τδῖθ- 
ΤΙ ΔΙ ίδτη, δηὰ το (Ὠουρεν ΠΟΥ ἰΐδεϊ 

ἴοο ἀοδυὶν Ὀουχῆς ὉΥ ἃ ἔονν διιοτέ ὑτγίνδ- 
ἴοηδ, βου ἃ ρμοδεοῦβ ἃ ἄθρτοῦ οὗ δε] - 
ἀρηΐαὶ δηὰ ερἰ τευ διίδτη, δοΐ 88 ΔΘ 

Τοαυϊδίο ἴὸγ ἴδ υπηδογείδηἀϊηρ οὗ [ἢ6 
Ῥυτοδῖ τοὶ ρίουδ ἀοοισίμοδ. ἸΠοχοίογο ἢ6 

ῬΤΌΡΟΒΕΟΒ ἴο [πϑῃλ ΟΠΟ6 ΣΏΟΤΌ, ἱπ [Π6 ΠΔΠῚΘ 
οἵ Θοά, δ ᾳφαοδέοῃ, ΜΒΘΙΒΟΙ, ἴῃ στδιοίι] 

Τοτηϊηϊϑοοηοο οἵ Ηΐδ Ἰουΐῃς Ῥτγοίθοι! ὁ, 
ΠΟΥ͂ τόσο ἀορίοιτηϊηοὰ ἴ0 ΟὟΘΥ Ηΐδ8 σοτὰ- 
ΤΩΙ ἀτηθηΐδ, δΔη ἴ0 ὈΤΈΒΟΤΥΟ ἴ[Π6 οΘονοηϑηὶ 

ψ ϊο ἢ Ηδ ΠΟῪ ἱπίοηἀοά (0 ΤΟΠΘῪ ὙΠ 
Ποῖ ΟἹ 8 581}}} Ἰῃογὸ δδεγοὰ δβδὶ8 (νθῦβ. 

5---6). Οἷἱγ δῆογ δα ΡΘΟΡΪ6 δὰ 80] ΘΠ Π]Υ 

δηὰ πηδηϊπηοτιἷγ γγοτηϊθϑὰ [ἢΐ8 (νοῦ. 8), 

ζο]]ον 16 ἀΐγοοξ Ῥγοραγδοηβ ἴῸ [ἢ 

τονοϊδοη οἵ Θοά δηὰ ἴ[π0 Ῥγοιηυϊρδιίοη 

οὗἩ 16 αν (σνογ. 10, εἰ 464.). 

ἃ. Απὰ οεεε τσεπί κρ ἰο Οὐοά, [δπδὶ ἰδ, 
οὐ ἴδο τιουπίδίη οὗ αοᾶ, 85. {πΠ6 ϑορί. 

ΘΥΘῺ ΚΓΔηϑ3]λίθθ. ΑὐΔΥ δη6ὶ ἰΔἴκο8 (Π680 

ποζὰβ δρ τευ 4}}7γ: Μοθοδ οσσυρίοα δὲ5 
Σηϊπᾶ τὶ 1η0 δοϊΐοδὲ ἰάθα8 οὗ αοά, Ραὶ 
στους Ἰοανίης δἰ ἰοηί,. ΗονΘΥΟΣ ἴη- 
δοηίΐουθ βαοὶ δυτα ΡΟ] 81 ἱπίογργοίδιϊ η}8 
ΤΩΔΥ͂ 86, ἴδ οἰοασ οοηίοχί οἵ {πὲ δηὰ 
ΤΩΔΏΥ ΟἾΒΟΥ ρῥαδδαβοβ 4068 ποῖ ῬΘΙΤηΪ  τ8 

ἴο δϑδηᾶοη ἴδο δβίμηρὶο δηὰ ᾿ἰΐογαὶ δοσορ- 

ἰδιίίοῃ. 
4. Θοὰ εροῖθ ἰο Μοβε8 ,οπι ἐλὲ 

“πομηαΐη, δὶ 8, Δοσογηᾷ [0 σνεσ, 30, 

ἔγοτῃ ἴπ6 ἴον οἵὨ ἰδ, ἰῺ ϑοϊθυιῃ τοσὰ8 δηὰ 

Ῥοοσιίςαὶ Ῥβγδ  !οἰΐδτα; δηὰ 8 880} π|6 

ἔοττα οὗ τ}6 ἀϊνίπο δὰἀάγοδϑ 18 ἰητοπάθα 

τὸ Ρίδοθ ἐπ ἃ ΙΏΟΤΟ ΘΧΡΓΘδδΙΥΘ ᾿χιν 180 

ἘἩΠΡΟΤίΔη6Θ δηἃ 58 τ βοληοο οὗ 1[ὴ6 4068- 
ἰοπ (29 ἽΝ ΔΡΨὴ ὨᾺ ἼΟΝΗ ΠΡ 
δ λ ΟΘοΐὰ τοιιίπᾶβ 1826 [8Γ86]1168 

ΔΡΡΓΟΡΓΙΔΙΘΙΥ ἢταὶ οὗ {6 δρϑοΐδὶ ὑγονΐ- 

ἄσποῦ, τ τ ϊοῖ Ηδ δὰ Ὠἰεποτίο ἐγοδίθα 

1Π0Π|, 88 ἐΠΕΥ Πδᾷὰ 80δ6ῃ ἐλωνϑεῖυεε (ὨΠΝ᾽), 
πον Ηθ δὰ ἀεἰϊ νογοὰ ἔἤθσα ἔγοσλ ἐπ ορ- 
Ῥτοββίοῃ οὗ ἴ)6 Ἐμγρ ΐδη8, δηᾶ, ὙΠῚῸ 6 

θεβυιζα] δὰ ἀθορ ροσίϊοδὶ ρὮγαϑο, “ θοστΘ 
Τότ ΟἹ Θ6Ἀ0,1686᾽ τΪΐΏη28 δηὰ ὈΓΤΟΌΣὮΙ ἔθ 6 πὶ 
ἴο ΗϊβοΙ ἢ, ὙὍὙδο βίγθηχίδ δῃὰ τ] δ 
οὗ τ06 οαρίο, [86 ταρίἀ τ οὐὗἨ [9 Βιχδῖ, 

δηὰ δἷβ ῬΟΊΤΕΓ ἴ0 88161]8 ἢΐἷ8 γουηᾷ ἴτοϊα 
16 δἰίδοῖκβ οὐ οἴμοσ ἰγάβ, δῃηὰ ΟΥ̓ ᾿εΐ8 
Βῖρἢ βοιγίηρ 0 Ὀσοῖθεϊ [θὰ δυϑῃ ἔγοσῃ ἢ} 
ΔΙΤΟῪΒ οὗ [6 ὨθπηΙΟΥ, ΤΟΠΔΟΣ ἰπλ 85 

ΘΙ ΘΕ ΔΡΡΙΟρτίδίθ ἱππαρο οὗὐἠἨ οοτ- 

Ῥδιίβοῃ ἰοῦ 156 οπιηϊροίοποθο οὔ ὍΟοὰά, 
νὴ πο ΗΘδ δὰ τοδουϑὰ 1βγϑδοὶ ἔτοσα 
811 ἀδῆροῦβ, [86 ΟΔΙΔΙΏ ΠΥ οὗ ΠΏ ΡΟΥ δηὰ 
τηϊγαῖ, δηὰ (6 αἰδοῖ οὐὗὁἨ ἁ 16 Θῃθμἶο8. 

Βαϊ ὉΥ ἰθηάοΓ688 ἰοῦ ἢΪ8 γος δἶ8βοὸ 15 
1η6 εαρὶς ἀϊδεϊπργαϊεοὰ (25) απ. ἰϊ, 40: 
Ορρίαπ. ᾿ἰϊ. 11δ6. βε6, Βονγονοσ, Αγίδί., 
Ηἰξι. Αἰ ἷχ. 84). ΤΠ 88Π|6 'πηδρο, ἱπ 
ὙΒΙΘὮ [Π6 σαγὰ οὗ αοα [ὉΣ [εγϑοὶ 15 οοσὴ- 
Ῥδιοὰ πὲ [86 δΒιγοηρτ δηὰ το πάθγτοδα 
οΥ̓͂ [6 οδρΐα, 18 πῖοσγο οαγτὶϑὰ οὔ ἴῃ Ποαῖ, 
ΧΧχΙϊ. 11: “445. δῇ 6806 ΒΕ ΙΣΤ ἢ ὉΡ ΒΟῸΣ 
ποδί, βυι ΓΟ ἢ ΟΥ̓ ὮΘΓ γοῦης,, Βρσοδάθ ἢ 

ΠΟΥ τῖηρβ, ἌΚΟΣ ἐθοτα, ὈΘΑΓΟΙῚ ὑδθηὶ οἢ 
ΠΟΥ πίηρδ: 80 1006 Ιοτὰ δίοῃο ἀϊὰ Ἰοδὰ 
τη ομι,᾽ οἱς.--- ἘΔΌΙἶ ΑΙ] ἱπύουργοῦοσβ ὈσρΘ 
[86 πνογὰ ὃν, δῃὰ οχρίδίη: ὙὙ}}118ὲ 411 οἵ σ 

ὈΙΡΩΒ ΟΑΥΤ μοὶ γουηρ Ὀεΐπθο ἐποῖζ 

ἔοος {τοῦ [06 δἱγ, Ὀδθσϑῦβθ [ΠΟΥ ἴδασ 

[80 δἰέδοϊκ οὗ δβισοῦροῦ δηὰ δἰζῆον ἡ γίηρ 
Ὀἱγάβ, [80 οαρῖο ὈθΑγα ΤΏ 6πὶ οἡ Ὠΐ8 Ὑΐηρ8, 
88 ἮΘ δ88 ποὶ ἴ0 ΤῈΔΥ ΔΩΥ ΟἾΒΟΣ Ὀἱγὰ, Ὀπὲὶ 
ΟἾΪΥ (0 ΔΙΤΟΥΒ οὗ πιοῆ, δηὰ Ῥγοίογβ 
ΤΆΙΒΟΣ ἴοὸ Ὀ6 Ρῥἱοτοοὰ δἰπηβοῖΐ, ἐμαη ἴο 

τΪ.688 ἰδ6 ἀραὶ οὗἉ δἷθ γοῦηρ; “ἴπ08 
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Ὠἴτη ουΐ οὗἩὨ [6 τηουπίδίη, βαυϊηρ, ΤΠ.8 8841} ἰοὺ Β6Ὺ ἕο 
(06 δουβα οὗἩἨ Φδοοῦ, δηᾶ 611} 86 οἰ] άγθη οὐὗἨ [8Γ86]: 
4. οι δᾶνα βοθὴ Μλδὺ 1 αἀἸα ἰο Εργρῦ, δῃὰ λἀοὶσ 1 ῬΟΓΘ 
γοῦ ΟἹ 680768᾽ πίηρβ, ἀῃα ὈτουρὮὐ γοὺ ἴο ταγβ6}Ε. ὅ, Νοῦν, 
ὑμογοΐοσγο, 15 γοὺ ν1}1} ΟΌΘΥ ΤΑΥ͂ νοῖϊςθ ἰηἀ 664, δηἀ ΚΘΘΡ ΤΗΥ͂ 
οονοπδηΐ, ἐμ 6. σοὺ 83}4}} Ὀ6 ἃ ῥΡθου 18 ὑγαδϑαγα ἴο 6 δῦονα 
αἷ] πδίϊοηΒ: [ῸΣ 8}} (ῃ6. οαγίδ ἐ8 τηῖηα: 

Ὀα ἴο τὴς ἃ Κίηράοῃι οὗ ῥγίοϑδίβ δηὰ ἃ ΠΟΙΥῪ παίϊοη. 

[60 ἘρτΡ ΐδηβ ΓΠΓΟῪ δογὰβ δη ἃ ΒΡΘΔΓΒ, 
αὶ 186 ΡἰΠ|Δγ οἵὗὨἨ εἰοπά Κερὶ ἔμοηλ οἵδ, "-- 
ὙΠῸ πογὰβ: “δηὰ 1 ὕὑγουῦρῆΐ σοὺ ἴο 

ΤΟΥΘ6] ἢ δζὸ ἰδκοῃ ἴ0ο δχύθγη δι ὈῪ ἴμ080 

Ὑ00 ΟΧρ]δίη ἴποπι: Σ ὈγοῦρὮΣ γοῦ ἴο ΤῊ 
τοοπηίϊδίη, ἴι6 Ηοτοῦ. ΤὙΠΟΥ δἰϑηὰ ἴῃ 

οἷοβο σοϊδιεϊοη τὐτ τ Ὀοσίπηΐηρ οἵ {118 
γ 86, δηᾶ ἔοττῃ ἐδ βἰτοηροδὲ σοηδητηδίίοη 

οἵ οὖν ἔογεχοίῃς τοιδυῖς, ΤῊΘ 15γδ 6} 168 

δά, οπα ἴπ6 ομϑ βίἀθ ὉΥ 1:6 Ἐργριΐδη 

βογυϊπιὰθ, οἡ [06 ΟΥΠΟΥ, ΌΥ ἴ6 Ἐρσγρίίδη 
ἱάοϊδίγυ, τὶ δ ῖο ἸΠΟΥ δὰ οοοϊαμηὶ- 

πδιοὰ τποπιβοῖγοβ, ϑογνοὰ (ᾺΣ ἀοτ αοά, 
ΗἰΪδβ ΡΌΓΙΥ δηὰ βδῃο Υ, ἱπ ἃ ττοσζά, ἴτοιι 
γα δηὰ χοηπΐπο ἔα; πον αοᾶ, ἰῃ 
αὐδοίουδὶυ στδηιξίηρς τΏοπὶι ΗΒ σουθϊδίοῃ 
δηὰ Ηἰς μῦτο ἀοοίσί 68, Ὀγίησ8 ἔμθυλ ἀρδίη 

Ὅδοῖκ τὸ ΗΪ πιθοῦ; Ηθ ἱπίθηβ ἴο τῇδκθ 
ἴοι “4 Κίηγάοπι, οὗὁἨ ὑγίϑϑίδ διὰ ἃ 
ἨΟΪΥ πδιίοη." Απᾶ ἰῇ (8 δ0ῆ86 ἴσδῆ8- 
Ἰδῖοβ Οὐκοῖοβ: “δηὰ 1 ὑὉσγοῦρης γοῦ ἴο 
ΤΥ Ββεγνυὶςθ; ΟἽ δ ΠΟῚΒ9., δπὰ 61} 
ΤΩΟΓῸ αἰ βεἸ ΠΟΙΥ ΧΡ δἰ ἢ 8 Ελϑη δια: “(Π8ὲ 
1 ΤΩΔΥ ὃο γοῦν αοἀ." Νονν [86 Τοτὰ 
οοϊητδηὰβ ἴἢ6 [βγδ 168 ἰο Ἰἰδίθη ἴο Ηΐδ 
νοΐοο; δῃὰ 118 8 Ἔχρ αἰηθὰ ὉΥ (δ6 [0]- 

Ἰονίης πνοσγᾶβ, ὑπαὶ ΠΟΥ 8}4}} κϑὸρ Ηἱ 
οονρηδηΐς, πο Ηδ τ κο8 τ ΠΘυλ 

ΔΟΘῪ ΟΥ̓ ἰπ6 ἰερίθἰδιίοη, δηὰ ΌΥ τδὶς ἢ 
ἐποὶν οἰὰ τοϊδίϊοη 85 οουθηδηίογε οἵ αοάὰ 
88 ἴ0 6 Θηαγχοὰ δηὰ βγη οηρά, 

ὅδ. Τλεη ψοι ελαϊϊ δε α ρεσμϊ αν ἰγέαδετε 
(520) ἔοι. Τπυδ [Π6 ῬΟΟΡΙΟ οὗ 1βγδοὶ 
δῖῸ ΟΔ]]οἀ ἰῃ ϑονοσαὶ ΟἿΟΣ Ῥϑβδασο8 8180, 
88 ὮὨσιϊζ, νἱῖ. 6; χὶγ. ῶ; χχυὶΐ, 18: δηά 

ΠΡΌ ἰϑ ὈΒΌΔΙΙΥ οσαρίογοὰ πῃ [6 πησδηΐηρ 
οἵ ἐγεαάδεγε, ισεαϊι (ἘΟ]. 1. 8; 1 ΟἾγοη. 

χΧχῖχ. 8), [6γ86] τῊδῦ, (Πθῃ, ἰοϊοπἀοὰ ἴο 
ΒῸ ἴ86 ϑοϊοοϊοα ἰγοδδυτο οὗ Θοἂ διποηᾷ 
811 παῖίουϑ ([οὐἱί. χα. 36; δ. ΟΧχχυ. 4), 

6. Απά γοὺ 58848]] 
ΤἼ686 

αἰιλουσὴ (ἰδὲ ιοδοῖε ιοογἃ δείοπσε ἰο δα 
ΟΝ δ5. Ὁ. 33): δὸ Ηρ, ἱβοσοίοσθ, ἰβ 
ἴδο Ιογτὰ οἵ δὶὶ, [Ὡ09 οἴθη τορεδιϑά, 
αὐπυγὰ τοϊρδεῖς, 1Πδὶ ἴῃ ἴδ6 Ῥριηίδίθυςοῖ 

αοά ἰ8 τοργοδοηίοα ΤΉΘΓΟΙΥ 856 ἴΠ6 ρμαγίιὶ- 

ΘΌΪΩΓ ἀοἰΕΥ οἵ [αγϑο], δῃὰ δ8 Ὁ ΘΓ Ὀὰὶ 88 
ἃ Ὡδίΐοηδὶ αοἂ, ἰθ8 βυ πο! 6 ΠΠΕΥ τοίυϊοά. 

Ὗ ὁ δνὸ δγοδαυν πὰ οἴμοσ ὀρρογίπηϊιῖο8 

ἴο ΟΧΡΟΘ6 ἐδπιδὲ δ. ] Δ Υ (506 Ὠοΐθ ἰο Υἱ. ἢ: 
ΘΟΙΏΡΑΓΟ Οὐἰματγὶ ἰ, 37, 94, 102). 

Φ. Το [βγδο] 1168 68}8}} ὕὉ86 ἴο αἀοᾶ α 
ἀϊπράοιε ο,Γ μτνίεε απάὰ α λοῖὶν παξῖοκ 
(ΟΥἽἹΡ ἡ) ὉΣΠΣ ὭΞΟΘΌ). [κε ἴδ ὑη- 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 8601 Ὑἱ{ ΘΟΠ6 ἱΠΙΟΣΡΓοί 8 
(48 νολαεῖα, Μοβ. Β., ἃ 84), ἰῃ δο86 
ΜΟΣΒ ΘΧΘΔΟΙΠῪ [6 ἱπεϊπιδιίίοη, [ΠΣ 88 ἱπ 

ἘφγΥρὶ δηὰ ϑοιηθ οἷδε δδϑίοσιι οοπη Τὴ68 
[Π6 Ὀσίθδβιδ ἰοστηϑὰ 16 ἰδνουτγοά, δηὰ οἴϊθηῃ 

[6 φονοσηΐης οδδίο, ἐπ ἴδ 5γβ6} 168 
Βου]ὰ, 88 ἱξ τ το, πᾶν ἃ Ρασὶ ἴῃ ἴδ ρο- 
γογηπηθηΐὶ οἵ ἀοά ὙΠ 8 Ῥοσου Αγ ραν ορα. 

ΤὮΘ ΡὮΓαΒΟ: “ γοῦ 581] Ὀ6 ἴ΄0 τηῈ α λοίν 

ἨαΐΟΝ," ΟΧΡΥΓΟΒ569 ΤΏΘΓΟΪΥ, (πὶ οὐ πὶδοὰ 
ἴο οοῃδίάον σέΪΐ 1βτδο 68 ἃ5 ΗΪβ Ὁγίθϑίβ, 

ὑπδὲ ἰδ, Δ8 (ἢ 6 τοὶ ἴοι οὐὔοοῦβ οοπδβοογαῖθὰ 

ἴο Ηἰδ βοσνυῖςο, ννἣο, ᾿μογοίοσο, ἃσὸ ἰὸ Ηΐπλ 

ῬΔΙΠΘΌΪΑΣΙΥ ἀθδῦ οὐ δοοουῃὶ οὗ [Ποἱγ ῥΙΟΙΥ 

δηὰ ΒοΙἑποδι, δηὰ ψἤοπὶ Ηθ ἔδλνουτα τὶ 

Ηἱΐβ βροοὶδὶ Ῥγοίθοϊοη, Νοὶ ἱπαϊνι δὶ 
Ῥυν)]οροά το. γ5 οὐἠἨ (6 ρῬϑορία, ας 

1Π6 ὙἩὮΟΪ6 ΘΟΙΏΠ ΠΣ Υ 8}}8}} δίδηὰ ἴῃ {116 

ποαγοδὲ δηᾶ οἰοδβοδὶ οοῃποοιίίοη νὴ Οοὰ, 

δΔηὰ Ὀ6 μαγιοὶραηὶ οὗ Ηἰἱβ ἱηβρίγδιίοῃβ, 

ὙΠῸ [βγδ0} 1168 δου ἀ 6 δΔιηοης [86 οἰἶοΣ 
ὩΔΙΪΟΠΒ, τῆ δι [ἢ 6 ῥγθϑίβ γα ἰῇ ὁΝ6 δι : 
ΠΟΥ 6ΓΘ δοϊθοϊοαὰ ἴο Ῥγοραζδίθ ἴῃς ἀος- 
{τη οὗ αοά, δηᾶὰ ἐππ8 ἴο Ὀθοοηο ἢ 6 
ἰδδοποῖθ δηὰ ὑῥγορδοὶβ οἵ ἰδ πδίϊοῃβ, 
ΤῈῸ Ὀχίθβίβ ἔοστῃ, ἱῃ ΤΏΔΩΥ τ δρθοίβ, [ἢ 6 
τοοδϊαπι Ὀοΐπτοου αοά δηὰ [ἢ6 ρῥϑορῖίο; 



“λα 

ἸἼΠ Ὁ ΠῚ 

ΟΠ ὩΣ ΝΣ : ὝΝ ὈΡγ τὶ Πὲς ΡΤ ῬΠ 
ἘΠΟΥ “ Ὀγίηρ [16 Ῥοορὶο ἰο αοα" (νος. 4); 
δηὰ ἐπυ8 ἱξ νὰϑ ὑἰῃ0 ζυδηὰ υοοϑῆοῃ οὗ 
167868] ἴο ὃὉ6 [6 χηράϊππι Ὀεΐνγοθ ἴἢθ 
πδεΐοηβ οὗ [06 ΟΑΥΝ δηὰ Οοὰ, ἰο Ὀγΐηρ 
811 16 παίϊοῃϑβ ἰοὸ (οά, διὰ ἴππ8 81}- 

ΤΩΔΙΘΪΥ ἴ0 ἔοσια οὔθ ὙὙΠῸ0710 ὙΠῸ [Π6 Γαϑὺ 
οὗ το πουϊὰ, ἔο οϑῶβδθ ἴο ὈΘ ἃ οἦορέπ 

Ῥοορῖθ, θθεδϑοὸ [ΠΟΥ δὰ τηδᾶθ [86 (συ 

οὗ αοὰ 8 ΘΟΙΏΠΙΟΙ ΡΓΟΡΕΣΙΥ͂ οὗ τηδηκίηά. 

ΤῊ6 τοδί χηΐηρς οὐὗἨ ἰ(8 ῬΘΟΌΪΙΔΥ ΟἸΟΓΥ γΔΒ 
[6 βῖρῃδὶ οἵ (δ ρμογίϑοϊ ἱτϊαπιρ οὗ 

15τδοὶ. Τὴ τοσγὰβ οὗ οὖν τοχὶ ἀοϑοτῖθο, 

τιηογοίοσο, [26 βοῦοῃ οὗ (86 “ κονοσῃσηθης 

οὐὔὁἨ Οοὰἀ," οὐ ἐῤεοογαον, 88 ἴῃ) ΗΘΌΣΟΘΎ 

διδίθ 18 ΠΒΊ8Ι1Υ (4110: αοἀ 8 [ΠπῸ δὰ- 
Ῥτοιθ ἱπυ 8016 Κίς, ποσὶ 411 οἱ 26 5 
ΒΕΥΥΘ 68 Ὀγίοδίβ, Ὀυὺ 50 [πΠ8ὲ ΔῊ ΘΑΓΏΪΥ 
Κίησ, 15 Ηἰΐ δυσηδῃ τοργοβοηίδεινο, 18 
ἘΒΟΓΘΌΥ ποὶ οχοϊυἀοᾶ (8606 δυάᾶρ. τῇϊ!, 28; 
Ἰ ὅδῃ), υἱ, 7), Τηθ τόοσγὰ ἘΠ ΠΘΟΟΓΔΟΥ ἰδ 
ἢγεῖ υδοὰ Ὁγ Φοδαρυϑ ((οηΐγ. ΔΡ. ἰϊ. 16), 
ὙΊΟ ΓΟΙΏΔΥΚΒ: “ βόπιο Ἰορ ἰδ δίογβ ὮΔΥΘ ΡοΓ- 
Ττοὶϊτο ΠΟΙ͂ σΟΥΟΤΏΘΠΒ ἰὼ Ὀ6 ὉΠῸΟΣ 

ΤΩΟΠΔΓΟΝΪοΘΆ, Οἴ ΠΟΥ ΡΣ [ΘΙ ὉΠῸΘΣ ΟἹ ρᾺΓ- 

οἰῖ68, πὰ οΟἴΠΟΥ5 πη ἀθν ἃ ΓΟΡΌ] 168} ΤΌΥΤΗ ; 
Ὀαΐ ΟἿΤ Ἰεορίδ᾽αίοῦ μδὰ πὸ σορδγὰ [0 δ ΠΥ͂ 
οὗ (680 ἴοστοβ, Ὁπξ 6 ογάδι πο ΟἿΣ 

δονεοσπιηθηὶ ἴο ὃ Ἡδδὲ, ὈΥ 8 πίγαϊποᾶ 
ΘΧΡΓΘΒδίου, ΤΩΔῪ Ὀδ6 τοζτηθὰ ἃ ἐλεοογαοῦ, 
ἘΥ͂ δϑδοσι δἷης [6 δι ου Υ δηὰ [ἢ 6 ῬΟΥΤΟΣ 
ἴο ἀοἀ, δηὰ ὉΥ Ῥογβυδάϊηρ 411 {πὸ ῬΘΟΡΪΘ 
ἴο ἢᾶνὸ ἃ τοραγὰ ἴο Ηΐπι. τοι Π 686 
ΟΡ ἴΠ6 ΟΠ Δγδοῖοσ δη [ἢ6 αἰρτὶ βοδεῖοι 

οἵ ἃ ὑμβϑοοῦδου ΔΥῸ ΟἸΘΑΣΪ αἰἰἸΘΟΘΓΏΪ0]6; 
ποτα αοἀ τηϊοδ 88 ἃ Κίηρ, ΘΥΘΙΥ Βα 7 6οὲ 
ἦθ, 88 ἴἃ ψοῦθ, 8 ῥυίοδὶ, δῃἃ ΘΥΟΣΥ εἰν! 
δοϊΐοῃ βϑδυσηθδ ἔπ6 δδης τ οὗἉ ἃ το σίου 
[πποιΐοη; ἰ(οἸδίτΥ Ὀθοοτηθθ δὴ οἴἶδῃοθ 
δραΐϊηδὶ ΙΒ Βουθγο ΚἩΥ͂ (ΟΥ̓ ΠῚΘῚ ΤῊ Δ768- 
ἐδεΐ8), δη ἃ νυ88, τπογοΐοσο, ρυπίδῃοἃ τι 
ἄεδι (Όους, χυὶϊ. 2); δηὰ ἔγοτῃ ἴῃ:6 βϑτὴδ 

Ῥγΐηορ]ο ὈΪΘΕΡΏΘΓΩΥ, ἔδ͵]86 ῬΥΟΡὮΏΘΟΥ, ὑτο- 

[δῃδιϊοη οὗἩ (0 ΒΑΌΌΔΙΒ, δηὰ ἩϊΟδογδῆ,, 

ὝΕΓΟ Ῥογβοοαϊοὰ ἩΠ0 1016 δδτὴθ ΘχΊΤΟΠῚΘ 
Ῥυηίδησηθηῖ; δηὰ ουϑη ἀΐβγοεροοῖ δραίηδὲ 

οἷάοτβ, Ἱπᾶροβ δηὰ μῬασγϑηΐβ, γὯο ὙΟΙΘ 

οοπεϊδογοά, ἰπ οογδίη γϑϑρϑοῖδ, 88 ἰ(ἢ6 
ΤΟΡΓοδοηϊδιῖνοθ οὐ Ἀοᾶ, τνδῪδι δου γον 
Ῥυπίδιοα; ἴῃ ἴδοϊ, ΘΥΟΥῪ ἰδ, ΠΟΊΤΕΤΟΥ 

ποἰτροτίδης ἴῃ ΘΡΡΘΑΣΔΏΟΘΟ, ΔΌΣ (Π6 

880 

αἰ ση οὗ 8 Ῥσϑοθρὲ οοτηηδη θὰ ὉΥ 1Π60 
ΟἴθγΔ] Εἰηρ; δηὰ ἱΐϊη ἐγδηβρτοβδβίοη 8 ἃ 
νἱοϊδοη οἵ Ἠΐβ δονεγοίϊζηῖγ. Ἐασί Ποῦ, 

109 ὙΠοΪ6 ἰδηὰ δοίοπρα ἴοὸ αοά; τὴ6 
ῬΘΟΡΙΘ δ΄θ Ὀπὶ ἰδ ἐβῃϑηῖί5; ΠΟΡΟΩΥ͂ 888, 

᾿δεγοίοσο, 16 τῖρεῖϊ οὗὐἠἨ ἐγαησίουτίης ὶδ 
Ἰαηάοα ῬΓΟΡΟΙΥ͂ ἴο ΟἾΠΟΙΣΒ; ἰξ ΤΟΪΌΓΤΩΒ 'ἱπ 

186 ἡ 0 1100 ἰο 1ΐ8 ΌΤΤΩΘΓ ΟὟΤΟΣ, ΟΥ ἰο ἢΐδ 
ιοῖγθ. Αρβίῃ, [06 1βγ86 1068 δὰ [6 8Ὁ- 
7οοῖ8 οἵ Οοα; {ΠΟΥ δἴο ΗἰἾβ βοτυβῃΐδ [ὉΓ 
ΟΥ̓́; ΒΙΔΥΘΙΎ Ῥ88, ᾿βοζοίοσο, αχοϊυάοα; 

ἴδ δοστδηῖΐ σγοης οὔ ἴγοθ ἱπ (ἢ Βουθῃίῃ 
γοδγ; δηὰ ἱξ δ ἀθοϊϊηοὰ ἰο δοςοορὲ 1[}6 
Ἰθοτγ, ἢ6 τῶϑ Ὀγδηἀδοὰ τὶ ἃ τρδγκ οἵ 
Ἰσηουηγ, Ὀθσδῦϑθ δὸ χοίιβοα [Π6 ἱτητηθ- 

ἀἰδίθ ϑοτογοι ΧῊὙ οὗ αοἅ. Α ἀϊΐτοεὶ 
ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗὨ {πὸ Πϑοοσδίδοαὶ σουθση- 
Ἰηθηΐ νδδ, [06 οΠἕοΘ ΟΥ̓ ῬΥΟΡΏΘΟΥ. ΤῊΘ 

ῬΓΟΡοΙΘ δῖὸ ἱπδρίγοὰ ὉΥ αοά; {ΠΘΥ͂ ΔΓΘῸ 
Ηἰἱ τοῦ; ἐπεὶγ ἀϊοία ἀσὸ [6 ψογὰ8 οὗ 

αοά; δηὰ ἀϊδοροάΐθησο ἴο ἴθ Ῥγορμοίβ 

ἦθ. ἃ ὈΣΟΔΟῊ οὗ ἴδΠ0 Δ]]ορίδηοο ἀπο ἰο αοὔ. 
Βυΐϊ 1Π6 ργορδοῖβ δα η0 Ἰερ δ᾽ δεῖνθ ΡΟΊΤΟΥ, 
ΠΟῸΓ δὰ (ΒΟΥ ΔΩῪ ΤΟΣΌΪΑΥ ΟΥ̓  ΟἸΘΒΙΥ͂ 
ἀοβηρα γῬο]εἰςαὶ ἱηθποποο; ἐξ τῶ μον 
ΑΚ ἸΠΘΓΟΙΥ͂ ἴοὸ οχμβοῦὶ [06 Ῥϑορίθ ἴὸ 
Τουλδῖῃ ΤΑῚ [ἢ] ἴἰο (Π6 αν οὗ αοά, δηὰ ἰο 

ΚΡ δἱοοῦ ὥοπὶ οὐ. 1Δοϊδίτουδ δϑουηΐ- 
ὨὩδίοη. ΤῊΪ8 νγὰϑ (πεῖν ἀυΐγ; ἰπ 411 ΟἿΟΣ 
ΤΟΒΡΘΟΙΒ [ΠΟῪ ΓΘ ΤΩΘΓΟΙΥ ΔΑΥΒογβ; [ΠΟΥ 
δὰ πὸ ΘΔυϊδου Υ ἴο ἱπίτοάποθ 8 ΠΟῪ ἰΔΥν, 

ΟΥ ἴο χΣοΐοστῃ 8 οἷὰ οὔβ, Ἵχοθρὲὶ ἴῃ 80 80 
88 ΤΠ6]Γ ΤΔΟΤΑ] ᾿ΠβΌσης0 διγαγϑὰ [86 ῬΡΘΟΡΪ6. 
ΤῊΟ Ῥσγορἢθίβ ἡγοῦ [6 Τ ΟΞΒΘΏρΡΈΓΒ οὗ αοὰ 
ἴο Ῥγδϑοτυα [ἢ6 γα τῃοποιοΐδπι δηὰ [}6 
οπαΐηο ἐβΘΟΟΓΒΟΥ. --- αοὦ ἴ8. 186 ΟὨΪΥ͂ 
Ἰεμἰβ᾽δίον; ἴθ Τδνν 8 1.6 ΘΙΟΣΠ Δ] πη δ] ΐογ- 
ΔΌΪ6 ρυΐὰο οὗ ἐπ6 Ῥϑορῖὶθ, [86 βιργεϊηθ 
Ὑ{1, 100 σϑηΐτο οὗὁἨ 116 τ δοΪ6 ροϊϊεϊοαῖ 
Οδχίϑίθησο; ἰδ ἰ8 ἴΠ6 τογοϊδιίοη οὗ αοά, 
[τοῦ Ὑπὸ Ηθ τοῖρηδ; ἰπ0 Τᾷδνν ἰδ, 

(δογοῖοσο, 116 ΟἿΪΥ δίδηδαγσὰ οὔ [6 
ἘΠΘΟΟΓΔΟΥ. Ιζ γγ88 ΟἾΪΥ ἴῃ ΘΧΟΟΡΌΟΠΔΙ 
ο8368, δαὶ ἴδ νὶ} οὗ αοἀἁ ἱπίογίογοα 

ἀϊγοοῖὶγ ἴῃ ἴδ δϑδῖγβ οὗ [ὴ9 Ὡδίοι 
ΚὨγουρἢ Ιοἱδ οσ τπγουρ ἴ86 ὕτὴπι δηὰ 
Τδατητηΐπη (866 ποίο8 ἴο (δ νΔ Σου ἰδ σβ, 

οἾΔΡ. χχ--χχχὶ.). Βαὶ [Ιετϑοὶ 18 Η6]Υ 

ΟὨΪΥ ἰπ 80 ΔΓ, δηὰ Ὀβοδῦϑο ἰξ βίϑηὰϑ 

πον (δθ ἱτησηοαϊδίο ἰμἤποοοο οὗ αοὐ; 



Ε΄ 

881 ἘΧΟΘΌΣ ΧΙΣ. 

αγὸ ἴπ6 ψοτάβ τ ϊοἢ ἐποὺ 88.810 βρθαὰκ ἰο {π6 Ομ] άγθη οὗ 
18.861. 7. πὰ Νίοβοϑ οδῃθ δηα οδ]]6α ἴὸγ (86 6] ἀθγβ οὗ 

6 ῬΘΟρΪΟ ἐἰβοὶ ἢ ἢδ8 ἼΟῸ Τρ δ᾽ ΒΥ οχοόρὲ 
[δαὶ ποῖ τοβοςοῖϑ ὉΡΟΣ ἰδ ὉΥ τδ6 ΒΟ] Π688 
οὗ ἀαοἂ; εἴθ ἀΐχηΐϊγ οἵ ἐδθ Θομτ ΠΥ 
Τἶθο8, (86 ΙΏΟΤΟ ἰδ ΔΡΡΓΌδΟ 8 αοὰ; ἱΐ ͵8 
ἀοδιγογθα ὉΥ ἰάἀοΙ Δ δηὰ ἀϊδθοϊοῦ, Α 
ογΐπιο δρδίδϑὲ [Π6 πιαὐεϑίαα ρορκῖϊ, 88 δυο, 
ἐδ τΠοΓοΙοτΘ ππϊσηονσῃ ἴο ἔθ Μοβαῖο ἰδ; ἴδ 
ὈΘΟΟΙΒΘΘ ΘΙ ΒΔ 016 ΟἿΪΥ ὙΠΘη ἰζ8 ΡΌΓ- 
Ῥοτὶ δηὰ ἰδηάθῃου 8 ἀϊγθοίθὰ δρδίηϑι 
οὰἂ ἩΗϊπιδοῖῦ δηὰ ἐδ δϑδυϊηοθ [86 

οὔδσδοίοσ οὗ ἱρὴ ἰγτοδβδοῦ, ἊΑπὰ Ὀθοδβ6 

811 Ιεγδοὶ δα δὸ δι ήοςῖ δ οὗ [86 5816 
οἴθτηδὶ δηὰ γρογίδοὶ Είηρ, (ΠΟΥ δῖὸ δ]]} 
απ] ἱπ ἀϊμηϊεγ, ἰπ τὐρΐϊβ δηὰ ἀυζίοδ; 
ἘΠογῸ 5 ἢῸ αἰ ΒΌΣΘΠΟΟ οὗὨ οἸΔΑθ68, οὗὐἠἨ ΥΔΏ ΚΒ, 

ΟΥ οδδίδβ; 411] οἱ ΣΟ ΠΒ ΘΠ ΟΥ͂ ὉΠ]! οἃ 
ἩἸΌΟΥΥ δηἃὰ βοορὸ ἴοσγ ἴπ6 ἀουθοριηθηὶ οὗ 
Ἐδεὶγ 801 τ π|8] παέυγο; Ὡ0 Ὀδστίου ὀχοϊα 68 

106 Ῥοογοϑὲ ἴο σγίβϑ, ΕΥ̓͂ [86 ῬΟΥΤΟΣ οἵ [Π9 
τοὶπὰ, το 16 Ὠἰχἤοδὶ δαιπουγ, ὁνθη τη δὲ 
οὗ ἃ Ῥορδοεῖ; [ὉΓ ἃ ἀορτδάδίοη οὐ οἢ6 
οἶδα του Ἱὰ πανὸ δηηἰ ]ατοὰ [ἢ6 ΠΟΙ  Π 658 

οὗ [186 ΡΘΟΡΪΘ 88 8ῃ υηάϊνί ἀοα σοτηγηθηΐγ. 
Βαὶ (δαὶ ΠΙΌΟΣΕΥ ΘΟὨ] ἃ Πδνοῦ ἀσχοπογαῖθ 
πο ΔΏΔΙΟΝΥ ΟΥ ἀἰϊδογάοῦ, 88 ἰοὴρ 88 16 
παίαγο οὗ ἰδποῖγ σοσηο ΜοΟηδγοΐ, τ ὮΟ56 

ἰπβηϊΐο ΒοΙ 688 (ΠΟΥ τοῖο ογἀοσοὰ ἰο 
ἀτοϊδι6, Τοπιδί πᾶ Οἷον Ὀοίοσο (ποῖγ ἰῃ- 
[ΟΤΏΔΙ] εγθ; ῥγίὰθ δπὰ διηὈϊεΐοι ὙΟΓΘ 
ΠΔΙΌΓΑΙΙ οἰοοκοάᾶ ΕΥ̓ ἴδ6 δουρί, ΠΟῪ 
ὈΠΒΡΟΑΆΚΑΌΪΥ τοιοΐα οὐδ (86 δἰσἢσεὶ 
δασλδη ρογίθοϊοη στηυδὲ ἱπου 8 Ὁ} ὍΘ ἔγοτα 
τμδῇ οἴοτΏ8] τηρεῖ; πὰ [Π6 σοηδοϊοι Βη 685 

ἴο Ὀ6 ἀεδιεϊῃηεα δ Δ ΒΟΪΥ Ῥϑορῖο, ἴλτ ἔγοϊῃ 
οβιοσῖηρ 8 (θα ϊηρ οὗὨ γὙϑπὶΥ ΟΣ Ὠδυρῃτ- 
ἸΟδΕ, ὙΔ8 ΟΤΩΪΏΘΏΠΥ οδἰςυ]αϊοἃὰ ἴο δΟῪ 

ἀδίϊγ 186 ϑο6θὰ8 οἵ ον  Ἰη688 δηὰ Ππ}}}]Θ 
Ἄοοπίγεϊοη.--- 0 ΙΒΓΔΟ 66 ΘΓ ποὶ [86 
ΟἾΪΥ Ῥοορῖὶο νῆο πὰ ἃ ᾿ῃοοογαιῖς αὶ ἔΌστα 
οἵ φσονογητηθηῖ; ἴπ6 Ἐργρίίδη Κίημβ 4150 
Ῥγοϊθηδοά ἴἰο στο ἰῃ [Ὧ6 πδῖλα δηὰ 88 

[Π0 τεργοβϑοηιδιΐνοϑ οὐ ἴπΠ6 κοάβ, δῃηὰ 30 

ΟΥ̓́ΘΠ δὲ Ῥσγοϑοηὶΐ [Π6 ἸΩΟΠΔΤΟὮΒ οὗ Ῥογϑία 
δὰ ΤὨΡειῖ, Βαϊ (Π686 ἐποοσγϑοὶς9 δὰ, 

δηᾶ άγτα, 20 ἰηθθθηοθ οὐ ἴδ6 ρμοβίεϊοῃ 
Δηἃ σΠγδοῖοῦ οὗ [86 ρεορῖε; 186 Το δτοὶϑ 
δβϑυσηοα (ΠΟΙ Ῥγοδυμηρίτπουβ {{{168, ΟἸΪΥ͂ 
ἴο Γταΐβο ἐλεπιβεῖυεε δῃηὰ ἴὸ ἀερταᾶο ἐλεὶγ 
παίϊοπα; ἴδ6 Ὠοδίμοη ὈΠποοσσϑοίθδ ΤΟΤΟ, 

ἐδογοίοσο, θὰξ ΟΥΟΥ ἸδΙΏ68 ΤῸὉΣ ἔδο τηοδὲ 
ΔΌΒΟΪυὗ6 ἀοδροιβη), δῃἃὰ ἰἢὸ βοῦσοθδ οὗ 
1:0 στοσϑοδὲ δῦυθα δηὰ 1π6 ἀδτκοδί ΒΕ Ρ6Σ- 
δβιϊζίοη, τ Δ11δὲ (6 Ηοῦτον ΓΠΘΟΟΓΔΟΥ δδὰ 

8 ἱτηπηθαΐαῦθ, ΘΟ προ ἱπβποηςθ Ὡροῖ 
[16 οἰείζοηβ, δοιλ ἱξ οἰογαίθὰ ἰηΐο 186 

τδηῖς οὗ ῥγθβίβ, δὰ ψὸ δηὐογοὰ 41} 116 
ΒΑΘ ΡΟ] εἶ 041] δηὰ τοὶ ρίουῦβ Ὀσίνοροβ; 

ξς οοῃδίβιοὰ ἸΩΘΓΟΙΥ ἴῃ [6 οη6 εἰουδιης 
ἰᾶοδ8, {πῶὶ Οοά, ἰην δ᾽ Ὁ]6, οταῃἱβοίοηξ, δὰ 

ΘἰοΓΏΔΙ, ποτοῦ οὐδῦ [86 ῥϑορὶθ; δεῖ 
16 Κίηρ, νγὰβ Ὀυὶ (Π6 τοὶ βοσυδηΐ οὗ [16 
Τοτγτὰ; δηὰ (μδὲ οι [26 Ῥδορὶδα δῃὰᾶ ἴδ 
Κη δὰ ἴο σοηᾶδοῦ δοοοπηὶ [Ὁ 8}} τ οἷσ 
ἀοϑάϑ Ὀεΐοσο Ηΐξ βΌ ρσϑιηθ ἰστίδυηαὶ, Τδ6 
Ἡοῦγον ΓΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 188 ἰπ18 α͵80 ψ ἀοἿΥ 
ἀἰογοηῦ ἔγοση 8 Εἰ ΟΥΑΥΟὮΥ, ΟΥ σονοσηπιθηΐ 
οὗ ρῥγίοϑίβ, γῆο δὰ, οοῃβι εἰ ΟΠ 6} }7, πὸ 

ῬΟΙΙῖοαὶ ῬΟΥΤΟΣΥ Μδδίουοσ (8360 ποθ οἱ 

ΕΓ. 22); [06 {τ ῦ6 οὗ ὠΪιονὶ αγηϊδηοα 

ΤΊΘΓΟΪΥ 86 ῥγίοδίβ, ποῖ {86 Ζυᾶΐροβ βηὰἃ 

Κίηρδ, ποῖ ΘυΘΏ ΠΟΟΘΆΒΑΥΙΪΥ [06 Ρτορδοῖδ; 
ἱξ 28 ποῖ ἱπ [86 ΟΧΟΙΪΒῖνο ροβϑοϑϑίουῃ οὗὨ 
(6 Κπονϊοάρθ οὐ (6 ἴανγ, δηὰ ἽἼσαϊὰ 
ΓΠογοΐογο ποῖ δόαυΐγο ΔΗΥ͂ ἀδηρόγουβ 
δρ᾽ γα] δβδοθηάδησθ; ἰδ γ88, οα 150 ΟἿΟΣ 
Βαῃά, [6 ΟΠΪΥ ἰγὶῦθ πηΐοι οὐιαἰηοὰ πὸ 
Ιδη θὰ Ῥγορογυ, δηὰ 1 τγδδὲ ἴδ ἀορχίνοα 
οἴ {Π6 οἰϊοῦ πιθδη8 οὗἁἨ ραίηίηρ τηδιογί δὶ 
ἰηῆποηοο. ον αἰ ΈΓΘΩηΙ τν88 411 (ἢ15. ἰπ 

ἴΠ6 Ἐσγρείδη οαϑίο οὐἁὨ Ῥγ]θβι5!--- Α8 αοὰ 
ΤΟΙ π8 ΠΟΙ (ἴῃ σοῦ. 4) ἴῃς Ῥθορῖο, 
τσουρὴ Μόοϑοθ, παὶ ΠΟΥ δανθ βϑοϑῆ 

ΔΒ βοἶνοβ 411 τηΐγαςϊοδ, δὰ {παὶ ΓΠΟΥ 
οουἹᾷ, Ἰδοτοίοσα, ἢος ἀουῦι οὗὨ ἃ βρϑοΐδὶ 
Ῥτουϊάοποθ εἊχογοίβοα ἱπ ἐπα ἔδυοῦτσ, 

Ἧ6 ἰηβογί [6 90]]ονηρ ΘΧΟΘ]οης Ρ85- 
δθῦ8 ἴτοπι ϑ(οἴδενο᾽ε ἨϊδίοΥΥ οἵ Ἐοϊ ρίοι 
(. Ρ. 58): “1 ΜΙποβ, 186 1ορ δ]δίοσ οὗ τΠ6 

Οτοΐδῃβ, ργείθηἀοα ἴο ΒΥ ΘΥ̓ΟΓΥ πίηε γΈ Δ ΓΒ 
ΠΟΙ ΠλὩ0Π8 ὙΓΠῚ ΠῚ «ΡΥ ἴῃ 8 σδτοττι; ἸΓ 

Τγοῦτραβ, [6 Ἰορ 5] ἴον οὗ [86 1,δοοάρτηο- 
ὨΪΔΉΒ, ταϊβοὰ δία ἰηἤποησα ὉΥ̓͂ ΔῺ ΟΥΔΕΪο οὗ 

ΑΡΟΪΙο; δὰ Νυπια, Ἐοτηθ᾽ 8 δοοοηῃὰ Κὶῃρ, 
ΒΌΡΡοτίοἃ ᾿ΐβ δυϊμουῦ ΟΥ̓ 6 ἔεϊρηοὰ 
ἰηϊογοοῦτδο τ [06 πγτρῃ Εροτία, τ ἢο 
0 8α᾽ὰ ἰηδιτυοίοα Ηἷτη πῃ ἃ χτοῖδο ΠΡΟᾺΓ 
ΒΟΥ ἰουηίδιη; ἱξ Ζαιηοϊχίθ, ἐμ6 αν ρίνοσ 

οὗ (0 ἀσῖδο, δεοουίβοὰ δὶβ πίβάοια ἴὸ 
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᾿ἼΠ ὮΝ δῚΣ 582 

ΓΊΡΝΣ ὈΣΒΈΤ3 ΤΣ ὈΣΡΣΕ ὈΣΝῚ ὉΠ ὩΡΐΡ ἈΕΥΡῚ ΠΡ 
ΤΕ ὉΡ Τὴ ΠῚ ὈΡΤΌΝ Ονὴ 8. « ΤῊΣ ον ἽΕ 
γήτν Ἰρνὸ 9. ἘΠΉΠτΘας ὈΣΦΎΑΣ ΠΡ 2ΘΡῚ ΠΡῸΣ ΤῊ’ 
ὈΝΤ γοϑ᾽ ὍΔΟΣ ὮΝ 305 ὟΝ ΝᾺ ὩΝ πὸπ ΠΡΟ ΟΝ 
πν ὭΤΗΝ ΠΡῸ ἊΝ Ὀδυ ὉΡῸ ἼΣΌΣ ὙΣῊ 5271} ἐπίκς. κα 

ταρφτ) οὔτοι Ἴ2 ἤρδτραε Πρ πρνὴ τὸς ὁ πρπνῖς 
Μεδίδ; δηὰ Οὐἀϊΐη οασεὶθα ΘΟΠΒί ΠΥ 1} 
Ἠΐπὶ 1826 ΘΙ ΔΙπιθἃ μοδὰ οὗ ΜίπιοΥ, (Ὸ 
Ποῖ 86 ἱπιρυϊοὰ ΟΥ̓ΔΟΌΪΑΣ ΒΡ ΓΑΙΪΟΏΒ; 

1 ΜδηκοΟ ΚΆΡΑ Κ δριοδὰ ἴθ Ὀοϊϊοῖ, τθδὲ 
10 ἀοδοομἀοα ἔγοτῃ ἴδ6 δύῃ, ἴῃ ογάοῦ ἰὸ 

θη] ρποη Ῥογα᾿ δ ῬΡθορῖο; δὰ Μομδιη)μθὰ 
λιϑέοποα ἴο (56 τϊϑάοχῃ, ὙΔΙΟΩ ἷθ ἄογθ 

ὙΠΙΒρογοα ἰηΐο ὨΪ5 ΘΑΓ, 85 βϑουίοσιιδ, ἴῃ 

1μιβιιδηΐδ, [ΟΠ] ονγοά ἐδο δβοοσγεῖ βυρχοδίϊοηβ 
οἵ πἰ8β ἰηᾶ; 811 [Ππ686 ΟΧΊΓΔΟΓΙ ΠΔΥΎ ΤΏ ἢ 
τιηἀογβίοοδ ν70ι}}, τ1μδὲ ἃ οογίδὶπ ἀἰνίηθ 

ΔΌΙΠΟΥΠΥ τὑ)7ὧϑ τοαυϊτεά, (ὁ ἀἰβ80 ΠΟῪ 
ΒΥΒίθη8 δηἃ ΠΟῪ ᾿ἄθα8 ΔΘ ὙΒΟΪΘ 
Ὡδίοηδ, δηὰ (0 τρᾶκὸ πολ δοῖ ἰῇ δ0- 
οοτάδηοο {ποσόν , Ὑ͵μαὲ ἰθο80 τῃ6 5 
οἴἶεοϊοά ὙΘΙῪ ἐπ ρΟΥΘΟΕΪΥ ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ ΟΥ 1688 
Ετοβθ ἱΠΠπδίοηβ, 88 οχοοιϊθὰ ὉγΥ ὍΟοά, 
ὙὨΟ ἐδθ ἬΒΟ]0 οὗ Ὡδίυγο ΟΌΘΥΒ, ἱῃ 8 

Τοδηϊΐοδὲ δὰ δ} τοθπηρῦ, ΌὈΥ Ῥοῖ- 
ῬΟΙΏΔΙΙΥ οοππαρα ποπάοσγβ, τς ϑϑϑοα ὉΥ͂ 
ἃ ὙἜΒΟΪο παιίοη.""---ἶὸ 19. ΒΟΥ, Ῥογθδρ6, ἐπ: 
Ῥίαδοθ αδἰ8δο ἴοὺυ Ὀγοθγ οηπιηογαίίηρ δηᾶ 
«δαγδοίογίσίηῃς ἐπ ἀἰδόγοης ἡδσηθδ οὗ 

16γ86] ἃ8 8 Ῥϑορῖο, δηὰ ἴῃ 1.8 ταοϊδίίοῃ ἴὸ 
αοά. 1. Ιετβοὶ 18 6 2οπ 977 Οοά, Ὀδοδιι80 
ΠΟΥ δοκπον)οᾶρο Ηἰπι 88 [Π6 δῖμο συ οὗ 
τηλυηκίηά, δὰ τ6 ΑὐΐποΣ οὗ [86 ππΐγοῦϑο 

(13; Εχοά, ἱν. 28; Φ6γ. 1, 19; οαΐ. 

χχχὶϊ, 6. Μά), ἰἰ, 10, οἷς.). 2. Ιβτϑοὶ 8 

Ηἰβ8 βγείδογη δον, Ὀθοᾶτιθ0 ΠΟΥ τὸ Ηἱἰϑ 

ΘΔΓ]1οδὲ ΤΟΥ ΡΟ (122 32; Εχοά. ἱν. 
22; Β06 ΟἿΚ ποίο ἴΠ676}, ΟΥ, ὙΠῸ 86 

δἰ τα δ΄ ταοίδρδον, [86 "γε γέ ὁ Ηΐ 

ἑποσεε (ἸΠδ 3 ΠΝ; 661. 11, 8; 
οΟΙΡδΙο ἀπαρχή). 38. [ἐ ἰδ 186 ρεορῖίε οΥ᾽ 
Οοὐ, Ὀδεδαθο Ηδ ᾽β τποῖγ Κίηρ δηὰ συ ϊοῦ 
( ὮΝ; Ν μι. χυὶϊ!, 6); οὗ 4. Ηΐδ ἐπλεγὶζ- 
ἀποε, ΜοΝ Ὀοϊοπρβ ἰο Ηΐπ [ὉΣ ΟΥΟΥ 

(ὐ ΠῦπΣ; Ὅσαι. 'ν. 30; Ῥθ. χαχί!, 12, 
οἷἴς.), ἴθ᾽ Ηδθ 858 ἀαοφμέγεα ἴμότα (2) 88 

Ηἰΐθ ῬΤΟΡΟΣΙΥ ὉΥ τοδηϊζοϊὰ δοίβ οὗ ἴονθ, 

ὀβρθοΐδγ ὈΥ [180 Εργριίδη τοἀοιηροπ 
(8606 οῃ χν. 13). ὅ. Ηἰΐ8 μεοσμϊαν μεορίδ 
ΟΥ ἐγεάδυγα, ΜΏΪΟ. Ηθ [148 βἰηρίεα ουὲ 
ΘΙΏΟΙΣ 84}1 Ὡδοηβ ἴὸ ῥσοραραῖθ Ηἱΐβ 

«ταῖῃ (ΠΌ2Ό; χίχ. δ, οἰς.), δῃὰ τποζοίοσο 
7εγαεὶ (95 2), ἰ86 τισαγγίον ςΓ Οοά, 
6. Το ρεορίε κατ᾽ ἐξοχήν, βίποδ [ΠΟΥ ΔΓΟ, 
ΔΒ 106 ΤΟΥΟΙΟΙΒ οὗ Ηἰἱπίῆ ν1}}, [16 τηοβὲ 

Εἰοτίουβ ἡδίίοηῃ οα οδγίρ (ὮΡ,; Ὁ δαὶ. 
ΧΧΧΙΪ. 29; 2 ϑδαῃη), Υἱῖί. 23; φ2[Ἵ ὮΝ; 

ϑουῖ, ἰν. 6,7,8)λ 7. Τηο Ιβγθ 08 816 
ἴῃ [06 ΒΤ 6 Β6η86, 86 ολοδέπ ΟΠ 68, ΏΟΙΩ 

ΟΘοά 8816148 τῦῖξὰ δι ας οασο δηὰ Ηἰβ8 
Βρ6οΐ8] ρσγονίἄθηοο (ὉΠ; [δὰ. ἴχνυ. 9; 
ῬΒ. ον. δ; ποῖ |ἴκὸ ἐκλεκτοί, ἰπ Βοοῖκ οἵ 
ρα. χίν. 15); οὐ 8. Ηἰβ Μοολὶ, ππϊοὰ 
ἫΘ μαδίιτοβ δηὰ ρῥσχοίθοῖϊβ (3) ὙἽ", οὗ 

“ἢ ΠΟ ἸΝΥ, σ6γ. χιϊ, 17; χχὶϊ, 1), 
δὰ οὐ Ηἰπιβοὶ ἰ8 [86 βιορῃογὰ (ΠΡ; 
Ῥα. Ιχχχ. 2, οἷς. 9. ΤΏΘΥ δῖὸ [86 Λοὶψ 

Ῥεορίε, Ὀδοδυϑθ αοά ιποὶν Κίηρ ἰ8 ΒΟΙΥ 
(ΟΡ; Ιων. χὶ. 44; χχ, 7, 8, οἱ..); ΟΣ 

α ἀϊηράσικ 0 Ῥνἱοδίε (Ὀ)Π ΠΏ; 860 
ΟὨ γοΓ. 6). 10. ΤΏ τοΐϑα ρεορῖίε, Ὀθοδῦδο 
19 ἴὰνν οἵ (86 1,ογὰ δ] θη 8 ἐδ6 ταἰϊπᾶ 
(Β δαί. ἰν. δ-8), 88, Οἡ [26 ΘΟΠΙΓΣΑΣΥ, [16 
Ἰάοϊαίοτθ δὸ ἀοποτηϊπαίορᾷ “οοϊδὰ ΟΥ̓ 
δἰίπάεα (03); Ῥκ. χίν. 1; ᾿χχῖν. 8, οίο.). 
11. ΤΠ »έομδ οἵ γίολέδομε Ῥεορῖε, Ὀθοδῦδο 
ΠΟΥ ΚΠΟῪ [Π0 Ῥχϑοορὶβ οὗ Θοά, τ ΒΟΝ 
ΘΗΒΟΪΘ ἴἢ6 Βου] (ΟΡ Υ, ὈΥ ΌΠ, Ὁ"; 
Ῥβ. χὶνυ. 5: Ναπι. χχὶϊ, 10, οἷς.), δὰ 

ἐπογοίοσο Φοϑδασαη (Ἰ}}}292.), [πὸ γνίουβ 
ὩΔΏΟΠ; ΟΥ̓́ 8. Ῥοδίος 8] βίτηῖ]θ, [86 
ἐμγίἰο-ἀουε οἵ ἀοἃ (ΤΠ; Ῥβ. Ἰχχίν. 19), 
Ἡ ΒΘΓΟΔ58, ΟἹ (6 οὔ οΥ δπά, {8.6 ὨΘΔΙΒΘΉΒ 
ΓΟ ΟΔἸ16( ἐλ ιοϊελοά (Ὀ  ΣἽ; Ῥε.͵χ. 6,18; 
Χ.4, 11, οἴ). 12. Το λιπδίε, πιεελ, δᾶ 
ἰοισΐν, ΙὮΟ ΙΩΟΟΒΕῪ δαυρπιὶξ ἰο 1μ6 ἀἰγίῃθ 
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{86 ῬΘΟΡΙΘ, δῃᾶ 164 Ὀεΐογα {μϑτι 411 {8686 σσογβ τ Β]οἢ {86 
Τιοτὰ μα οοτημηδπάρα Ὠΐτα. 8. Απα 4]1 {{6 ρβθορὶβ δη- 
βιγεοα ἰοροίμον, δᾶ βαϊᾶ, Α11 ἐμαὺ {πΠ6 Τογὰ μα Βρόκβθῃ 
γγ6 Μ1] ἀο. Απά Μοβββ σοϊυσῃθα {86 ψοσαβ οὗ (ἢ 6 ΡΘΟρ]θ6 
ἰο {π6 ᾿οτά. 9. Απὰ ἐδ [,ογὰ βαϊὰ ἰο Μοβοβ, Βοο]ά, 1 
σοηβ ἴο [866 ἴῃ ἃ {810 Κ οἱουα, {παῦ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ ΤΏΔῪ [ΔΓ 
θη 1 Βρϑὰκ στὰ [Π66, ἀπ Ὀοϊΐονα ἴῃ ὑθθ6 ῸΣ Ἔν} Ρ. 
Απᾶὰ Μίοβεβ ἐο]ὰ ἐμ πογᾶβ οὗ {86 ρθορὶςα ἴο ὑπ ἴ,οτα.--- 
10. Απὰ [π6 Ιιογὰ βεϊ4 ἰο Μοβοβ, ἅο ἴο {Π6 Ῥθορ]β, δπὰ 
ΒΔΠΟΙΠΥ {μη ὑο-ἀΔΥ δηὰ το-ἸλοστοΥ,, 8πα Ἰοὺ {μη Ὑγ88 

Ῥτοοορί8 (Ὀ")}2 8) ὯΝ)», Ὁ 9, Ὁ 2; 
Ῥϑ. ἶχ. 10,11, 18, οἴ65.), ἴπ ορροδίξϊοη ἴο 
16 ΒοδίΏθη8, ἢ ατὸ “Δ]]οἃ ἐλό γεδεϊϊέοια, 

Ὀοοδαδθ [ΠΟΥ τουοῖὶ δραΐποὶ αοάβ ν]}} 
(ὈΥΤῊΘ; Ῥα. ̓ ἰχνἱϊϊ. 19; σοϊῶρασζο δ. 11.1,2, 

οἰς.). Βαϊ 18. ἴ[Π6 πιοδὲ ἀονοϊορθὰ δηὰ, 

ῬΟΓ ΔΡδ, ὁη6 οὗἨἁἴΠ6 τοδὶ οδυια] 6116- 
ἄοτίοθ οοποοσηίης [δ6 τοϊδείοη Ὀοί ΘΟ Π 
αοᾶἂ «πὰ [ἐγδοὶ, ἱβ ἐμαὶ οὗ (δ0 βδαογοὰ 

ταδεγ πηοηΐαὶ 8] δηςο. αοά ἰδ ἴμο ποραπὰ 
ΟΥ̓ 10 ἔδίμοῦ; [10 ῬΘΟΡΙΘ ἰ8 [109 ἩΐΠῸ6 οὗ 
ἴ86 τιοίδοῦ; ἐδο ἰηαϊνί 4] οἰ θη 8, (16 
οὐδ] άγοα; ἐδ τ ΒοΪ6 οὗὨ [δ6γδοῖ, [6 Βοῦϑο 

οΥ ἴδταγ οὗ αοὐ (5) Δ; Ηοα. γῇ. 1, οἱς. ; 

φοτηρασθ 9) Π3 διὰ ᾽ὋΜ Π3 ΠΟῚΠ3, ος 
κ᾽ ΠΟῚΠ3); διᾶ ἐπογοίογο ἰΔο  βέσν 
ἦθ, ἴτοτῃ δῃοίποσ ροίπε οὔ νυἱον, ποιίδίης 

1088 ἰδδῃ δαυ!ογγ (7127), δὰ ΘΥΟΓΥ ἰάοἱ 
ἃ εἰγαπρε αοὰ (Ἵ, οὐ ἽΠιΝ; ΟΟΤΏΡΑΓΟ 

15αὶ. ἰ. 21; ΦΔδαγ. ἰ1. 2, 25; Ἰὶ, δ; Ηοβ. ν. 7; 
Ῥα, χ]ῖν. 21, οὔο., ο᾽ς.).--- ΑἸΤ] [8660 Δρροὶ- 
Ἰδιίοηϑ δῖὸ σοῃνυϊποίηρ Ῥγοοῖίβ οὗ [9 ρυγθ 
ΒΡ ΓΙ 8} ΠΥ τὶ το αοα 15 οοποοίγοα 
διὰ τοργοβοηϊοὰ ἰγουρδου [06 πῆ. ]96 
ΟἸΙἹὰ Τοβίδιηθηῖ; δηὰ ἢ τὸ πὰ ἃ ἀἱδιϊηοὲ 

διὰ δο]-οομδοίουβ ορροδίοηῃ δοῦγθθῃ 
Ἰαγῶθϊ δὰ (6 οὐδοῦ πδέΐοηβ, ἐδἷβ οΧ- 
ῬΤθ6868 ΠΟΙ ηρ' τ ο6 [ΠΔΠ 8 Ὁ ἀθηΐδ 0 
Δ ἱδίοσο δὶ ἐσυῖϊὮ, δηᾶ 8 ποῖον [Π6 ἀϊοίλίθ 

οὗ γὑγίἀθ, ὩΣ οὗ πδίοηδὶ οχοϊυδίγθηθϑθ 

(606 ὩοΐθΘ οη Υἱ. 7). 
3--Θ. Μοδὸδ ΠΟῪ Ὠτόροϑοδ, ᾿πτουρἢ 

[Π0 οἰάογθ, [86 ᾳιοδιίοη, (ο ἐδ Ῥθορῖϑθ, 
ὙΠΘΊΒΟΣ ΠΟΥ͂ ἘΌΓΟ ἩΠΠηρ ἴο οοποϊαᾶθ 
[20 τοῃουγοὰ οουθηδης ὙΐἱΠῚ αοαὰ ππάοῦ 
[Π6 οοηάϊδίοῃ οὗ 4 Ῥοτίδοὶ οὐοάϊθηοο ἴο 
ΗΐΪδ οοτηπδη 8, δηἃ ἸΔΟΥ δηϑιυγοσοὰ ὑπὸ- 
ἈἰπΙΟΙΒΙΥ Ἡν (ἢ ἃ ΒΟΑΣΙΥ δδιτηδῦνο (εοπι- 

Ραϊὸ χχῖν. 8). ΤῈ ῬΘΟΡΪδ δσὸ ροττηιἐοὰ 
ἴτοο οδοΐςθ, Οὐ Π6 [0 δοοϑρὶ οὐ ἴὺ σοΐῃβθ 
[ὴ6 ηὩοῖν οογδηδηξ; [86 Οὐ ζαϊοη 18 τηϑὰθ 
ῬΟΣΙΘΟΙΪΥ τησίδ᾽; δηὰ 80 [εγϑοὶ βυθπι 8, 

τὶς ὙΟΪΌΠΙΑΣΥ σοηδοηΐξ, ἴο0 ἐδ σὺ] οὗ 

αοά, διὰ ἴο Ηἰδ8 ἰατνβ; ᾿Πποὶγ ΠΡΟΣ δηὰ 
ἴζοθ ΘΩΘΏΟΥ 8 [88 δοσιγο δηὰ τοϑροοϊοί, 
δηᾶ, ΒΟΉΎΘΥΟΘΣ ΘΟΥΘΙΘ ΒΟΙ)6 οὗ ἴπ6 ἰδ'8 

τηΐχῆς 6, βοτονος ἀοοϊάοα (80 σογοζη- 

τοϑὴς Ὀἦὗ αοἀ ταῖρῆϊ, πῃ δοῖηθ ᾿ἱπβίβηοοβ, 

ΔΡΡοδσ, ΠΟΥ σδηποῖ οοπιρ᾽δἰη οὗ ἴγτγδη- 

ἰοδὶ δι ΤΑΣ 685; ΠΟΥ δδνο ἀοοϊαγοά, 

ΘΟΠΘΟΙΟΌΣΙΥ δηὰ ἀοΙθαγδίοὶυγ, [δὲ ΠΟΥ 
ἃρᾳτοῦ ὙΠῚ (50 οοπάϊξίουβ Ῥγοροθϑὰ ἴο 
ΛΠ6. [0 ἰβ, ἐπογοίδσο, (Π0 τηοδὶ υἢ-» 

ἘΔΡΡΥ͂ ταιΐδίδκο, ἢ δοῖγθ τὶ 6 ΓΒ, ΟΥ̓ΘΏ ΣηΘΌ 

ψὶθ ἰδίοτ δ] δὰ ΡὮ]ΟΒΟρ 68] ἐπ ραγ- 
ἰδ γ, αν βροόΐθϑη οἵ ἔΐο “ τποοογδίίοδὶ 
ἀοδροῦδπι οὗ [86 Μοδδαὶς 1αν.᾽--- Μοϑοδ 
ΤΟΙΌΣΠΙΒ [10 ΓΟΡῚΥ οὗὨ [9 Ῥϑορίθ ἴο [86 
Τοτὰ, ψο ἀοδοοηὰβ ἰο Ηἷπὶ ἴῃ 8 οἰουά, 

ὈσΘίογο ἴῃ6 ογθ8 οὗ [86 ΡΘΟρΡ]α, (δδὲὶ 8}} 
τοὶρὃν Βοποοίοσι δ. ΠΥΤΩΪΥ ὈοΙόυο ἴῃ ἐπ 0 
τηϊδαίο δηὰ ἢοΪμο88 οὗ Μοβϑβδ (νος. 9; 

ΘΟΙΏΡΑΙΘ Π δαϊ. χὶϊὶ. 2, οέ 864ᾳ.}} δηὰ Βοῦθ 
86 οοτοτηθπηϊοδιθὰ ἴὸ αοα τπ0 δηδιγοῦ οὗ 
100 ῬΘΟΡΪΟ; 80 μδὲ ἐπ6 τοροϊοη οὗἨ [6 
ΒΔΙῺΘ Ἡοχάδ, 'ῃ γοσ. 9 (ἧἑ ΠΟῸ Δ" 
ον ΟΝ ὈΣΗ ΥἽἼΣἽ) ἄοοβ ποῖ ἱπάϊοαϊο ἃ 
ἀοιυδῖε διβισοῖ.--- οὐ ΒρΟΚο ἰο Μοϑβοθδ ἐπ ἃ 
ἐλίολ οἷοι, “ Ν1]δὲ τ1η6 οἰοπὰ δοηΐ ἔοι ἢ 
ἰππηδοῦ δηὰ ᾿ἰρδιιπίηρ, [86 δῖστι οὗ ἀϊν! 9 
Ῥγϑϑϑῆοο." ΤΏ οοπδιπιοίοη οὗ 99} 2.2, 
δ [0 ΒΆΣΙΘ 68 ἰη ἽἼ"᾽ 5115, ἴῃ ΧΥ. 16, 

ἩΐοΝ 666. 
19, 1Ε. Α6 αοὰ ἰηίδηάδδ πον ἴο δρ- 
Ῥοδσ ἰοὸ [6 ῬΘΟρΙΘ ἰπ 6}1 Ηΐ8 ρίουυ, ἱπ 

ογάοσ ἰο ρψύδηὶ 186 ᾿ἰχὰς οἱ ἐστ τὸ [16 

ΩΝ 
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ΤΠ Ὁ δῚδ δ84 

9 ἩΡῚ ὈΝΡ ὈΔΘ) ὙΣῚ τις ἐ Ὀγέσοϑ Ἴ559) ἼΘΙ ὈΡπ 
ΕἾΒΩ 18. Ὁ ἜΤ ὈρττΙΟΩ. Δ} ΤῆΠπὶ ρ ὙΡΌΡῚ Ἐν 
ΥΩ ΚΣ ὝὋ3 ΓῊΡν, Ὡ5) ΤΡ ΟΝ 520 ὄρττῳ 
ἢ φ᾽ ΟἸρο το Ἢ τὸ »υτ ΗΝ 18 τ τον ΓΙ ἜΠ γι 
νΣ πρτ 9} ἩδΘΩ. ΤῊΣ δ Θ τοι ΠΡΠΣ ὍΝ πῆρ πὸ, 
ἙΒοΒΘῺ ῬθΟρΐο, ἐΠ6Υ̓ σησδὲ ὑσορασο ἴδ 6π- 
δΒεῖνυϑδ ἴῸγ (Πἰ8 τηοβὲ δοϊοιηηῃ δεῖ οὗ ἐδμοὶγ 
Ἡἰδίοσυ, ὈῪ ἰηΐοττδὶ δηὰ ΘΧίογ Δ] βδποιῆ- 
εδιίίοῃ (νοσ. 10), δηὰ ὈΥ αρδιίδιηΐηρ ΤῸ 

81} Β6:5}8] Δ ΘΟΙΓὮΥ ΘηἸοΥτηθηΐδ (νΟΓ. 
15). Αμπὰ ἴῃ ογάοσ ἴὸ ΗἿ] ἐδπὸ τοϊη 8 οὗ 

16 Ῥϑορῖο ΠῚ} ἃ β6}}} ἀθϑροσ ἱπιργοδδίοῃ 

οἵ 186 δδησεν οἵ (6 τονοδιίου, [ΠΟΥ το, 
ὉΠΟΥ͂ ῬΘΏΔΙΕΥ οἵ ἀθδίῃ, (οσυ 6, ποῖον 
ἴο δδοοοῃὰ [16 τηουπίδί:, ὨΟΓ ἴο ΒΡΡγΌδοὶ 

ἧς (νοῦ, 13; ΘοιρΑσο χχχὶν. 8); ἴος αοὰ 

ἑπϊοηἀθ, 88 ἃ δρί τίς, ἰο τουδὶ Η]π)86] (0 
ἘΠΟΙΓ “ρίγίε ΟὨΥ. ΤῺΘθ Ὑδοῖθ βυοοοοάϊηρ, 
ἀοδοσίριΐίοῃ οὐ 10 ΒΟΥ δρρεδσαηοο οὗ 

Θοά, ἴῃ ᾿ἰρδιπΐῆς δοὰ δυμπάον, δοὰ 
οΪοπάδ, δηὰ {8 διροκο οἵ ϑὶπδὶ, δηἃ 1}9 

τοστῖ Ὁ]6 δουηὰ οὗ ἰδ6 ἰΣυπροῖ, ἰδ δ0 Σ28- 

7οδείο δ! δ] 6 δηὰ στδηὰ, ὑπαὶ ἰς οου]ὰ 
ΟἿΪΥ ἴθδῃθ ΠΌΤ 8 τοῖμὰ Δῖον, ονοσ- 
τϑοϊθθὰ ὉΥ ἰπ6 ομρηϊροίθηοο, δηὰ 

Ετδηάθυσ, δη ἃ τη) 17 οὗ (ὐοά, ὀχ δυδὶδ 
100 ὙΠΟΪΘ δΟΔΏΓ δίογο οὐὁἨ δυϊηδη Ϊἰδῃ- 
ἔαδρο ἰο υον ὕαὶ ἃ ἴαϊης ἀχργοϑδίοη οὗ 
[80 αρφὶιδιοὰ ϑϑηςἰσηθηΐδ οὗ ἔπ 6 δου).--- 9 

φαποίἐβεαϊίοπ (ΩΓ ΡῚ) ἰοοχ ρΐδοο 
Διροηρ ἴδ0 Ηοῦγονγβ αἰνγαγθ Ὀεΐοϊθ 8 
ἔτεδὶ δηὰ βδοϊϑιῃῃρ}βἨ δοὶ (σορασο Οθῆ. 

ΧΧχΥυ. 2; Φοβῇ. 1. δ), ἰπ ογάδν ἔδπιδ ἴὸ 

ΘΏΝΔΏΘΘ [86 ἱπίασῃδὶ οἱοναϊδου ὉΥ ἴδῸ 
ΟΧΊΘΓΙΔΙ ῬΌΣΥ ; Ὁαὶ [18 Υἱγτίθο οὗ Ρυσὶ 
6  ΟΏΘΓΑΙΙΥ ταἰϊδοὰ, δπιοσρ [6 Οτδθηίαϊδ, 
ἴο [86 ἱπωρογίδῃοο οἵ 8 ΤΟΙ σἱουῦδ ἀπ γ (860 
ὩὨοΐο οἱ 11], 5λ Τασρῦπλ Οπκοῖοδ ἴδ θα 
ὈΠΣΙΣΡΊ, τοῦτο ἀϊδεϊποιγ: “ ἴδοὰ δμαὶς 
Ῥτέραγε ᾿τβοῖη," 1.2}, δ8 Ἐδδδδὶ διὰ 
ἘΚΑΒΒΌΔΙΩ δἰϑὸ Ἵχρίδη, Τμὸ βοριδρσίης 

ἰωβοείθ, αἴον Ἵ», 180 ποεὰ ἽΨΠ) (δια- 
μάρτυραι), 86 ἷᾳλ τος. 21. 9291, ακά 
ἐλεν ελαϊϊ τοατῦ; Οηκοῖοα, ἢ }Π. ΤῊΘ 
ΕΟ ἀδγϑ οὗἉ ρῬγορδγδοῃ δῖοθ, δοοοσιάϊηρ ἴὸ 
τταἑείου, 180 ἰουτεδ δὰ 861 οἵ ϑίνδι 

(6060 ϑηργά, οὉ Ὑ018. 1, 3), ἩΠ| σι, οὐ ἐδ0 

ΤΟΠονηΣ ἀδΥ, 106 βἰχι οὗ (86 δβϑῖὴθ 
ΤΩΟΠΪΒ, ἐπθ γχουθἰδιΐοη ἴοοκ μΐδοθ (γυαγ. 
11).--.Φἕ  ὕοἀὰ ν}}} ἀδϑοοηὰᾶ," (δδὲ 15, Ηο 
Ὑ111 τηδη εδϑὲ Ηΐ8 Ῥγϑβθῆοθ [0 86 ρϑορῖὶϑθ 
ὈΥ 1μυπάοε, ᾿ἰσυπΐηρ δὰ το. Μαίπιο- 
πἰά686 (Μογθὶ, 1. 10) ὀχρ]δίῃβ " ἤδζϑ, 88 
ἷῃ γογ 230, δὰ ὅδηῃ. χί, 7; χυϊϊὶ, 21: 
“ (οἂ εοοπάεροεκάεα ἴοὸ Δρμοᾶσ ἴο Μοβοβ," 
ὙΔΙοδ που], ΒΟΎΘΥΟΣ, δοθγοογ ὃὸ δαϊϊ- 
8016 ἴο ΟΌΡ οσοηίοχί. 

19. Π222Π). Ακά ἰδου 4τ΄αϊ( δεῖ δουπο 
ἴο [06 ρϑορὶθ. Οηκοῖοα, ὉΠ. ΠῚ, “ τῆσα 
δ] τῆθκθ ἃ οὐσίδίϊῃ ὈοσΠάΔΙῪ " (οοτα- 
ῬΘΙῸ θη), δογάοσ, Ὀοπῃδ1γ). 

ἈΦ. 80 δού ΤῸ γγ͵ὴὲδ ἃ ὑζγοίάηο δρ- 
ῬΓΟΔΟΝ ἴο ἰδ6 τοουηϊδίη ἱπιοσαϊοιοὰ 
ἀυσίης [86 ἀϊνίηα ΔΡρϑδγδῃῆζο, ἰδὲ [οϑϑ 
ὙΟ ἰγδηβατγοδδοὰ [}ἷ5 σοτητηδη ἃ, δη ἃ ἐμ 09 
Ἰογίεἰτοὰ [πεῖν ᾿ἶνοδ, σοσο Ὡοὲ ογϑη δ] οποὰ 
ἴο "6 Ἰουπομοᾶ; Ὀαξ, ἔγολ δἷδσ, [67 τγοτο 
ἴο ὃ0 ΚΙΠοὰ τὴὶθ ἢ} ϑέοῃθδ, οὐ ρίαγσοϑὰ σι ἢ 
ΔΙΤΟΎ; ἴο Κὶ}} {πο οα ἴπ6 βροὶ πουϊὰ 
.ανο σοι ρο]]δὰ [86 ῬΘΟΡΪ6 ἴο 9Ὁ]]ὸτν ἐλθτ 
ἴο ἴ:6 δδογοὰ Ἰοοδεγ; [ῸΣ ἴδ ϑϑῃαὶ νγδ8 
ὩΟΥ͂ οοῃδίἀογοὰ 48 ἴμ0 ἀνθ! ρ- Ῥ]δοο οὗ 
Θοά, [86 Μοεὶ ΗοΙΥ, δηὰ ον ἰδθ τηοϑὲ 
ἀἰδιϊηκαϊδηοὰ οὗἨ ἁ [Π6 ΟΟΙΏΣΤΩΠΏΪΥ ὙγοῚΘ 
Ῥαστηϊιοὰ 0 ΔΡΡΓΟΘΟΙ ἐξ οἡ ἴδ6 οοτηπηδηὰ 
οὗ αοὰ; δὰ 'π ογάον ἴῸ σζδακο Μοθοϑ 

δροὶῃ Κηονσπι πὰ τουογοὰ 88 [Π6 (τὰ 
βοτυδιὶ οὗ αοἷ, ἢΘ ψῶϑ ΠΟῪ δ Ιοῃ εἷ- 
Ἰογοὰ ἴο δϑδοοηὰ ἴο [δδὶ μβαριϊδείοη οὗ ἰδ9 
ἀὐτὶπο Ῥγθϑοσιοθ.-- -)θ ἰηδηϊεῖνο Ζαϊ, ἰδ 
ΦΙΉΡΠδΌ ΔΙ Ρῥἰδοθὰ Ὀοίοσο τὯ9 γοχὺ 
βηΐτθ, μΒοτθ ἴῃ Ῥεῖ, ἰὰ ὉΡΘῚ ἸΡΌ, αβ ἰπ 
βοη. χχχυΐ. 38, Ὀοΐοσο 126 Ῥδ]; οοσῃ- 
Ῥαῖο 3 Κίηρε ἰἰϊ, 28, σογο ἴδ ἱπβδηϊενθ 
ἩΟΡὮΑΙ διδηιὰδ ὑαΐοτο [6 Ὀγοίασίίθ οὗ 1886 
ΝΙρμδΙ. Τ6 ἔοστω 73), ἱμειβδὰ οὗ ΠῊἪ) 
(Πιίατο Νίρδαὶ οἵ ΠῚ); ἕο [πὸ υϑι 
ὕΈ, τοϊδίῃ, φδοιηϑῶχωβ, ὅμο ᾿, ἰῃ (86 
Βαΐατο οἵ (δ ΝΊρΒΑΙ; φοταρασο θ77"), ἴῃ 



ἘΧΟΡΌΣΝ ΧΙΣΧ, 

ἐμ ῖν οἱοίμβοβ: 11. Αῃά δ τοδαν ἴον {86 {μ|γα ἋΔΥ : [ὉΓ 
ου {86 {Πϊρὰ ἀδΔΥ (δα [ογὰ Μ11 οοταθ ἀούγῃ Ὀαΐοσθ {Π6 αὙ68 
οὗ 811 (6 ΡΘορ]α ὑροὰ Μουμπὺ δ᾽ηδὶ. 12. Απὰ ἰδοὺ β8ῃδ]ΐ 
βεῦ Ὀουπαβ ἴο {86 Ῥθορθ τουπᾶ δροαΐ, βαυίηρ, Τακα ῃϑοᾶ 
ἴο γουγβεῖνεβ, ἐλαέ ψοὶ ὸ ποὲ ἊΡ ᾿πΐο ἴμ6 τηουῃίδίη, ΟΥ̓ 
ἰουσὰ {86 ὈοΓάΘΡ οὗ 1Ὁ : ὙΒοβοθνοῦ ἰουομοίι {Π6 τηουπίδϊη 
8141] ΒΌΧΟΙΥ Ὀ6 ρΡυΐ ἰο ἀφραίῃ!: 18. ΤΏΘΓΘ 888}} ποὺ ἃ βαπᾶ 
τους ἰδῖτα, Ὀυῦ ἢ6 81.4}] ΒΌΤΟΙΥ Ὀ6 βίοηθα, οΓ Βῃοῦ {πγουρὮ ; 
ὙΠΟΙΒΟΡ ἐξ δ6 Ὀοαβῦ ΟΥ τωϑῃ, 1 5114}} ποὺ ᾿ἷἰνθ. Ἄβθηὴ {δ 
ὑστυμηροῦ ᾿βουπάρίῃ, ὑῃ ον 8}18}} σὸ ἔοσσασα ἴο (Π6 ταουηΐδίη. 

8ὃ8ὅ 

: Ἐκοὶ. Ῥέετε.---Ἴι, 

θη. Υἱῖ!. 13; δηὰ 1 ὅδι χἱϊὶ, 8.-- -Ἰ 3 
ἼΠΣ ἸΌΩ ΠΌΠ 3). [πα στᾶον ἰο 
αιτῖνο δ 8 οοιτοοὶ δχρίδηδιίοη οὗ ἴδοβο 

ἀϊδῆουϊς δηὰ σηποῖ ἀϊδραϊοὰ τογὰβ, τὸ 

οὔϑασσο: 15ι, 93}) ἰδ ἰάοπίίοα! πιὰ 
2 ΤΡ, ιδο Βοτὰ οἵ τὴ9 ᾿π0ή166, 
Φοκῖῆ, νυἱ, 5; δηὰ βυβοηγιηοῦδ τὴ ἽΒῚΖ, 

Ὑἰ το ἐξ '5 Ἰοϊποά, ἰὼ [80 ΡῥΪυταὶ, ἴα 

(.6 βαιῖο δοσδθ: Ὠ 792)" ΠΥ ΊΘΊΦ᾽; σορα, 
νἱ. 6; νἱἶϊ. 18: δηὰ, 52) ἼΦΌ, ος ἽΨΌ 
ὉΠ ΤΣ (σοι. νἱ. δ), ἐα, αδί68 
ΤΊ 2 »ΡΉ, [06 τπδῦδὶ ρῆνγαθο ἴου: “ (0 
Ὀϊονν 86 ᾿τυροῖ," 80ὸ ἰδὲ ἰδ ποῖον 

εἰκηιῆσα, “ἢ0 ἄγαν οἂὖΐ Ἰοῃρ ἔπ 58ηὶθ0 
ἰοη0" (αελὶ, Ἐπρ Ὑογείοο, δηὰ 
οἴδογβλ, ἰῃ ορροαίξίου ἴο (δ0 αταθδιν 

δυο ]ϊηρ ἴομο οὐ ἴδ6 δῃοίανς (νογ. 19), 
ὯΟΓ: “Ὑδοη [06 δουπὰ οὗ (Π0 τιηροὲ 

ἐ66δ68"" (βορίπαρίηϊ, ὅταν αἱ φωναὶ καὶ 

αἱ σάλπιγγες καὶ ἡ νεφέλη ἀπέλθῃ ἀπὸ 

τοῦ ὄρους, Καεδανι, Οεάἀάεε): δτὰ, ΠΌΤ, 

ὁἐδημοίῖ, 88 θη Εδσγϑ, διὰ οἴδοσα, ὑοϊῖουα, 

τοῖα ἰο Μοβοῦ, Δδσοη, Νδάδν, Αδίμαη, 

διὰ ἐδ6 ΒΟΥΘΏΪ οἰάογθ (χχίν. 1), δὲ 

Νίαάαῦ, Αὐΐπα, δπὰ ἐδ6 οἱάδθσθ, δζὸ ποὲ 

ουοῶ δ πὐϑὰ ἰοὸ ἴξ (6 ῥγϑοδάϊῃρ πδᾶστϑ 

ἔἶνο οὗ οἱσ ομδρίοσγ; ἰξ τηῦδέ, γδῖδοσ, Ὀ6 τθ- 
(οττοὰ ἴο 110 Ῥδορὶο, τοοπϑοποα ἰῃ γοσ. 13: 
4εἶι, ΒοΤΤΟΥαΣ, 85 [ἢ 9 ῬϑΟρὶΘ ἸγοτΘ ἜΧΡΓΟΘΑΪ, 

δὰ υῃάοῦ ῬΘΠΔΙΥ͂ οὐ ἀοδίν, ἑογυϊ  ἀοε 

ἀνοΏ ἴῸ ΔΡΌΧΟδοΣ οὐ ἑοῦ οἢ ἴπ6 τοοσηϊδὶῃ 

ἀυσίηρ [δ Δρροδσδῃοο οὗ Θοὰ, πθοἢ γοῖ 

ἴοοκ ρἶδοθ δυιάδε ἴΠ6 δἱοπίηρ οἵ {86 
ἐσυμεροὶ (τοῦ. 19), ουζ ἰοχὶ οοῆποὶ Ρο8» 

εἰ )γ ἱπιϊτοδίο, ἰμαὲ [Π6 ῬΘΟΡΙΘ, 88 900ῃ 86 
ΒΟΥ Βοασὰ ἴδο ϑουπὰ οὗ [80 Βοσιι, δῃου]Ἱὰ 

δοοδυὰ (6 τρουπίαίη (ἼΠὩ 19}.), πιαίοι 

5. βουῃάοιι Ἰομσ. 

ἩῬΟυ]ὰ ὃθδ 8 τηοδί δἰγδηζο οοῃίγαὰϊοοῃ, 
δὰ ἩΠΙΘῺ ἕδος ἰ6, ἱπάἀοδ, ΠΟΥ Βοσο δἰπιοᾶ 

δὲ ἴῃ [16 (ΟἹ]Ἱονίης πδιταῖῖνο, Ἧ7 6 πιυδῖ, 

ΤΑΊΠΟΙ, ΒΌΡΡΟΘΟ, [πδὲ 116 τγογὰθ: “ΠΟΥ 
841} σο, ἽΠ2," διὸ ἰὰθηςίοαὶ ἢ [80 
εἰγουχηδίδηοο σοϊδίϑὰ ἴῃ τόσ. 17, ὩΠΘΙΏΘΙΥ, 
1δὲ Μοβοθ, θη ἴδ0 ΞΒῃοἴασ δουπάϑαᾶ 

Ἰουά, Ἰοὰ {π0 Ιετδοϊἑθοθ ἔγοσα 186 Ἵδιὴρ 

(ΜΠ ΠΛΠΠ 2, νας. 17) “ἴο ἰδ6 ἴοοὶ οὗ 
[80 τιουηίαίῃ ἢ (806 δἷδβο Ὠϑαυϊ. ἱν. 11); 

ὍῸ [τ δρδὶδίο, ἐπεγοίοσο, ἽΠ2 1.9» ΠΗ, 
ΒΙΤΌΡΙΥ: “(6 ῬΘΟΡΙΘ β.}8}} φσο μογισαγε 
ἐο ἐλα τιομπίαὶκ," οὗ οουγοο Ὀογοπὰ {6 

Ῥουδάδιεγ ποῖ Μοδοβ δὰ ἤχϑοα (τοσ. 

13}; ΘΟΙΏΡΑΓΟ ἔδ δἰποΐσ ὑϑὸ οὔ ΠῸΡ 
ἴῃ χχὶν. 9 (ΟΠ ΡΑΙΟ τοῦ. 14). Τδδὲ ἰδ 
Ῥτγοροαίεϊου 2, 8 δρρ ἰϑὰ δῆεσ τϑῦὺβ οὗ 

τηοϊίοη ᾿ἰκοννδο, 15 τὰ} Κηονη, ἴὸσ ἴἢ- 

ΒιΔΏο6, θη. χίχ, 8, 2.) Ἰδ2, “ΒΟΥ 

οδπι6 ὦ πο βδιδάον ": χχχὶ, 33, 120 2} 

ΡΩΝ, “ ΓΑΌΔΩ οδπιο ἱπέρ [ἢ ταπὲ 
οὗ Φαοοῦ᾽»", δοθ 1 νυ. χυΐϊ. 99: ἢ δαὶ. Υἱὲ. 

30, οἷο. Τῶθ ΟἰὙΤΩΟΪΟΩῪ οὗ 221} ἴδ πῇ- 
οοσίδίῃ; δοοογάϊζης ἴο Οὐ κοῖοθ (δ ὙΠ), τ1ἢ9 

Ταϊυὰ (Βοδῖ, Ηδδῆ. 26), δὰ Ἐπ Εἰστα 
(σδο, ᾿Κὸ 16 Ταϊπιυά, Ὀο]ουνθα ἱξ ἴο ὈΘ 
δι Ατδϑὶς πογᾶλ, ἰξ τόδ γάϊε, δὺ ἴπδὲ 

52}" ΠΡ, ποιμὰ ὃὉθ [πὸ Βογῃ οὗ 8 σϑῃ). 

Τμὶδ ορίῃίοο 865 ὈθΘΏ δι οοοδδίι ἰγ τοΐαϊοα 
ὉΥ Σωϊΐεν (ἸΜ δοοὶ}. ἱν. 8), δηὰ Ογρεου 
(Απεᾳ δες. (σὰ. Ρ. 449). ὙὴῸ διρρο- 

εἰου δἀορίοὰ ὉγΥ Οοϑοηΐμε (ΤΏΘ68, Ρ. 661), 

Διὰ ΤΩΔΏΥ ΣηΟΟΣΏ ἱμιοεργοίοεδ ἰδ, ἐμαὶ 
Ὁ.) οοἰποίάοα πίι 593", Παδ:]ο6, διὰ 
δὲ ἱε ἷ6, ἰδογοίογο, τἴ86 ἰσυπιροῖ, πὶὰ 
ἩΔο;, οτἱρίηδιγ, τθ6 γοῶσς οὐ ᾿αὐ ϊθα, 
ἐδο 41} ἐϑεῖίνδῖς διὰ οἵμβος ΟἿ οΣ 

ι΄. 
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039) ὈΩΣΤΤᾺΣ ἐδ Ὀντοις ἜΡΤῚ9. ΠΡΌ ὙῚ 16 τ 
ὧς θ᾽ τυ χὴν Ὁ23) τι στον ἼΡΝῸ 16. 1 ὈΠῸΝ 

ἢ δὰ Ἤβα τύ Ἰϑ α ὈΥ5. ἮΙ 16. 1 προς ἸσϑΣ 
ρτοϑ Τὼ παρ ΠΠ δ᾽ ὉΠ) Ὑμτ ΡῈ 9 1} ὈΡῊ 
"Ἴ Ὀχρο ΠΝ ἘαρΣτΤὰ; Πρ ΒΟδΝ 11 τ ΤΠ. ὙΝ 

ἜΨΤΨΥ ΔΤ 

πῷ 99 Ὁ )Ὁ Ὑὴ 18. ἼΠΠ ΠΒΠΣ ἸΘΡΤΝῚ, ΠΩΠΩΣ 
ὙΠ 

2 τὖ7ςν" 

ῸὉΦ “ὧν Γὴπὴ ΤῊῚ 90 

ὄπα ΜῊ ΟΡ, ὍΝ Θκξ Πρ ΝΣ 
τ "ἐβο ὨΙΠῚ Ὑτλπὶ Ἵδ0 1 8. Ὅλ 19. 1 πὰρ 

ἂν πὶ} 

τὸ ὖν 
ὙΠΤῸΡ 

Αγ τ 

: ἼΡΩ Ὧν) ὈΌΡΆῚ ἼΞῈ 
δὰ ὍΣ ΘΗΥ ΙΣΤ τόρ, ΚῚΣ Θέ γος )Ὁ Ἢ 
ἰὸς ΟῚ Ὀ3 ἫΣ Ἢ πρθθι ἠὴπλ ἼΘΙ 61 ἐ ΠΡΟ 

πδίέϊοηδὶ οοηνοοδεοη (ΠΡ " ἼἸ) τοῦτο 

ῥτοοϊαἰπηοᾶ, δηὰ νμῖοΒ Ὑγ88 αἰϑὸ πβοὰ ἴῃ 

8. (δοβ8, νἱ, οἵς.). 

14. Μοδοβ φαποίβεὰ ἴΠ6 ῬεορΪθ, ἔδιαὶ 

5, 86 ἱπιρτϑεϑοὰ προῦ ἔμαπὶ ἴδ βδῃ Εν 

δηὰ δι δ ρον οὗὁἨ [86 Δρρσγοδοδίηρ γουϑὶδ- 

εἴοῃ, δῃὰ τ π5 δ] ονγθὰ (Ποῖγ ταὶ ά8. 

1α. Ατροηρ αἰπιοεὶ 4}} ἀποίθηϊ Ὠ8:]0}8, 

αὐοϊϊποποο ἔγομῃ οομὐαραὶ ἰηίογοσῦτθο Ὀθ- 

ἴοτο τἴ86 Ῥοτγίοιτωδηοο οἵ οδγίδϊῃ ΒΟΙΥ 

ἀυϊίεδ νγὰδ ἃ σοϊϊκίουβ οοπηδηὰ. Τὶ 

6 τοροτίοὰ ὮΥ Ηετοάοίαδ οοποοτπίπρ' [86 

ΒαΡγ]οπίδηβ, Ασαθίδαβ, δπὰ [80 ἘᾳγΡ- 

εἶδπδ (ἰ. 198; 11. 61}; σογαρασο Ῥογραψγίμ, 

Ὧσδ Αδαιποπίία, 110. ἱν. οδρ. 7. ΤῺΘ 88πι|0 

νγὰϑ [ἢ ῥγδοῖΐοθ διοὴρ (29 ΟτΕΘΚΒ 

(λίεμνείωο, Ἐλοπβὶπ., ορ. 7), δηὰ 156 Βο- 

τάδ (Τιδυιῖοωο, Ἰ10. 1. οἷορ. ἴ. 11}, δῃὰ ἷ5 

δ1}}} ον διθοηρ [86 Μομδιιτηθάδβηβ, γΠ6Ὲ 

(ΒΟΥ Υἱδῖς [0 ΒΟΙ͂Υ ΡΙ8068 οὗ Μέοοοδ (οοΙὰ- 

Ῥδᾶτὸ αἷδο Ουϊά. Μοίδῃι. Χ, 434, εἰ 6έᾳ.; 

7αυεπαὶ, νἱ, 5835, εἰ 464ᾳ.). Ουἱϊο ἱπδά- 

τηἰβεὶ οἷο ἰ8, ἐβοτοίογθ, [89 οΟΠὐθοῖτΓθ οὗ 

ΟἸατῖῖο, δπὰ οἰβεσβ, ἴο ἰδκο ΠΡ μότὸ ἴῃ 

ἐδ βοηβὸ οὔ .᾽ιε; “ ἀο τοὺ δρργοδοββ 189 

ἥνε." --- Ὁ ἢ , 8 ἰδοπᾶςαὶ τὰ 

ϑγ ὈἾ3, ἴῃ υϑτβ. 11, 16. 
1Φ. 70 τείγδίῃ ἔγοῦλ δηδλιγείης [86 

δἰ πρῖο ἰδαίατοδ, δηὰ [86 ὈΓΟρΡΤΟΒβΒ οἵ ἴδ0 

δἷσηβ απᾶοσ ἩΔΐοι ΘΟ Β πιΔ: οΘ τουδὶ οὰ 

{860} ἰο [80 ΟΥ̓ΟΥ̓ΨΘΙπιοἃ ῬΘΟΡΪ6 ἴῃ πα 
ΒΟΪΣΑΣΤΥ Ὑ]άοσγηθδδ, οοηγϊποθὰ δαὶ [80 
δἰ τ ΡΪ6, γοῖ τηοδὲ Υἱζοόσουβ δηἃ ἱτρσοβϑεῖνθ, 

ἀοδοτ ρος οὗ ἴδ6 ΠΟΙ ἰαχὲὶ σδηποὶ [81] ἴῸ 
Ῥγοάποθ ἃ ρου ΟΣ] οὔδοὶ ἀροη [06 πϊηᾶ 
οὗ δ0 δαβοορῦ !]9 τοδᾶοσ (866 ΟἹ Ὑοσ. 10). 

Ἧο ποϑᾶ, ἐδογϑίογο, βοδσοου Ῥοΐηΐ ουξ 
156 δὐδυγα Ὁ οὗἨἁ Ἁ[δ6 ορίπίοῃ, δὲ Μοϑοβ 

αὐνδὶϊοὰ δἰπιθοὶ οὗἨ δὴ εαγίῤᾳφιμαλε, πὶ 
γοϊοδηΐὶς ογυρίϊοηθ, ἰο ἴοσοθ ᾿ἰδτγβ ἘΡΟΩ 
1.60 τοιτϑὰ ῬΘΟΡΙΘ, ἱπ (16 Ὡδιηθ οὗ 6 
ἀοὶῖγ. ΤΏο “ἸΓΟΠΙὈ]ηρ οὗἉ [86 τηουηΐξαίη ἢ 
(τα, 18) ἰδ βυ διοϊ ὨΕἸΥ δοοοπηίθα [ῸΣ ὈΥ͂ 
το γϑβοηθηὶ ἐππηοῦ, δηὰ ἴ8 ἃ τϑι6] 
ἱτηδρο οὗ [116 τοὶ Δρρϑάγδηςο οὔ αοᾶ 
(Ρε. χνυὶϊϊ. 8, οἱο). 448 [9 ΟἿΪῪ 1]1υϑ.18» 

οι, γ͵ὸ φαοίθ ΒογΟ [16 ὈΑΣΩ1161 Ῥαδβαρὸ 
ἴγοσα Ὠϑαῖ. ἱν. ὙΠΘΥΘ Βούοσγαὶ Ῥοΐηΐδ, Β6ΓΘ 
Ὀπὶ ὈΓΙΟΒΥ εἰϊπάοα ἰο0, ΔΣῸ ΙΏΟΓΙΟ δε ΓΥ 
ἀονοϊοροᾶ, όοῖ. 11: “Δηὰ γοῦ δὉ- 
Ῥτοδοδαδᾶ, διὰ βίοοὰ παπᾶν (Π6 σηοπηϊδίη; 

δηᾶ 106 τιουπηίδίη Ὀυχηοὰ τὴ το ἰοὸ [18 
ΥΟΙῪ δοατὶ οὗ Βοαυθη, ὙΠῈ ἀδσκηο88, 

οἱουάκ, δειὰ τϊοῖκ οεἰοπὰβ. αν. 12: Απὰ 

ἔδο Ι,ογὰ βροῖο ἰο γοῦ οὔϊ οὗ 10 ταϊάἀ δὲ 
οὗ ἴῃ0 8το: ψοι Λλεαγὰ ἰδα υοἷοε οΥ᾽ ἐλ 
τοοτάε, δεῖ δαὶ πὸ εἰπε μας; γοι ἤοαγά 

οπῖν α υοἷοε. ὙὍοτ. 18: Απά Ηο ἀοοϊασοὰ 
ἴο γοῦ Ηἰδ οογοπδηΐί, πο Ηρ οοπι- 

τοδηἀοὰ γοῦ ἴ0 ρΡογίοετω, ἔθ οοπηδῃα- 
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--14. Απὰ Μοβοβ σοηΐ ἄοσσῃ ἔγοσι πὸ τηουηΐαϊη ἰο ἐμ6 
ῬΘΟΡΙΘ, μὰ βαποίβοά {π6 Ῥθορίθ; 8πα ὕμον νδϑῃρα {πεῖν 
οἰοίμεβ. 15. Απὰ ἢ βα1αὰ ἴο 08 Ῥβθορίβ, Βα τϑαᾶγν ἔον {86 
{μϊγτὰ ἀΔΥ; ἀο ποὺ ΔΡρτοδοἢ 8 ὑγοϊηδη.---16. Απὰ 10 οαπη6 
ἴο Ρ488 οἡ δα ἰμϊτα ἀδγ, ἰπ ὑπ τρογπΐηρ, ὑμαῦ ὕΒ6ΓῸ ΤῸΓΘ 
Ἀπυπάουβ δηᾶὰ Ἰρ  η]ηρ8, δπα ἃ ἸΘΑΥΥ οἰουα ὑροη {π8 
Ιηουπίαϊη, 8δηα ἰδ νοΐϊοθ οὗ (826 ὑγυαμηροῦ δχοθθαϊηρ)ν 
Βίγοηρ; 80 ἰδαΐ 411] σῖῆο 10676 ἴῃ [86 οϑι ὑγοι]θά. 
17. Αμπὰ Μοβθϑ Ὀγουρὺ ἔοι {μ6 Ρθορὶβ οαὖ οὗ {Π6 σαταρ 
ἰονγαγάβ αἀοα; διὰ (πον ρ͵δοθα {ὑπμοιηβοὶνοβ αὖ 86 ποῖ" 
Ρατὺ οὐ {μ6 τηουῃΐαϊῃ. 18. Αῃὰ Μουπὺ ϑ'παὶ νγὰ8 
ΘὨΓΙΓΕΙΥ ἴῃ ϑλοκα, Ὀθοδῦβθ (6 Πογὰ ἀθβοθηαοα ἀροη ἰΐ ἴπ 

ἤγο: δῃηά ἴπ6 βιθοόκο {βδγθοῦ δϑοθῃαθαᾶ 88 {6 βιίβοόζκα οἵ ἃ 
ἔΆγηδΟ6, ἀηα (Π6 2016 τηοππίδίη αὐδκοα στοαί. 19. Απὰ 
σοη {πα νοΐοα οὗ {86 ὑγυτηροῦ βουπαρα Ἰουᾶον δῃηᾶ Ἰουάοῦ 
ΥΟΥΥ͂ τηυοῦ, Μοβο8 βΒροόῖθβ, δῃὰ ἀοὰ δηβνογοά ἢΐτη ὉΥ ἃ 
γοΐοθ. 20. Απὰ {8 Πογὰ οαπηα ἀοσσῃι ἀρομ Μουηΐ δ᾽ηαὶ, 
οἢ ἰδ ἴορ οὗ {π6 τηοιιηΐδίη : δηᾶὰ ἰῃ6 Τιογὰ ς811.6α Μοβοβ 
μρ ἰο 6 ἰορ οὗ (μ6 τηουῃίαϊπ; δηα Μοβεβ ποηῦ ὑρ. 
21. Απᾶ {86 ]ιογτὰ 84 ἰο Μοβθϑβ, ὁ ἄονγῃ, 'αση [Π6 
ῬΘΟΡΙΘ, Ἰεϑὺ ὑπ Ὀσθὰκ ὑβσουρῃ ἰο {π6 Τιογὰ ἴο 866, δπᾶ 

. ποῖ, Ῥέεγε.--- ΟἸδσρο. 

τηθηΐδ; δὰ Ηδ πτοῖθ ἔπο ΡΟ ἔπ) 0 
ἰΔΌΪο6 οὗ δίοπθο. Ὅαοσ. 16: Τὰκο γοῦ 
ἐδογοίοσο, ροοᾶ μοοὰ ἴῸ γοῦγθαϊνϑδα; ἴοσ 
γοῖι ΒΑ Ὗ ΠΟ ΤΏΔΏΠΘΓ ΟὗὨ δία ππὰθ οἢ 100 
ΔΥ τμδὲ [0 1οτὰ Βροῖο ἴο γοῦ ἱπ Ηοσοῦ 
οὔ οὗἩ 186 τηΐδεὶ οὔ [Π6 ὅγο. Ὅτ. 838: 
Ἀ4 ὀνοσ Ῥϑορῖο δοὰγ [86 νοΐοο οὔ αοὰ 
Βροδακίης ουὖὐ οὗ [86 τιϊάβὲ οὗ Π0 Εγο, 88 

του μαδὲ ἢθδγά, δῃὰ 1ν6}᾽" (606 ταῦ. 86). 

ἈΎ. 5360 Ποί6 ΟἹ τοῦ. 18. 
16. ΑΔπὰ Μομπὶ ϑἰϑπαὶ τοαϑ επίϊγεῖν ἱπ 

φοΐε. “ΤἸηοδο ἀ6η866 οἰουδ ΠΌΤ ἩΙΟὮ 
τησπάοτε ὈτοΚθ ἔστ δὰ 116 Δρρϑδσγδσοθ 

οὔ βιῃοκο" (Ποεεπηνὰ ]εγ).--- δι ὉΒΌ, 
ΟΝ αοοοωνί οὗ, ̓ποτοίοσο, Ὀθοϑῦδε; ΘΟΙΡΑΓΘ 
Ὑ111. 20; “006 .. ΧΙ τ. 98. 

19. Ἐν α νυοἷοε; τμαὺ 8, ΜοδΒο8 δροῖκθ 

1ο αοὰἂ (νογ, 31--294), δηα ἀοὐ δηδιογοὰ 
ψἰ} ἃ νοΐοο Ἰοα ὁηουρ ἢ [0 ΒΌΓρΑδα [Π0 

βοπηὰ οὔ πο ἐττροῖ; ποῖ “ ἴη [δυπογ,᾽ 88 

ἘΒοδοηχο ον, ὨΘὟ οἰζο, πὰ οἰδοτϑοχρίδίη, 

Ζ 

0. Τ᾽ ποϑὰ δοδγοοῖυ σοσρδσξκ, ἰΠδὶ 41} 
ΕΧργοδδίοῃβ ἤοτο πδοὲ τ τοίδσοποο ἴὸ 
Οοά, δπὰ 4}} δοιΐοῃϑ δου δοὰ το Ηΐπι, 
ΔΙῸ ΟὨἾΪΥ͂ Θμρ]ογοὰ ὈΥ ἼΠ0 ἱηδρίγοὰ 
ΤΟΣ [0 ΙΏΔΚΘ Ἠἰπη861 υπὰογείοοὰ ὮὉΥ͂ 
ΤΩΔΙΙ, Δηὰ ἴ0 ΘΟΏΥΘΥ, ὈΥ ΘΟΧΊΟΤΏΔΙ ποίίοο8, 
8 ἰδίωι Ἰάθα οὗἨὨἁ Ζ{π6 βρί γί] δὰ βυρετγ- 
ὩΔίΌΣΑΙ ῬΟΣκΚίηρθ οὗ [86 Ἐδοσαὶ, ΤῊΪ δ 
εἰγουτηβίβποθ 8 Βογο οἰυοίἀδιοὰ Ὦγ ἘΡη 
Ἑστα, ἰπ ἃ ἰοῆρον ἀϊβραυϊδίίοι, δηὰἃ ροϊηιοὰ 
ουν ἘΥ Βδϑδΐ, οῃ νοσ. 11 (ΠΝ ἽΝ ΥἽΣ 
»ΟΦΟ ΠΡΊΘ᾽ ΠῸ 3 Π). 866. ποῖδ 
οἱ ἰΐ, 35. 

841. ὉΠ7Ω2 ἽΡΠ; ολαγφε ἰδὲ νεορῖίε; 
ΟὨκοῖοα, ἽΠΠΟΝ, “ὁ ἐαϑιγ "; Βοριπαρίηε, 
διαμάρτυραι; οἵ, δ ἘδΑμΐΪ οχρ]αίημ, 
“πΆτ ἴδοι (ὮΠ2 ΠῚ) ποὶ ἰο 3ὸ Ὁ 
180 τηουπῃίαίη. --- ἸΟΠἼΒ, 16δὲ 18 
Ῥγοαὶς (δγουρᾶ, [δδὲ ἴδ, (πγουσῃ τἢ0 
Ὀουηάδ ὙίοΝ δοραγωῖθθ ἐΐοτὰ (τα 
(6 στιουπίαίῃ οὗ Οοὰ, --- 2, “ΣΩΔΩΥ,"» 

Ἄ,΄. 
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γἤπτας ὈΥΡΣ ὈΠΒΣΙ ὩΣ 58. 1. 2) Ἀν Ὁ} ΓΝ ἐὴρν 

πὸ τότε ἡ  ἼΡΝΩ 8.1 Γῆ" ὉΠ5 7 }ἼΡ ἸΦΈΡΠ' 
ὅβσι ὍΝ ὉΒ πρῆνι προ» Ὁ τον Πρ τὲπι δν 
πρὸ τσὴ ΤΥ) ἦτο νρκς προδὴ ο6ς 1 ἸΡΦῚΡῚ ὝΜΤΤΑΣ 

ΑΥ “ ι δ ΔΥΥ 

ΠΥ ΥΑΝ, πὴ Δι) 
Ὀ ΤΙΣ ἼΝδ Ὀγεττις ΓΙῸ Ὑ7 86. 1 5 

Ταῖς. Τοπδίβαδη, 7) (ὄχλος) [ὈΥΘΘΊΝ, 
“8 σήοδὲ πα πιδοΥ οὗ ῬΘΟΡΪ6.᾽} 

48. Το ον 18 Βοτο [86 ἰηίγοδυςοη 
οΥ̓ 186 »γίδείε, Ὁ 22, δδ ΟὨΪΥ ἴῃ ΧΧῦΣ, 1, 
ἘπΠῸ δ0η8 οὗ Αδγοὴ ἃζθ δρροϊηϊθὰ (ὸ 
ῬτίοδΥ ἐπηοίίΐοηθ. ὙΒΟΓΟΙΌΣΤΟ, ᾿ΔΗΥ 
δον ἰδ ἱπίογργοίογα, δ ἘΠ Εἶτα, Βδβηί, 
ἘΛΔΘΏΔΙΩ, δα ὰ οἵἴδμοσβ, τὸ ἰδίκο ὮΝ, 22, 

ΒΓ, 88 1860 3͵γεί-δογη, ὙὮΟ ἅΓθ, δοοοσγάϊηρ 

[0 χΙϊ;, 2, ῬΔΣΕ  Ϊ]ΑΥ͂Υ ΠΟΙ͂, δηὰ οοπδο- 
ογαϊοὰ ἰοὸ αοὰ, δἀπὰ πῃ Ἡο6θ 1606, ΟὨΪΥ 
Ἰδίοσ, ἰδς Ἰωουΐζοθ τοῦθ ομοθθ 848 ἰδ 

ῬΟΟΙΠΑΣ ὈΓίΟΒΕΥ ἰτὶρα (Ναπιῦ, νἱῖϊ. 14). 

Βυϊ, ἱπ χχίν. δὅ., γόους πηθη ΔΘ 4180 

ταθηϊοηθά, ομαγροᾶ [0 ῬΘΓΌΓΠΙ βϑοσ ἤοο8, 

δηὰ {ΠΟΥ οχοσζοϊβοα, ἐμοσγοίοτθ, βδοογάοίδὶ 

ἔπ ποι, ἩὙΒΕΙΒΟΣ ΠΟΥ σΟγο ἔγοιῃ (6 
ἴδιαν οὗ Ααγοὴ οσ ἢοῖ, ΟΣ οἵ οο- 
βἰἀογαζίοῃ 18 186 ορίηΐοη οἵ Μ΄ δῖοσ, παῖ, 

8 ὯὨῸ ἀουδὲ [Π6 ῥγοβι δ ώοι ποῖ ἰὼ δρ- 
Ῥτοδοῖι (86 τηουῃίδίῃ 28 ἰῇ ῬΟΥ͂Σ ἴος 

ΔΠ6 Ὑ1019 πιο οὗ (6 Ἰερίδ]αἑίοι, ἱξ ἰπ- 
οἰαάοά τΠ6 Ὀτίοδὶβ ΠΘΓΘ δἷδο, 88 ΣΟΥ ὍΤΟΥ 
δρρΡοϊηϊοὰ ἀατίηρ ἱπαὶ ἐἴτηο (Χχυ! δ. 1. σέ 
4.4.). Ἴδο Ῥγίοδίδ δἀσὸ (πθὴ οοπηπηδηβαοά, 
Εκὸ (88 ῥῬϑόρίθ, ἴο Κϑδρ ἐπιϑιηβοῖνθβθ ΒΟΥ, 
(δᾶὲ ἰ8, ποῦ 10 σοσὴθ ΠΟΑΣ ἴΠ6 τηουηίδίη οὗ 

Οοάᾶ, “1οδὲ (80 Ἰογτὰ Ὀγοακ ἕο ἀΡοΣ 
Ἰμοχ "ἢ (ὙἼ8ν), ὕδι 18, 85. Ταῦ. ΟἾΚΟΪοΘ 
(ΓΘ Ώ 816 108, “4168 Ηδ Κ1}} τιοτὰ" (9). Ιῃ 
[8 ὙΟΓΒΘ, 88 πῃ γοσ. 24, [6 ῥσίοϑίβ δζο, ἴῃ 
Δ]1 τεδρϑοῖβ, βιι δ᾽ ϑοϊθά ἰ0 (δ8 βασηδ γοραΐδ- 
᾿ο.8 88 [86 ΡΘΟΡΪΦ, πὰ ΘΠ)ΟΥ 20 Ῥγεῖοσ- 
Θη06 ὙΔΙΟΥΟΙ ΟΥΟΣ ἴπ0 ἰδίίοσ, ῬῈ1]Ὸ 
ΔΙγοδὰν ἀράτιοε8, ἴσοπὶ (Π 8 οἰγουχηδίμῃςο, 

[850 ρνογίϑοι ϑαυδι εν οὐὗἨ 4}1] ποῦ Ῥοίοσο 

αοὰ, νος Ῥυϊηοίρ]6 86 θη 48 ραγι σα] αν] 
ἴῃ ΟΥ̓́ΣΥ ἱπ᾽αποοι οὗὁἨ [Π6 ἀρσοδίορυσ, 
Μοδβοβ διὰ Αδίοῃ δίοῃο ὅσο [Π6 βρϑείαὶ 

ΒοΙΎϑηΐδ οὗ 16 ἀο6.γ, δὰ [ἢ6 τηράϊδίογβ 

δοίνοοη Ηΐμ δηὰ Ηΐ8 ρϑορΐϑ. 
588. Αοιὶ 186 ἔοστα ΠΓ ΡΠ], ἱποιεδὰ οὗ 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΧ, 

ϑυνμλετ.- -Τἢ6 Τοη ΟΟΤΩΣΩΔΗ ἀτηθη 8 Δ Ῥγοοϊδιιηϑὰ Ὁ αοἄ. Τδο Ρϑορῖίο ἑοστὶ βοὰ 
ὉΥ 16 δΔΓῸ] τηδίθδι οὐ ἴπ6 ἀϊνίηθ Ῥγδβϑηςο, νγίβῆθθ ἴῃ ἔαϊυγα ἴο τοῦοῖτο (ἢ 6 
Ῥγοοορί οἵ αοά τῃγουῦρὰ [μ6 τηράϊαιϊίοη οὗ Μοδοβ. Ἠθ ὀχρίδίῃδ ἴὸ ἔβδῖῃ 1ἢ9 
τοδδβοῦ, ΨὮῪ οὐ μδὰ (δὲν πι6 τηδηϊ βιὰ ΗΙ πιδϑὶ ἢ ἴῃ θύοι ΘἸΟΥΎ δηὰ Βρ]θηάουτ, 
ΤΉΘΩη Μοβεϑ δϑοοηβ ἴδ6 τηοπηΐδίη δραΐη, δὰ σοοοῖτοϑ ἔοσὰ (ὐοά {Π6 ἱηάϊγιάυδὶ 
ἰανγα, Ἡπιοὰ οοηϑιαῦο [80 “ ΒοΟΟΚ οὗἩ ἴ6 (ονυθηδην" (966 οα Χχὶ, 1--- 11}. 

ΤΗΕ ΤῈΝ ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΤΆΒ, ΨΕΣ. 1---Ἰ4. 
ΟἜΝΕΒΔΙ, ΜΛΕΚΟ. 

ΤῊΚ ὅχοϊ οατίοδη γογϑοα οοηίαίῃ [Π6 ῬΓΙΙΩΔΙΎ Ὀ 6518 οὗ τουοϊδεΐοσι δη ἃ [09 ἔπη ἀδσηθη αὶ 
ον οἵ ἔθ τ 8010 Μοδαίς Ἰορίδἰδίίου. ὙΠΟΥ Βαγο, ἐογοΐοσο, ὈθοΌσηθ [Π|6 δίασίίης-ῬΡοὶπὶ 
οἵ 4}} σοϊϊχίουιιϑ εγβίθσηβ διὰ οὗ αἱ] ἔγτιο οἷν! σδιίίοη, δη ἃ ΠΌσΩ ἐμοὶγ Ῥγοταυ]  δίΐομ ΟὨΪΥ 
ἀδίεϑ 86 ἀὐδιυδίοι οὗὨἨ ἃ χοπαΐπο συοοιοΐδηι, 8 ΡΌΓΟΙΥ ἱπίογη] τπογα Υ δα ἃ βουπὰ 

ΘὨ ἢ σατασηῖ, ΤΟΥ ἕοττι ἃ ἀϑοίβῖνο ϑροοῖδβ ἴῃ (πὸ δἰ δίοΥΥ οὗὨ ἴλο Βυσηδῃ γβοθ, ἂπὰ 

δΙο, ἐμοσοῖοσο, ροσμδρο 1:6 ρτοδίοθὶ δῃὰ τοδὶ ἱπηροσίωσ!ς ουοηΐ ἱπ ΠΗΐγΈΓΒΑΙ] ΒΙβίουυ. 

Ιὴ ἃ εἰσυρὶο διὰ οοπάεηδθὰ, γοὶ ΘΧΈΓΟΤΏΟΙΥ οἴ Ρμδιΐ041 ἔοι, θα ΑΙ Υ ἱπιργοδβδῖνο ΤῸ 

ΕΥ̓́ΟΥ ἄσβτοα δηὰ πιδηποῦ οἵ ἰηἰοϊοοίμα! οαἰΐατο, 8 οοιαρίοίθ δγβίθῃ οἵ ἀπίίεβ ἰβ 
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ΤΑΘΗΥ οὗ {Βθπὰ ρμουῖϑῃ. 22. ἀπά ]Ἰοὺ ὑῃ8 ῥγιβϑδίβ 8180, 10 
ΘΟΠῚΘ ΠΘΔΡ ὑΐ6 [,ογά, βδῃο Εν ὑποιηβοῖνθθ, ἰοῦ ἴη6 Γογὰ 
Ὀγθδκ ἔοσί ὑροι μοι. 28. Απὰ Νίοβεβ βαϊὰ ἴο {πΠ6 1, οτά, 
ΤἼΘ Ρ6ορ]6 οδῃποῦ οοπλα ὉΡ ἰὼ Μουπὺ 5᾽παὶ, ἕο Του Παβί 
ΜΔΓΠΘα 8, βαγίηρ, σοῦ Ῥουηα8 δρουῦ {86 τηουπίαϊῃ, ἀπά 
Βα ΠΟΙ ν 10. 24. Απά [86 [ωογὰ βαϊὰ ἰο δἷπι, ἅο, ἀδθβοθῃα, 
8πἃ ὁοὴθ ὉΡ δρδΐῃ, ὑπο δηὰ Αδύοῃ ψι ἰπ66: Ὀαΐ 1οὲ 
πού [Π6 ῥγἱοϑίβ δῃὰ ἰδ ῥρθορὶβ Ὀγθακ ὑμσουρ ἴο οοΙμθ ὑρ 
ἴο {86 [Ιογὰ, ἰοεϑὺ Ηδ Ὀγθὰκ ἴον αὶ ἀροη {πο ῃ]. 95. 80 

Μοβεβ νοΐ ἄονσῃ ἰο ὑπ6 Ρθορΐθ, δηα βροκα ἰο {ῃθιη. 
ΠΏ (Θπᾶ νόσβοὺ ΗΪΡΙΙ] οὐἨ Ἥ, (6 
οτος Βοΐπῷ οἰδηρθὰ ἱπίο ζοσθ), 560 
Ἑπωαϊα'ε Αὐταιαῖηαν, ὃ 868, [π Ὠσαϊ, ἵν. 
26, ΟὐσΌτΒ (86 ἕοττα ΠΝ. 

ΦάΑά. Το τονογοηῖδὶ δηὰ τοοάοδὲ ἀϊ8- 

ἴδη06 δὲ 8 ἢ ΤΠ 6 ΡΘΟΡΙΘ δηου]α Κοορ 6 πι- 

βοΐνοα ἔγοτι 0 τηουπίδλίη, γγ88 σοπδί ἐγ 

80 ᾿παροσίδηϊ, ἔπδὲ ΜΌδοδ 88 οοτηπιδη θα 
ἴο ΔΓ [Π6Ππὶ, ΟΠ6Θ ΙΏΟΓό, Ὡοΐ ἰ0 8Ρ- 
ῬτΟδΟὶ ἰῦ ἀυσίπρ ἴΠο αἰγ 6 τιδηϊοϑιδίίοι, 
Ὀοεγοηά [16 ἢχοὰ Ῥουπάδσυ, 1ἢ ΠΟῪ 
ὙΠ Θα ἴ0 Θδοδρο 8 σογίδίῃ ἀθδίῃ. 

25. Απά ἐροῖε ἰο ἔλετι (ὉΠ Σς ἼΘΙ) 
“(18 ναοί ̓ (Παεδ); ἴδ08, 88 δῇ 
ΒΌΒοΪαίο νοῦ, ἰ6 ἼΘΙ 4180 υϑοὰ ἴῃ αδη, 

ἱν. 8. ΟΠ Ὁ2Π δϑὲ ΠῬὉ ἼΘΙ), δπὰ 
2), ἴῃ αθῃ. ἰχ. 39 (ἸἾΠ Ἵλ)λ 
Ἑτοτὰ σοὺ, 94, 1ὲ ἀρρϑδγβ ἴδδί, δου Μοϑοβ 
μλὰ ὄχμογίθαὰ ἴθ Ῥθορὶθ οὔθ πιοῦθ, ἢΘ 
δεοοηἀϑὰ [᾽9 τηουηϊδίη Ἡ1 Αδγοῦ, δπὰ 

τοιηδίποὰ τθοτῸ ὙΠῚ12ὲ αοα Ῥγοοϊαϊτηοάᾶ 
[0 δὴ ΟΣ δΔη ἀσηθηῖδ; ἐθθη 6 ΤῸ- 

ἰυγηθὰ τὸ ἴ᾽6 Ῥϑόρὶθ, γῆο δεκοὰ δἷπὶ 
ΒοποΟΟΣΙ ἴο ροδῖ το ἰπϑτι Ηἰπη5ο} , ἴὸῦ 
ΠΟΥ ἰδδγοὰ 16 αν οθδς οὗ 186 ἀϊνίῃθ 
Υἱβίομβ (χχ, 16; Ὠϑαῖ. ν. 30---34); ὑροῦ 

ΒΟ Μόοϑδ8 δβδοοηάδοὰ (6 τησμπηϊδίῃ 
δραΐη (νοῦ. 18), δηὰ χϑοοϊνοα πὸ ἔυγί 6 

οΥγϊμδησοδ (Χχ, 18; Ὠουΐξ, τ. 38); δῖ 

10 ῬΘΟΡΙΘ τοιηδίηθᾶ, ἀυγίτιρ (18 εἰπιο, 
4α ΘΕ} ἴῃ ἐδ εἱγ τοηί6 (Πευϊ. ν. 97). θα 
θη Μοθοδ γοϊπγηϑᾶ ἔγοπι (Π6 τηοπηΐδίη, 
[0 φοτητηπηϊοδιο ἃ [0 ἰδ [0 [9 ῬΘΟΡΪΘ6 
(χχὶν. 8), δῆτογ, Ββονουδσ, βανίηρ σοοοϊγοα 
ἐπ6 σοπηηδηά ἕγοπι Θοᾶ, ἰο ΔΡΡΘδΊσ αραΐπ 
ψ 10} Αδγοὴ, ᾿ἷ8 ἔνγο οἰ ἀδδὲ βοῃβ, δῃᾷ (6 
ΒΟΥΘΗΙΥ͂ Θ᾽ ἄθγ οὐ 18γϑεὶ (χχίν. 1). ὙΤδαβ, 
8}1 μαγίβ οὗ ([}6 βδεγοὰ ἢδγτδῖίνο βίδπὰ ἴῃ 
ΒΑΥΤΉΟΙΥ͂ δηὰ Ἰορίοδὶ οοηηθοίίοη (866 4190 
ου χχίν. 1). 

σοταργίβοα, ΒΟ ἢ τῆδπ ΟὟΟΒ [0 ἢ 18 ΟΥ̓ΘαῦΟΥ δηα ἢΐβ [0] Οὐ -Ἰ ἢ; δηὰᾶ 50 ΘΟΙΏΡΓΟΠ ΟΠ ῖγο 
8 ἴηο ρυτροτῖ οὗ [8686 ΝΌΓΑΒ, ἰΠδὺ Δγοδὰγ [ΤῸσὰ εἶ ΘαΣ ἰθδὲ εἶτηθβ ἐῃ.6 τγῆο016 δάση οὗ 
ὑπο ἀϊνίπο ῥγϑοθρίβ μ88 Ὀθθῃ οοπβίἀγθᾶ (0 Ὀ6 ἱποϊπάϑὰ ἴῃ τΠοτη 88 ἴῃ δὴ οιηθΣγο, 80 ἰμας 
8}1 116 ΟἾΟΡ Δ ῸΓΒ ΔΥῸ ΟὨΪΥ ἴ0 Ὀ6 τεραγάθὰ 88 ἴ86 ἀδυθιοριωθηΐ οσ ἀοἰαἰ]οὰ οἰδθοταοῃ 
οὗ τ1πο86 ψογάβ, ἡ βογθίογο [ΠΟῪ δγὸ Ὁ Ηθῦγον ἰγδάϊοπ ἡπϑ } 7 ο411.ὁ4 [86 ΓΠἽΠ ΥἹΌΝ, 
186 “διηἀδιμοηία]β οὗ [80 ἔα: 0} (οορασο λιΐο, Τ)εο., Ρ. 766, εἰ δεᾳ.; Ομδατί, ἱ. 87: 
“180 Ἴϑη Οομαπηδη ἀπηθῃ[8 Ατὸ ἴμ6 ΡῚ]Π]ΑΣΒ οὗ 116 1,.Δνν δηὰ [ΐ8 τοοίβ᾽; Παελὶ οι χχὶν. 12 
ΑΑδαγδαπεῖ οῃ [δ]5 σΒδρίογ; ϑρεποεγ, Ὧθ βαρ. Ἐΐι.:, 4λ. ΤῈ πιδῪ ουθὴ Ὀ6 δββοσίοα, ἰμαὶ 
186 τίϊα4] ΟὈΒοσυδς 68 ΤῸ ποίδίηρ Ὀαΐ 8 Υἱδί Ὁ]6 θα Ὀοἀ᾿ πιοπὶ οὗ [86 φοιογαὶ ἐσαῖδβ Βοτθ 
Ῥτομουποθά, δηὰ ἐπδὲ [86 οἰ ν}] δῃὰ ΡΟ] ες] ἱπδεϊξαιίουβ οοἰποίάο, 'π ἐμοῖσ πιοδηίηρ δηὰ 
ΘΕΒ0η06, ὙΠ [Π6 Πιογαὶ δχίομηϑ ΠΌγΘ δη)οϊηϑᾶ,--- οτουοσ, 116 δἰύοΙρΙ8 ΤΟΔΙΪῪ ἴὸ 
ἀοάποο ἔγοπι ἔϊοδο ἀοοίτί π68 411 {Π6 νδγίουβ Ῥσγϑοθρὶβ δηὰ ῥσο δἰ εοπβ οὗ ἴη6 Ῥοηΐα- 
ἰοῦοῦ, τλαβὲ ὨδιΌΓΑΙΥ Ἰοδὰ ἴο ὙΟΙΥ͂ ἰογοθὰ δηὰ δε βοίαὶ σοδα]ιβ, ἂ ἐἢθ βυδογαϊηβίοι 
οἵ ἴδ ἱπάϊν!ἀπμαὶ ἰδνγβ ὑπᾶσγ (86 πῃ ἀδπιθηῖαὶ ῥγθοθρίδ ἰδ ἔγθαμθμ]γ συ ον ἀϊδῆου!ο; 
[86 Ἰαίδεν δΔγθ ΟὨΪΥ ἱπίοηἀοά [0 Ἰῃμἀϊοαῦο [{|6 δρίτἰς ἴῃ ΒΊΟΣ ἐδ Ἰορ Ἰβ] αἰίοη ἴθ οοηςοϊνοά, 
δηά [80 ἱπι6]]οοῖμ 4] ἀϊγεοίίοπ, τυ μἰςῖ ἰδ νου] ἕακὸ ἴῃ ἐξ ἔπΐαγο ἀσγοϊορπιθηὶ. ΤΟΥ 
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ΒΓΟ, [Π6Ώ, (Ο Ὀ6 οοηϑίΔογοὰ 88 (06 δ» 518 οὗὐἨ (6 ἐλδοογαον ; δῃᾷ νὰ β84]}, ἐποζοΐοσε, Ὁ6 

ΟὈ] χοᾶ ἴο ὀχδῃγηθ 86 Τθη ΟὈτσηδη ἀσηθηῖβ πηλοῦ ἃ ὑγοίο] ἃ ροΐηϊ οὗ υἱϑῖν; 198,. [ἢ 
Ὑ ΙΔ ΤΩΔΉΠΟΣ ΠΟΥ αθθεῖ [86 διργεπαον 0ΥΓ Οοά ; δῃὰὰ ϑηὰ, Ηον ἴδ [ΒΘ σοποοσγῃ [ἢ9 
ΟΧχἰβίθῃοθ δηἀ βαίθιυ οὗ ἴδ0 ροίέξέσαἰ ΘΟΤαΤΑ  ΠΙΐΥ, 

Α5 8 δ δίεηι ἰῈΘΥ τηΐϊχης ὈΥΘΗ͂Υ 6 {ππ8 ἀο]ἰποδίθἃὰ. ΝαίΌΓΑΙΥ δῃὰ 5 ΠΡΙῪ Οὔτ 
ἀυϊίο5 ἃγτὸ αἀϊνίἀϑα ἰῃ ποθ τονγασγὰβ αοά, ᾿ἢοδ ἰονγαγὰ8 οὔν ,δοισ-πιόπ, δηἃ [ἢ ο86 
τονγαγὰβ ομγϑείυεα; Ὁπὶ ἴῃ0 ἸΔΙΙΟΣ δ΄Ὸ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ΟΧοϊαδοα ΠἸῸΠῚ ἃ δυϑίοπῃ οὗ ἴανγβ, 
Ἰηἰοηἀοα ΟὨΪΥ ἰ0 Θῃίογοθ ἴμ6 ἤγεὶ ζϑΏΘΓΑΙ σοπα! Π0Ὴ5 οὗὨ [ΠΘΟΟγΔ 641 δπὰ ΡΟ] ἰς 4] 116. 
Νοῦν, [ὴ6 8815 δηὰ [ουπάδίϊοη οὐὗὨἩ ἰμοοοΥδοῦ 18 [6 ὉἩΠΟΟῚ αἰ ΠΟΠΑ] 6] 6 1ἢ τὴ 

ἐχὶείεποο οὗ αοά, ψῖϊὰ 1Π6 αὐονῦ Θχοϊυδίοῃ οὗὁὨ ΘΥΟΙΥ͂ ΟΒΟΣ ἀεὶ; ἴος αοὰ 18 {116 

ἰην 81:0 10 ΚΕἷηρ οὗἨ [ἢ σουπῦγ. (ΣΕ γε Οοπιπιαπάἀμιοηϊ).---Βὰϊ δὴ υποὶν}]!χοὰ πδίϊοη 

ΣΩΘΥ͂ ΠΑΓΟΪΥ Ὀ6 806 (0 Θοῃοεῖνο δηὰ ἴο ψνοσβΐρ αοά 88 ἃ Ῥῦγζο δρίγί; δῃᾷᾶ τηδΥ, [Β6γο- 
ἔοτο, ΘΑΒΙΙΥ͂ ἱπο] 6 [0 χοργοδθηΐ ἴὸ ἰΐβο! βοῖηθ σουροσθδὶ ἔοσιῃ οἵ αοᾶ, ὉῚ σδίοδ, 
Βονονοῦ, ΗΐΪΒ ἱπηοστηοθὲ δία σου] Ὀ6 ἀεδίσογεδ, Ιξ "γ88, ᾿μογοίοσο, ΠΟΟΘΒΒΔΥΥ͂ 
ΒΟΥΘΙΤΟΙΥ ἴο Ῥτο δ᾽} ΘΥΘΙῪ Υἱβὶ Ὁ]90 δρο οὗ αΟοά. (ϑεοοπά Οὐπιπιαπἀπιεπῦ).---ἾΝ οἱ 1688 
νουἹὰ 186 Ῥγοίμηδιίου οὗ Ηἰβ Πδπ|0 σγδάθδ}γ ρῥγοάποθ ἐπα: βογθηοο ἴοὸ Ηἰβ αἰγὶ θα 168 
δηὰ ἀεοτορδιίίΐοη οὗ Ηἰβ ΒΟΙΥ οβϑεποθ; δηὰ ἱποϑίοσο ἴη6 δαποίῥίψ οὗ ΗΕ πδῖὰθ νγὰ8 
δι τι ΕΥ τὸ 6 οη͵οϊηοά, (Τλιχαά (Οὐιανιαπαποηϊ).---- ΕΟΥ 186 ῬγδΟΙο 8] ἱπυγοπιθηΐ ἴο {Π 680 
ἀιβῆουϊε ἀοοίτ 68, ἱπορδβδης ἱπδίγι οι ἢ δηᾶ οὐ βοδιίοη 6 σοαπῖγοα; δηὰ {818 σου] 

ΟἾΪΥ ὃ6 οἴἴξβοίι δι! οὐίαϊ πο οἢ ἃ ἄαν 97) Ῥεγζεοί τοβί, (οιγίλ Οοπιπαπαπιοπί).----ΤΏν5 
ἦ8, ἴῃ ἴδοῖ, [ἢ ΕἾγδιὶ Οοτασηδπάτηθηϊ ἴΠ6 ΟΥ̓ δηᾶ ῥΥ]ΏΟρα] ῥγθοορὶ οὗ Π6 στουβρ οὗὨ 

αοά, νὨ116 [6 ἰἢγθο [0] ον πο ᾿π᾿ πο ΟΠ 5 ἀγὸ Ὀπὺ ΒΌΧΙ ΠΙΔΤΎ τη 80 Γ68 ἰ0 ΒΩΟΌΓΟ δηὰ 

ἴο βίγοηρσίδοη 118 ΟὈδϑοσυϑηοθ.-- Ηἔσγο [86 γβὲέ 1 Ὁ]οΣ σταῖρσῦ Βαγο σοποϊυὰοὰ; αὶ Ργο- 
αἰβοὶυ ἴῃ 1.6 τηϊάδὲ δούνγοθῃ [86 ἀ ἱνίηο δηὰ Βυτηδη ἀυςἷ68, δία [6 πἰίαὶ ΟὈἸ Δ. ΟῊ8; 
ἴον ἴμ6 ῬΑΓΘΩΪΒ ΒΏΔΓΘ, 1 ΤΉΔΏΥ ΓΕΒρΡΟΟίβ, [86 αἰγπθ δα ΠΟΥ Υ (866 ἐη7,α). ἸὙΠοΓΟίοσΘ 

ἦβ (0 ΕἾΠΕ ΟΟΙΩσδη ἀσηθηϊ ΘΓῪ ῬΓΟΡΟΣΙΥ [Π6 σοηῖγο οὗὨ 811 [86 οἾΟγΒ; ἴοῦ Ὀρνγαγὰ 

1ϊ 18. [86 ρΡοΐηι οὗ ἀορασΌΓΣΘ ῸΓ 1Π6 ἀϊνίηο, δη ἃ ἀονγηνγαγὰβ ἔοσ (μ6 Ἀπτηδὴ ἀπίϊοβ. 
Βαϊ οὗ οἴδσυποοβθ δρδῖίηϑι ΟἿἿΓ 6] ]ονγ-θ ἢ Οσομδίβὺ---18ὲ, ἰῃ 8 Υἱοϊδῖου ὧν ἀδεεά; 

υὰ, ὁν ιρογά; οΥὐ τὰ, ὃν ἰδουσὴι ΝΟ ἴ6 ἀδοθὰ τηδῦ ὃ ἀϊγοοϊθα α) 
δίζαϊηδὶ [Π6 Ὠογϑοη, ΟΥ̓ δ) δραϊπδὶ ἴΠ6 »γορεγίψ οἵ ἴ6 ποὶρβθουσ. Ὑπογοίοσο [89 
δἰσιλ Οὐπιπιαπάπιεπὲ Ῥτο 118 πιωγάεγ, δὰ 180 ΕἸἰσλίλ, ἰλο. Βείνγοοη ρόγβοῦ δηὰ 
ῬΙΟΡΟΥΙΥ, δηὰ σοπδιϊζυϊ προ ἃ ΒΙΚΒΟΓ ΒΟΙΥ Ῥοβϑοβδβίοῃ, βίδῃη ἂβ [Π6 τυοὰάθὰ νὶΐζο, δπὰ 
ἐογοίογο ἴθ6 ϑευεπέλ Οοπιπαπάπιεπέ ἰηιογάϊοιθ αὐμίέετν. ἘΘΥ ΒΟΥ, (86 νἱοϊδιίίοῃ ὉΥ 
τυογα ἰἴ8 ἰΓοδιοα ἱπ τ1}6 Λπελ Οοπιπαπάπιοπί, νος ἀθηοπηοοδβ ἐλ γαἶδε τοϊΐπε85; δηὰ 
ὈΥ ἰἐλουσλί, ἴθ ἴ86 Τερίλ, {πὸ σογοιίίηρ οὐὗὁἨὨἁ ἁὉ1Π6 ῬΓΟΡΟΓΥ͂ οἵ οἰοτβ---δηᾶὰ (ππ8 (ἢ 
ὙΈΟΪ6 δυβίοπι οὗ [6 δοοίαὶ ἀπίί68 ἰ8 ῬΕΓΙΘΟΙΥ οοτρ]οίοά; δηὰ [16 σομπβεϊθηςουβ 

Οὐϑοσυδῆσα οὔ ἐμ6 ἀοοδίορυθ βυβοοᾶ, ΓΒογοίογο, τὸ δοοῦγο (86 ῬΘΥΤΩΔΉΘΏΟΥ οὗ [}90 

Βρί ταδὶ δπὰ οἷν ἡ] σοιητηοη- ὙΘΆΠᾺ.--- 6 ταῖὶρμς ἀϊβοονον ἴῃ 1π6 Ῥγϑοορίβ οὗ ἐπ6 ἤγϑί 

ἸΔΌΪοΣ {πὸ βαπλ8 το ποίοσηγ οὗ ἀθοα, ποτά, δῃὰἃ ἐβουρῃΐ, ΔΙ Βουρὶ ἰῃ ἃ γουθγβοα ογάθγ; 

ὨΒΏΟΙΥ, ἴδο ΕἸγβῦ δηᾶ ϑοοοῃὰ Οοιηπιδῃἀπηθη18 Θη͵οΐη ΟὈΥΟΒΙΥ ἔδο ἀἰνὶπο υϑηθγδιοι 
πὰ τπ6 Βοατῖ, [86 ἐὐἰγὰ πιὰ [86 πογὰ δηά [86 ἔουγ ὙΠῺῈῺ [ῃ6 ἀοοά; δηὰ 580 (86 

ἀοοδίορσυθ θορσίηβ τι [6 Βοατὶ δηᾶ οπὰβ τὴ ὑπὸ Περί; ἴῸγ 0818 8 [6 ΟΠΪῪ ΒΟῦΣΟΘ 

οὗ οὖζ δεϊϊοῃβ δηὰ οἷἷν 1πουρἢϊδ; 88, ὁ πὸ οἵμος πδηά, 411 οἷγ δοίζοῃβ δπὰ 41} οὔῦ 

του 5 τοἀουπηὰ ἴοὸ ἴθ Βοδτί δηὰ βίδιωρ ἴδ τι ΓΠ ΟἿΣ ὑπ ργο58,--- ΤΠ 6 Γ6 8 ΔῊ ΘΙΕΓΏΑΙ 
ΤΟΟΡΣΟΟΔΙΥ δοίτγοοη ΟἿΣ ἔροϊΐπρ,, ΓΒ] Κίηρ᾽ δηᾶ δοίη, 

Α5 1π0 ἀοοδίοστο οοηξαίηβ ΟὨΪΥ [86 ΟὐΠΠ π68 οἵ 186 Ἰορ ἰδ] δεου, απ, δοοοτάϊηρ ἴο 

ΒΔΌΡίΠἰς4] ὀχρίδπδίίοη, ουθῃ [8056 16 Ὺ78 ΟὨΪΥ, ἴΠ6 ἰΓδηδρτοββίοη οὗ τ ἰοἢ γγ88 Ραπἰβῃοᾶ 

πὴῖτἢ ἀθϑῖμ, ἰδ Μ11 θὸ 53υδιοϊοης, ἴῃ τμ6 ΓΟ]]ονηΐη ΓΟΙΔΔΙΓΚΒ, ΤΠΘΓΟΙΥ ἴο μοΐηῦ οαδ [89 

ἄθῃοΓΑΙ οασγδοίοσ οὗ [8686 ῥγοοορίβ Ὑὴ ἢ τορασὰ ἴ0 [16 ἔτγο σοπδί ἀ γ 0 ἢ8 ΔΌΟΥΘ τηθτ- 

εἰοποᾶ, τοϑοσυΐηρ [86 τῆογο ἀοἰαἰ]οἃ οχροϑί ἴοπ8 ἴοτ Διΐτιγα ὁοοϑβίοῃβ (800 [86 ἴδνεβ δδουΐ 

πιμγεν, οὐ Χχί. 12---14; αὐἀμϊίογν, οὐ χχὶϊ. 15,16; ἐδε, οἡ χχὶ, 37; ἰεραὶ ιοϊίπεβδδε, 

οὐ χχὶϊὶ, 1--- 8). 

ΤῊΘ σοηίθῃίβ οὗ ἔπο ὅσει ἐουγίθθῃ τοσϑοβ οὗ ΟἿἿΣ ΟὨΔΡΙΘΙ ΔΓΘ, ἴῃ Β6ΎΥ σαὶ Ῥαβϑατοβ οὗ 



δ4ϊ ΤῊΕΞ ΤῈΝ ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΤΒ. 

δ Ῥοηίδίουος, δοδί χηδίθα [Π6 “ τοη πογὰ8᾽" (Ὁ 2 ἽἼΠ ΠΝ, χχχίν.98; Τῦϑας, ἱν. 18; 
Χχ. 4; ἴῃ {πὰ Ταϊπυά, ΠῚ Δ ἽΠ ΠῚ»), διὰ πδανο, ἐπογοίοσο, θθθη Ἵϑ] θὰ ὉΥ ῬΆ]]1ο, 
Φοθορδθβ, δηὰ οἴδοσα, Δεκάλογος, Ζεοαίοσιιε (ϑορί. οἱ δέκα λόγοι, ἀπά τὰ δέκα 
ῥήματα). Βυξ πονίοσο ἰ8 ἃ οἷυ μίνθῃ 88 10 (Π6 ἀἰν᾽βίοῃ οὗὨ [Ὦο86 γϑγβθβ ἰῃτο ἐπ6 “ἴ6 ἢ 
ποτὰβ." ὙΠ ΟΓΟΙΌΓΟ, 8 Ὑδγ Οἰγ οὐἁ ορί πίοῃβ ὑγϑυδιϑἂ οἡ 18 βυ δ᾽θοῖ ἔτοπλ ΘΑΥΪΥ ΕἸπ168; 
ΠΟΥ ΤΏΔΥ, ΠΟΎΘΥΟΣ, πον 6 τοἀυοοᾶ ο ἰδ [Ὁ] ον ηρ ἰὮγοο νον: 1. Αςοογάϊηρ το 
106 Ταϊθπὰ, Ταγρυμὰ Φοπδίπδη, Ἐθη Ἐχγα, Μαϊπιοηϊάθβ, Ῥείοσ Μαγίγυ, δπὰ οἴδογε, 

ὙΟΙ, 3 σοπίδίηβ ἔδο γβὲ σοϊητηϑηδιηθηῖ; Ὑ618. 3--ὅ, [16 ϑοοοηᾶ; νον. 7, ἴ[ἴὴ0 τηϊγά; 

γοσβ. 8---]}, 106 ΤΌΣ; νοῦ. 13, ἢ ΔΉ; τόσ. 18, ἴΠ6 δἰ χίδ, βουθϊ, οἰρθ ἢ δηα ΠΝ; 

δΔηὰ τοῦ. 14, [26 το. Βαϊ, δραίηβε (8 αἰγβίοη ταὶ ἰαίοβ [06 οἰγοπτηδίδηςσο, ἐπαῖζ, 

δοοογάΐηρ, ἴο ὁὴ6 Μαβογοῖίς δοοϑῃςτιδίϊου (866 ἐη,,α), γεσ. 2 (Ὠ 3}})) οοποϊπ 98. ΟἹΪΥ͂ 
ὙΠῚ δὴ ΑἸΒΠΔΟΝ, δηὰ σηπβῖ, ἰπογοίοσο, Ὀ6 οομποοῖθα Ὑ] νοσ. 8 ἴο 28 ; Ὀδδβί 68, ΡοΪγ- 
τΠοΐϑηι δηὰ ἱτηδρο- ΟΥΒΕΪΡ 816 ὕπο αἰδιϊηος Βα )θοΐ8, δηἃ οδηηοί Ὀ6 σοι δἰ ηθὰ ἰῇ ΟΠ6 
Ῥτεοορῖ, 3. Οἰδοῦβ ἀο ποὲ δ πιῖϊν ἴπδὲ τοῦ. 2 18 ἃ σοι δη ἀτηθηῦ, 88 ἰζ Β᾽ ΡΥ Δββογίβ, 
ἴμαἱ αοἄ, γῆο ποῦν τενϑδὶβ Ἡἰπιβο]ζ, 885 τοϊθαϑοά 86 15γδο] 65 ἔτοπι Εσγρε; ΠΟΥ οὐη- 

δἰάθγ, ἐπογοίοσα, [1198 Ὑ γ80 ΣΤ ΘΓΟΙΥ 88 δὴ ἱπιγοάποιίοη, δηα Ὀ6] Ἰογὸ νοσ. 8 10 ὃ6 1160 ἢγεε 

σΟΙΏτη δ ἀπηρηϊ; γοῖ8. 4---ὅ, [6 Βοοοηᾶ; δηὰ (ἤθη, ἔδυ, 88 βροοϊδοἂ δῦουο. Τῆυβ 

Οτίροι, Φογζοπιθ, Ῥϑουάδο- Ατῦγοβο, δηὰ [86 Ἡοίοσιηθα ΟΠαγοῖεβ (( αἰ νίη, Ῥβευάο- 

Αἰ δηδβίαϑ, οἷς., οἰς.), οχοορὶ (6 Τόσα. Βαΐ τοῦ. 2 οὐ ἀθηὮγ ὈοΪοηρΒ ἴο 1Π6 
ἀδοδίοσιο; δπὰ γγὸ 884}}, ἴῃ 118 ἀπο ρ]466, Ῥγονθ ἴΠδὲ 186 Βὶ 1016 ἴόττιῃ οὗὁἨ δῇ 85βου τη, 

ἴῃ πὶ οἢ Ὁ ἰδ πογάθα, σδηποὶ ὁχοϊυάθ ἰδ ἐμποτοσοη. 8. Ταςμοῦ, ῬΩΘΙΒῸΣ, δηα οἴμοσα, 

ἴδ Κο γϑῦβ. ῶ--ὅ ὑοχοίθοΣ 88 ομε σοσωσηδηἀτηοηῖ; Ὀαΐζ, ἴῃ ΟΥ̓Ω͂ΘΥ ἴο ρδίῃ 1706 ΠΌΤΟΥ (ΘΠ, 

ἴΠοΥ ἀϊτι46 γογ. 14 ἰῃΐο ἔν σοΙΏ τ Δ ἀτηθῃί8: α. ΤΊιου 8841} οὶ οονοῖ [86 Βοτ86 οὗ ΤΥ 
ὩρΙρΠθοῦΣ; ὃ. [86 Τοιρδἰ πἰπρ ΓΒ οὗ 186 γοσϑο. ΤῊ]Β 18 180 [06 Μαδβοχοῖξς ἀϊτιβίομ 
ἴῃ Εχοάι, Βαϊ ἰΐ 8 πηαυοβι ΠΔὉ]6, τδδὲ τόσ. 14. ΓΌΤΤΩΒ ΟΠ6 ΘΟΠΙΠΔηἀμηθηϊξ, 88 ἴΠπ6 

Βουδο οἵὨ 86 ποίσουν ὈδΙοηρ 8 ααἰδο 88 τ υοἢ ἴο ἴΠ6 ἱπάϊτ᾽ ἄπ] οηυπιογδιίοη οὗ ἐπ 6 
ἴογδάθῃ οδ᾽θοίβ, 88 ἢ18 τ]ὸ, [18 Βοσυϑδηΐ, οσ ἢΐβ οδὲ!]8. ΤὨογοίογο, {Π6 ορίπίοη οὗ 
1Π056 ἀοβοσυοβ ΒΟΔΥΟΟΪΥ ἴ0 Ὀ6 τηρῃἰϊοηοα, τἢο, τ τ τοχαγά ἰο ὨΘαΟΥΟΏΟΤΩΥ ν. 18, ἴΔ 6 
[6 νογάβ: “πο 8Π410 ποὶ οογοῖ [86 τ] οὗἨ (ὮΥ ποὶρσ θοῦ," 85 1Π6 εἰπι ἢ οοτητηδη- 

τηθηΐ, δηὰ [π6 οΟΙὮΟΣ ᾿γογὰβ οὐ (ἢ ὙΟΥ80 848 [6 ἰδ ἢ Ῥγοοορί. 80 Αυριδιΐη, Βοάσ, 
δηὰ Ῥεΐοῦ Το θασᾶ,. Αδὐοαῦὶ {πὸ ἀἰ δσοηοθ9 οὗ [86 ποτάϊηρ οὗὁἩ [π6 ἀδοδλίορτιο ἰη Εχοάυ8 

δηὰ ὨΘΌΓΟΓΟΠΟΙΩΥ, 800 ἐπγα. Ἰύ τγ͵ὸ ΟΔΓΟΘΙΪΠΥ Θχδιηΐηθ [86 ἙοΟη Θη(8 οὗὨ (656 γϑυβοϑ, 
Ὑ6. ΔΥΤνΘ δὲ ἴῃ6 σΟΠποϊαδβίοῃ, ἐπὶ (η6 ἀϊντβίοη οὗἨ Οτίχοηῃ ἰ8. ἐΠ6 τηοπὲ 8818 016 ἀηὰ τηοκὶ 
Ἰοχίςαι!; Ὀαϊ, νὴ (8.6 ὩΘΟΟΒΒΑΓΥ τηοάϊδοδίίοη, [Πα ἴΠ6 δοοοπα απὰ (λέγ γοτδοδ ἴοστηῃ ὑπο 
ἢγϑὲ οοτηδῃ ἀπιοηῖ, Τΐδ ἀἰνίβίοη 18 δἰσθϑαν δἀορίοα ὉΥ͂ Φοβορδαβ (Δπείᾳ. Π]. ν. 5), 
ὙῈΟ Ὑτὶο8: “ὙΠῸ γβι σοσασηδῃἀτηθηϊ ἰδ οῖι68 ἃ8, [πδὲ {Π6ΓῸ ἰδ Ὀὰϊ οὔθ αοά, δὰ δαὶ 
γὸ Οὐρηΐ [0 ποσβηΐρ Ηΐπὶ ΟἾΪΥ; [86 βοοοπὰ Θοτητηδηβ Ὁ8 ποῖ ἴ0 τῃβκο [ἢ ἱτηαρο οὗ 
8ΠΥ ἰἰνίηρ ἘΠ ρ᾽ ἴἢΓ0 νοσβ ὶρ 1." ὙὌΠ6 οδ]οεϊίοη, ν μϊοῖ Ἐδη ΕΣτα δηᾶ οἴδοσβ δῇοσ ΐπὰ 
᾿ιδΥθ ταϊβοά δρδίηβὶ {πΠ6 βορϑγαδαίίου οὔ [86 [πἱγά δηᾶ ἐοασί γεσβο, πϑπλοὶυ, ἐμδὲ ροῖγ- 
1εἶδπὶ δηἃ ὙΟΥΒΏΙΡ οὗἁὨ ἱτηαρθθ ἃ΄ὸ ἰάἀθηιίοαὶ, ἀοθβ ποῖ ΡΡΘΑΥ ἐδηδῦϊα, ἴος ἱξ ἰ8 
ποὺ ἱπηροββί 9 [ὉΓ ἃ Ῥθορὶθ ἰο Ὀδιΐθν ἰῃ οπὸ οπμηϊροίθπε αοᾶ, δπὰ γοῖ ἴο τρακθ 
ἱπλαρο8 οὗ Ηἷπι. (Οοταρδζο, δροῦῖ [86 ἀϊνί βίου οὔ ἴο Τ᾿ η (ΟΤΩτ Δ ἀχηθῃῖβ ἰῃ ΞΘ ΠΟΓΑΙ, 
ϑοππίασ, διυάϊοη υπὰ ἘτΚοη, 1887, 1 ἴλθο.; δεν, ΤΊ οὐἱρίπαὶ ἔοστῃ οὗ ἴδ Ὀθοδ- 
ἸΙοσαςσ, Ρ. 17). 

ὙΠ686 “ (6 τνΟΓὰΒ᾽" ὝΟΓΟ, ΔῸΣ [Π6 [οΒΕ ΠΠΟΩΥ οὗἩἨ ἴπ6 Ῥοηίδιουο [(86]ξ, τὶ το ὁ 
ἔνο δίοῃο 180] 18, τ ΒΙοἢ τότ οδ]οὰ “ [η6 ἔνγο ἐδ ]οῖ8. οὐ 16 οονθηδηΐ (πὸ ΙΝ}. 
ΤΥ ΔΜ, Ἰοιῦ, ἱν. 18; ἵν. 9,11), δῃὰ ΜἜΟΝ πότ ργοβοσνοά ἱπ 6 “ δἵῖκ οὔ ἐξα οουθηβδηι 
(Δ ἸΥ, Τοαϊ. χ. 8), 85 ἴ0 ἀθοδίορασ 1186] τῊα8 οδ]]οὰ “ (ἣο τγογάβ οἵ 86 οονϑς- 
πδης" (ΠἼ2 Δ Ἵ, Ὁοαῖ, ἰχ. 18; σΟΙΏΡΑΓΟ ΧχΥΐ!, 69). ΗΟ σὴν ΘΟΙΩΠ)δηἀτηθη 5 
βίοοά οπ εἶταν οὗὨ ἴῃ ἰΔὈ 6.8 'β δρδῖπ ὑποογίαιῃ, ον Οτίρθη δπὰ Αὐυραδιΐῃ οοπ- 
ΤΏΘη66 [86 δοοοπὰ [80]6 ὙΥ1ἢ ὙΟΓΒΘ 12; 50 {πδΐ, δοσοτάϊηρ ἰο Οτίρϑῃ, ἰὸ ἔγεὶ ἐδ] οὶ 

οοπίδἑ 8 ἴΟαΥ ΟΟΙΙΠΊΔΠἀτηθηΐβ, Δηἃ [86 Βθοοηᾶ, βἰχ; δοοοσάϊηρ ἴο Απρυϑβιίη, ἐπ6 ἥτεϊ, 
ἴἢτοθ, [86 βεοοπὰ, δβούεῃ. Βαΐ τῇοσο ῬχοῦΔ0]6 ἴδ [π6 δηοίοηϊ ἀϊνίείοη οὗἨ Φορορῆπβ δηὰ 



". 
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ῬΏΪο, τῖῆο οἶδοθ ἔνθ σοϊῃπηδηἀτηθηῖ8 ΟἹ οἰἴπον ἰδυ]οὶ (δύο πεμπάδες, 80 τιδὶ τῃ9 
δοοοηᾶ δορίηθ τ γογθθ 18. Απηᾶ, 88 Ὀοὶδ δἷάδθβ σοῦ τε δα ὕροη (χχχίϊ. 16), 

Φοβορῆυβ δδϑεγίβ, ἰπδὶ πὸ δηὰ αὶ μα] Γ ΓΟ σοη ΔΙ Π6 ἃ ΟἹ ΘΑΟΝ δἰὰθ; τοῦ ἰ8, Βουσθνεσ, 

ῬΓΟ ] ἐπηαεῖοδὶ, 8 γσὸ σδηηοῖ γ06}} δῦ ρροδο ἴπαὺ {π6 τογὰβ 3220 εὖ, [οτταΐηρ; [86 οἰρη!ἢ 
ΘΟΠΊΠΙΔη ἀπιοηΐ, Ἰγοτο δαραγδίο ἃ. (866 οἱοεερᾶ., Απεᾳ. 11]. ν. 8; νυἱ. 5. Ὑδὺ8 [6 ἢγπβε 

Δ 0]6: σοι ρτῖδα8 οἷγ ἀπιίο5 ἑονγαγάβ αοὰ; (Π6 δϑεοοηάᾶ, ΟἿΣ ΟὈἸσ αςῖοπδ ἰονγδσὰὰδ ΟἿΣ 

[6] ονετηθη; Ὀπὲ 8ὸ ἐδαὶ ἴδ6 ΒΛὮ οοτηπηδηδτηθηΐ--- [ἢ 6 νϑηογαϊίου οὗ [6 ραγϑῃί- 
ἴοττωϑ ἴ{π6 ᾿γαπϑιεου Ὀεΐνγοθη ΒΟΪᾺ ἰΔΌ] δ, βίης [86 μαγϑηΐδ δζϑ, ἴον 1:0 οἰ ἑ]άτθη, οἢ 
ἴα οὔθ πδηᾷ, ἱπίογίου ἴὸ {86 ΤΠ ΣΕΥ, οἡ [16 ΟἾΟΣ παπᾶ, πιοσζὰ βδογοὰ {δὴ 411} [86 οὐδοῦ 

Βυτηδη Ὀοΐησδ; ἸΒΩΥ͂ ΓΘ, 88 ἰΐ ΤογΘ, [Π6 ΘΑΣΓΒΪΥ Τοργεδοηϊδιείγοϑ οὗ αοᾶ; [ΠΟΥ ἱπείταςς 
186 οἰ ]άγομ ἰῃ 16 ἔδδασζ οὗ αοᾶ δπὰ ἴῃ νἱγίπο, ᾿κ ἃ ὨΘΘΥΘΏΪΥ ρσορηθῖ. ((οσοραγο 
Αἰ ο, ἹΚΚατὶπι 111. 96). 

Τι 15 τ Ὦγ οὗ Ὀοὶηρ τοτοασκαά, (δαὶ ΟἸΪΥ ἰὴ [ὴ6 ἔνο ἤτγεξ οοιητηδηπιθηῖίδ Οοὰ ἱδ 
ἱπιγοἀυςοὰ ἴῃ τῃ6 ὅτδι ρότδοι, τ} 18ὲ, ἰπ ἴΠ6 το Ὁ] ον ίη; υοσβοδ Ηο ἰδ τηθηιοησα ἴῃ 

[86 τηϊγὰ Ῥεζβοῦ. ΟΡ ΠἰοΑ] οχρουηᾶοτα (7 αϊπιμά, Μαρσοοίδ, 24, α) κββίζη, 88 ἃ 
ΤΟΔΒΟΙ [ὉΓ {π18 οἰΓΟπτηβίδηςο, [Πδὺ {Π}0 Ῥ6ΟΡ]6 ἼΟΓο, δου [Π6 ὄνγο ἢγεϊ σοπιητηϑητηθηίδ, 

ὍΠ80]6 ἴ΄0 ὕεδΓ [Π6 δΑΓ ]Π 658 οὗἉ 6 αὐνῖπθ τρδ)θδῖγ δηὰ γοΐοθ, δῃὰ πὲ, (βογοίοσο, 

Μόοδβεβ Ἄοοϊητηπηϊοαίοα ἐοὸ ἔποπι, Ἰδίοσ, ἔπ Ὁ] ον πα πογὰβ τ ἰσ ἢ ἢθ δὰ Ποδγὰ βἱοῃοθ. 
Βυὶ 86 ΒΟΙΥ ἰοχὶ δίδίεβ, αἰβιϊηςοῖν, ἐπὶ αοα τανθαὶοὰ ἴο ἴπὸ 1βγδοὶ δα, τυιϊτπους 
τηοάϊδίον, (6 Το Οὐμηδη ἀπηθηΐβ, δηγίἀδί ὅγο δηὰ ὑπυηοῦ (νογβ. 1, 19; Ὠσοαῖ, ἱν 

13,14). Απά θη Εζγα ᾿πβΒῈ}Υ τοιηδυκβ, (μὲ οὐ δΡΟΔΚΒ, ἱῃ ΤΩΔΗΥ͂ ρδδβαροϑβ, οὗ Ηἰτ)- 
Β6 ]ζ, ἰη 126 τπ͵Γὰ ῬΟΥΒΟῚ (ΘΟ ραΓο χίχ, 21), δηὰ (Πδὲ ἸΓΑΠ δ ΠἸΟῺ8 ἤτοι 1.6 'τεῖ Ῥθύβοῃ 

ἑπίο [86 (Ὠἰγὰ τὸ ποῖ ππίγοσποηί. 

Τῆς ἀοοδιοχαθ 48, ἰξ ἰ8 Σου δ ὈΪ6 ἴ0 οὔϑεγνθ, ἃ ἀου Ὁ ]6 δοσοπίπδείοῃ, 9 οπ6 τ 
Ττοραγὰ ἴο (86 Θῃηὰ οὗ [86 σοτητηδηἀπηθηῖδ, [6 ΟἿΠΟΡ τ ἢ τοίθγοησο 0 [86 ἀἰνίδίοη οἵ [Π9 
γεῦβο. (ὙΏΘΥ τὸ ἌἽδ᾽οὰ 112) ὈΜ, δπὰ ΤΠ ὈΣΏ, Ὄρρὸῦ δοὰ Ἰόνοσ δοοθηι). 
ὝΒΟΙΟ ΟἿἹΥ οὔθ δοζθηῦ δίδῃηαβ, ἰὑὺ τηπβὲ Ὅ6 Βυρροδεά ἰμαὶ Ὀοξδ οοἰηοϊάθ. Ἐγοπ 
τῖὶθ ἀοπθϊο δοσοηϊυδίίοη, ἴπ6 ὑποίο! ἃ γον ]8 οὗ δοπλθ 57}12 0166 δὸ ὀχρὶς Ὁ ]6, ἴον ἱῃ- 
δίδῃοα, ὮΒ (σεν. 8), [6 ΚαπιοὶΣ δομοδις [89 2, οὐ δοσουηῖ οἴ [19 ϑορἢ- Ῥαβυκ, δηὰ τὴ 
Ῥδιδδοῖ, οἡ δοσουηῖ οὔ (6 Ἐρδῖὶα; δ᾽ πλ ἸΑΣ]Ὺ, ΠΥ͂Ρ, 406 Ῥω Πδοἢ, ΟἹ δοοουπὶ οἵ ἐἶ6 

Τί ροῆ δα, [μ6 Καπιοῖζ, οῃῃ δοοουηΐ οὗ (μὸ ΒΙΠ1ακΚ. ΤΗδὲ οἰγουπηδίϑηοθ βοσυθα ἔπγιΠ Ὁ ἰ0 
οχρίαὶπ ὙΠ ΠΥ ΘΠ. .845 8 Παροϑὰ ἰθπθ ἰη (86 Ὦ, δῃὰ γεὶ ἃ Βδρβὸ δῦουο ἱξ; [0 ἐῃ 
Ῥτεσράΐηρ πογὰ, ὃξ2, μδ8 ἴνγὸὸ ΔΟΟΘΏΪΒ, 106 βοαραγαῖίηρ ΤΊΡΟΠΔΒ, πος οδῦδοδ τῃ0 
Ῥαροβὰ ἰθηα ἰπ ἴδ 6 [Ὁ] τίς Ὦ, πὰ [Π6 οοπποοῦπρ Μεγκα, τ ἢ Ἰεδυθ ἢ Π δα δὴ 
δερίταιθ' Οὐπεραγο αἷδο, ὩΣ ἢ δ, 3225, δ (σεγ. 13); 538 ΠΙΨΊ (τοτ. 9λ 

δ 8. Ὁ τ ΡμΣ ὈΎΤῸ9 ΠΝ ὈΡΑ ἜΣΤΗ 1 5 
ΕΙΕΞΤ ΤΑΒΙΕ, 

ΤῊΣΞ ΕἸΒΕΤ ΟΟΝΜΜΑΧΌΜΈΝΤ.--- ΤῊΝ ΕΧΙΒΤΕΝΟΚ ΑΝ ὈΠΧΚΙΤΥ ΟΥ ΟΟΡ» (ΕΗΒ. 23, 8). 

ΤΉ ἀϊδουοάΐθηοθ οὔ ἴΠ 6 Ῥθορὶ οὗ [σσϑὸὶ] οἵ θοπάερο." ἸΤῊΪ8 νῶβ δὴ ουθηὶ τ Ὡ ἢ 

μδὰ αἰγεδάγυ, ἰὼ {π6 ἔοτν ἐγίδἱβ σοι 867 [ΠΟΥ͂ 411 δᾶ ὀχρογίεποοὰ δηὰ νυι]ϊποββοὰ, 

---- 

μδὰ βδαβέετοά, ἀϊξρίαγοά ἰϊδο! Οἢ τῆοτοὸ ἔπδη 

ΟὯΘ οοὐδδίοη. [1 ἰὲ νναϑ, ἐδπογοίοσο, 1ἢ- 

τοηάοᾷ ἐο Ῥγοόσσζο ἴο πο ἰανγα οἵ Μοδβα8 

1Π6 Ἰοῶδὲ δοοὺῦϑ (ο [86 πιϊπιάβ οἵ {180 

Ῥθορῖο, ἰξ νὰ οὗ ὈΥΪΠΠΔΓῪ ἱταροτγίδηοθ ἴῸ 

οοπηϊογϑοῖ, δηᾶ, 17 ρμοβϑίῖθ, ἰο ογϑαϊοδὶθ 

τοῖν ἀϊευοϊίοῖ, Τὸ οδοοι 16 στεοὶ οηὰ, 

τη0 ποτὰ πόγὸ ὑγοοϊδίπιοα: “1 δὰ [890 

Ιοτὰ ἐγ οά, νο μανὸ Ὀγοῦρῆξ [Π 00 

ουϊ οἵ τἴμ0 ἰδΔηὰ οἵ ἘΣΤρὶ, ου οὗ ἔθ Βοῦ80 

ἷἱπ πο ΠΟΥ 411 πιδὰ ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ βθθῆ 
αοά᾽'Β ρονοῦ, τ βδάομ) δῃηὰ ργονίάθηςο, 

δὰ ψΒΙΟΣ δὰ ΡΟΜΟΓΏΪΥ τηδηϊ βίο (0 
ἴθπὶ ΗΙ8 οτμη!ροίθηοθ δηὰ Ηἴ8 }ιι8[1ς6. 

Τὴ 118 τοβροοῖ, (δὲ γοῦβ6 σοηδοϊ 68, ἃ8 
16 ̓ γγοσῦο, 1Πη6 λὠνογίοαὶ δαεὶν οὗ ἴῃ6 ᾿οχίδ]4- 

τοι, 186 ρΡοεϊνο ἰοπηἀδίίου οὐ ὙΠ ἢ (ἢ 0 
ἔτολι οἀΐβοο οὗ [πὸ Ἰορἰϑἰδίϊνο δγβίθπι οὗ 
οβο8 νγῶ8ϑ οσοοϊοὰ. Αποίδῃϊς 96 88} Ρἢΐ- 

Ἰοβορῆογβ δἰγθαυ βατὸ σαϊβοὰ [Π6 4868» 



848 ΕΧΟΡΌΣΝ ΧΣ. 

ΙΕ ἴθ Κπόονῃ ἰδδὲ 106 ἀοοδίοσαο, ἰῃ ἐ(8 τοροι τίου ἐπ ΠΟΌΓΟΤΟΠΟΙΩΥ (Ὁ. 6---18), σ0Π-. 
αΐπθ, ἔγοτι ἴΠπ|ὸ (τὰ οοτητηδηἀπηθηϊ, ΒΟΎΘΓΑΪ ΤΠΟΤῸ ΟΥ 1688 ἱπιροχίδηὶ ἀθν δι! 008, ἃ δ Ὁ- 
θεῖ νι οἢ 18 ποὺ πὶποῦΐ ροοῦ αν αἰ δἸσυ ἴ68, Ὀαὶ [86 11} οἰ ποι δέοι οὗἨ τοὶ 15 ποτθ 
ἴῃ ἴζ8 ῬΓΟΡΟΥ οἶδοθ ἰπ [6 φυοϊοα βοοίϊοπ οὗ Του ΘΓΟΠΟΙΑΥ. Ηδτο ὁ ΤΟΙΏΔΙΚ ΟἾΪΥ, {Ππ|ιὲ 
8 σΑΓΟΙ] οοπδίἀαγαίίοη οὗὨ ἐδ τηδίίου 1οδὰβ ἰὸ [μ6 (ὉΠ ονγηρ σοποϊπδίομϑ: 16εῖ. ΤΏΘ 
ἀϊ ογοηοθ οὗ ἴδ τσογάβ ἰπ ὈοΪῺ ἀδοδιοζιιθβ ἰ8 ῬογίΘΟΕΪΥ ἀΠΘΒΒΘΏΙΑΙ, 88 ἸΠΘΥ ο80.86, ἴῃ 
ὯΟ ἰπβίδῃςο, ἃ ἀἸ θσοηοθ οὗἨ 6 δέπδε: 9ηἃ, [56 ποτάϊηρ ἴῃ ΕὐΧοὰτβ 8 ὑπ οτἱρίμαὶ 
ΟΏΘ, ἃ5 ἰζ τγᾶδ χουοαϊθὰ ἰο Μοβεβ, δῃὰ οηρτανθὰ οἡ [186 18 0]6 15 οὗ {6 σογοηδηΐ: ϑγὰ, 

1.6 Βοοῖ οἵ ΤΙ) ΘΤΟΏΟΤΩΥ ΘΟΠΙΔΙΠΒ ΟΠΪΥ͂ 6 ὑχίοῦ ἢἰδιογίοαὶ βκοίοῖ οὗἩἨ ουθῃίβ, ΔΙ σδὰ υ 
τοϊδιοὰ Ὀοΐοσο εἶ τλογο οἰδθογαῖο ἀοίδὶ!; δηὰ ἴδ σοΠΘσΑΙ β6Ώ86 ΟὨΪΥ, ποῖ (᾽6 οχδςὶ 
πογὰβ οὗ [Π6 Ὀγουϊοῦβ ΠΑΥΤΑ γΟ ταυϑὲ θ6 Θχροοϊοα: ΤΠ8 ὁ ΟΠ ΘΑΘΙΪΥ δοοουηῖ (Ὁ ἢΠ|6 
ἀϊδογοηοθ οὗ [Π6 ἀθοδίοχιο ἰῃ ΠὨϑαϊοΥΟΏοταΥ, τ ϊοῆ,, ἴῃ ἴδλοῖ, Γοΐδυ δ ὑπσῖσο [0 6 ΓΌΓΙΩΟΣ 

γογβίοη ἴῃ Εἰχοάπβ (“88 ἴπο [οτὰ τη γ αοἀ Πιδιὴ οοτητηδηἀοὰ [Π|60,᾿ γεγ8. 12 δῃὰ 16). 
ΑΒ Μ͵Ο 5δίδηἀ ΠεῖῸ δ [6 θη σϑῆοο οὗἩ [86 ψ Πο]6 Ἰορ δἰ αἰίοη, νγὸ ἄθοϑτῃ 1 ὀχρεάϊθηϊ [0 

ῬΓΘΠιἶθ6 {86 ΓΟ]ονΩ ΤολΑγκ8 οὗ (6 τοδὶ ΕΠ Εἶτα, 88 ΠΟΥ ΘΟ ΟἐΒΟΙΥ ΘΙΩΒΟΑΥ͂ [86 
Ῥεΐης 168 τοῦ πᾶν συϊάοα π8 ἴῃ ἐδ6 Ἔχροδβίτίοη οὗ [86 Μοβαὶς ἰαῖγϑ: “πον τπδὲ 81} 

σΟὨΣ Δ ἀσλθηῖβ οδῃ Ὀ6 σοῃδίἀοτοὰ πη ἀογ ὁπ6 οΟὗὨ [π6 [0] ονίηρ ὕτσο ροϊπί8 οὗ υἱὸν. ΤῈΘ 
ἢγβὶ ο1288 Θοϊωρσῖϑοθ δος ἰανγ8 85 810 ὈΥ Οοἂ ἱπιρϊδηϊοά ἰῃ (86 ποδὶ οὗ ΘΥΘΙΥ 

τοϑῃ οὗ βουῃᾷ )ιάρτηθηϊ; [ΠΟΥ ΔΙῸ ὙΘΓΡΥ παυμλοτοῦβ, δηὰ ἴῃ [6 ἀδοδιορῦο ἰΐ 18 ΟὨΪΥ 186 

Ῥγϑοορὶ οοῃοοσγηίηρ (86 ΞΡ Ό δι τς ἢ 18 ποῦ βαρ ροδίοα ὈΥ̓ ΓΕΆΘΟ. δἰομθ. Ὑδογοίογο, 8}]} 
ἐπι  χοηῦ ΡΟΓΒΟΙΒ, οὗἨ 411 πδίίοῃηβ, δάτηϊξ δηὰ ργδοῖίβο [Π086 ἴανγϑ; δηᾷᾶ ἴΐ 8 ἱπῃροββὶ Ὁ] 

[0 ἱπογθαϑθ οὕ ἴο αἰπηϊπῖδη τὨθτα; οὐ ΑΌΓΑΒΔτ 8ἃ ΔΙΓΟΔΑΥ, Ὀοβὶ 68 ΟἴοΓΒ, οὐθοτυοὰ 

ἴοι. “44π4 Οοά λαΞ σίυεπ ἰδὲ αι ἰο πιεπ Ὁ ἱπίοϊσεποο οπἶψ, απὰ ἰλοδο ο͵ο ἤασε πο 
υιἰοϊίφεποο ἔλαυνε κο 1αι (ΠΛ [Ὁ ΠΡῚ Ὁ. ῬΝΌ' 7). ὙῆΘ βοοοπὰ οἷβδϑβ οοῦ- 
115 [Π6 ΡγΘΟΟΡίβ, τ Βῖοἢ ατὸ ΟὐΒΟΌΓΟ ἴ0 τ|8, Δ ἃ [86 ΓΟΒΒΟΠΒ οὗ ὙΒΙΟὮ ἀγὸ ποὶ ὀχρ]αἰποα 

ἴῃ ἴ86 1ϑνγ. ΕΑΓ, ΓᾺΓ Ὀ6 ἔγοτα πΒ 6 πουρδξ, [δὲ ΠΏ 6ΓῸ οδπ αχίδὶ ἃ 5: ρ]6 ἰανν 1 ὁρρο- 
Βἰ[οη (0 ΓΟΆΒΟΙ; ὰΐ ἱἶ 8 Ῥγδοθρὲ Βθϑβ [0 [18 ᾿ΣΤΘΟΟΏΟΙΪΔὉ]6 Ὑγ ἢ ΟἿΥ υηἀοτγδίδηδίηρ, 

Ὑγ6 τηυϑὲ, ΠΟΥΘΙΈΠ6Ι688, (ΑΙ ΠΥ ΟὈΒοσνο ἰδ; ἰδ 18, ΒΟΎΘΟΥΘΙ, ΟΟΥ ἀυΐγ, ποὺ ἴο δοοθρὶ ἷὲ 

ἘΠ Πάν, θαϊ [0 Βοάγοῖ ἴῃ [86 ἩτΙηρ8 οὗἨ 16 ΒΑργοθ δίσ [18 σᾶβοῃ, ὙΠ ῖδ ον ἰξ ἰδ, Ρ6 Γ- 
ἢδρ8, ἴο Ὀ6 υπάἀογείοοἀ ἰῃ ἃ ρυγεαιϊνο Βθη86; δηὰ ἱἶ νὸ πη [Π6ΓΘ ΠΟ 8818 Δ ΓΟΥΥ ἱπέοτ- 
τηδίϊοη, ἯὙὸ πλυδί τοῆοος δηὰ βίπαγ ουγϑοῖνοθ ἴο πὰ δὴ ὀχρίδηδίίοη; δαὶ ἰἔ τὸ σβη, 
ἴῃ βρὶΐθ οὐ ΟὟΓ δηχίοιβ γθϑθάσοθο8, ποὶ Πηᾷ ΔΩΥ οἶπο, [ΠΘῃ ΟὨΪΥ ἰοῦ 18 ἀτὸρ [86 Τηδίξον, 
δηἀ δοκπον]οᾶρο [δὲ 6 ἀο ποῖ υπαογϑιδηᾷ [ἰ.᾽ 

Ομαρ. ΧΧ. 
2. 1 ἀπὶ [88 Ιωογὰ {ὰγ σοά, ψῃὸ Βαανα Ὀσουρῃὺ {π66 οαἱὐ οὗ 

1, Απὰ (ἀοά βροᾷκθ 81] {π686 σογᾶβ, βαυίηρ, 

ἐἴοη, ΤῊ αο ἀϊὰ ποῖ ταῖθοσ ἀοϑίρηβθ 
ΗΪἸπιβοΙ Γ᾽ Ποῦ ὈΥ ἴ:6 τοδ͵οδῦς εἶ|6 οἵ 
Οτοδῖοσ οὗ ἤδανϑθῃ δῃὰ Εδηῆ, ὙὮΐ8 ΔΌΘΥΥ 
τ, ΤῸΓ ἰῃβίδηοο, δα ἀσγοϑϑθὰ Ὁ ΒδΌνὶ 

Φομυάδῃ Ἠκδ]ονὶ, τλ6 σοἸοδταῖοα δυῖποῦ οὗ 

(Π6 ὍοοΟκ Οὐαὶ, ἰο ΕἘδπ στα, σῆο 

ΔΏΒΟΥΒ, ἴῃ ἃ ΒΟΙΠΘΎ ΑΙ ΤΥ Β(108] ΠΠΙΒΏΠΟΥ, 

ἰδὲ ἱπ τπ6 αοσοείεγαίεα τοἀοιηρίίοη οὗ 

18γ86} ἴγοῃ ΕργΥρὲ, ὙΜοἢ πουἹὰ, αἴοσ 

1π 6 σοηβιοὶ]διίου οὗ [86 ΒίΑΓΒ, Βα ἐδίκϑῃ 

Ῥΐδοο τυυοὶ δῖον, [86 ἰοτο οὗ αοἀ ον Ηΐϑ 
ῬΘΟΡΪῸ τηδηϊ οι ᾿ίϑο! ἢ τηοαὶ ἀἰδιη Εγ; 
θαϊ ΤΟΣΔΆΤΚΒ, 6150, ἴμδὲ (09 ὙΔΥ8 ὈΥ͂ 
ἩἘΟΝ τηθὴ δοααΐσγο Κηοπίοαρθ, ΓΘ ΥΟΣΥ 

ἀϊδοτγοηξ δοοογάϊπρ ἰοὸ ἐπ ἄσρτοο οὗ ἐποὶτ 
ἐῃ 0] οξι8] βου εἶοα, δὰ (Πδὲ, ἐποσοίοσζο, 

]ετβεὶ, οἷ τν88 ΓΠΘῺ ΟἿ]ΪΥ ἰῃ ἔδο ἐπέ ΠΟΥ 
οὗ [12 βρί γι] ἀσνοϊορταοηΐ, τουἹὰ ματάϊγ 
αν πηἀεχϑίοοί, υὴτιι Θα 4] ΟἸΘ ΣΉ 688, 80 
δρδίγδοί ἃ Ὠούοῃ δ8 ἔπαΐ οὗ (6 οχά οἔὨ 

106 Τὐίνεγβο, τ πογθδβ, (πδὶ οὐ ἐΐο Πο- 

᾿νοῦ ἴτοια Εργρῖ, τσδὲ αν Ὅθοπ 
1π06 11} 1010 δῃὰ Ῥμαΐὶρδθϊο ἴο 811 (οοπιρδατθ 

Οὐδατί, 1, 25; δηὰ η Εσγα, οῃ νϑσ. 3). 
Βοβίἀοβ, [28 γ}ΐϊθϑϑθ ἔγοῃ Ἐργρὲ οὐϊἹιμοὰ 
Ιδτ8ὶ ἴο δοοϑρὲ [6 ἬΒο]0 Στ, τ Δ Ϊδὲ 116 
ἐγοδἕουῃ που] πανο Ῥοϊηιθαὰ ΟἿΪΥ ἴἰὸ δ 

Σοὶ σίοα οὗ παίυσο, ἱπουσηῦθης προη 4] 

-. 
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ἐΈΜΝΩΣ, ΓΉΣΘ ἘΝὉ γὰρ ὙΏΚΌη ἼΔΕ Ὑῆρα τὸν 
πτιδυρτο 4 τ που Ὀόπ Ὀῆρα ἣν τρπντερ 8 
πο γ 5 ὝΕΣ ὈΥΘΟ. βοϑ ἽΝ ΓΊΔΟΙ 9) } ρὲ 
τχθη. ΕΆΣΒοΥ, τ1πΠ6 Μοβδὶς ἰορ δ] αἰΐοπ ΤΟ- 
αυϊγοὰ ἃ βουπῃὰ ἔππάδιλοηϊαὶ ῥσίποὶ]6, 
Ἑδἰουϊαίοὰ ἰὼ ρογνδάοθ ἰξ, απὰ ἴο σοπιδὶηθ 

8.1} 1.8 Ραγίβ ὈΥ ἃ Ὀοπὰ οὗ πὶ; δηὰ ἰπδὶ 

ῬτίηοἾΡ]9 8 ΟὨΪΥ δηὰ Θχο]αϑ νον [86 6Χ- 
᾿βίθῃςθ οὗὨ ΟΠ6 Θἴογηδὶ δἰ πηργ αοἄ, τθο 
Ῥτγοίβοίβ [βτϑεὶ --- δὰ {πογοίοσο αραὶῃ 
Ταυαϑὲ ἴῃ6 Ἰορίβαιίοη Ὀορὶπ τ ΟἿΓ 

ὙΟΥάδ. Βαϊ δ8 [π6 ἀοοίσίηθ οὗ πιοηο- 
ἘΠ οΐβπὶ 8 4 βρί γα] δηᾶ τηοσϑὶ δχίοσ, 

᾿πηδίο ἴῃ 1.6 Ὠοατὶ οὗ τηδῃ, δῃἃ ἰῆ8θΡ8- 

ΤΑΌΪΟ ἴγοτῃ δυτήδη Ὠδξιγο---ὙΔΒΙΟΝ 18, ἴῃ 

δεῖ, [ῆ6 6856 ὙΠ 4}} [86 Το η Οοπιδηά- 
Τηθηΐβ, τ ΠῚ [Π6. ΟὨΪΥ ἀχοθρίίοι, ρΡουθδΡΕ, 

οὗ (πὸ ἔουτί! (800 διῷγα)---ἰξ γγὰ8 ἠοῖ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴ0 ΟΧΡΙΟ8Β ἴξ ἴῃ ἰῃ6 ἴοττῃ οὔ κ 
σομηδηδ; ἔδο ῬθΟρὶΘ ὍΟσΟ, δὲ 186 Ὀ6- 
αἰπηίΐηρ οὗ Π6 Ἰερ δ διο, ΤΊΘΤΟΙΥ͂ ΟΠῸΘ 

ΣΆοτο, ὙΠῸ ορὨδβίβ, γεηπεϊμαρα οἵ τῃδὲ 

ἀοοιτίηθ, ἰὰ ογἄάοσ ἐὸ δ ἴΠ6 Ὀσδίίοῦ 6ῃ- 

δυϊοὰ ἰο ζο!ον (86 ᾿αἸγ- ΣΥῸΣ ἰῃ 18 
ἔαγΊΠοΥ ἱπ)υποίίοη8, [ἢ ἃ δἰ ΤῊ ΔΓ ΤΏΔΏΠΟΣ 
[6 5ἰγαρίο δττηδίίοη οὗ ΟὟΥ σϑῦβθ ΔΒ 

ΔΙΤΟΘΟΥ ὈΘΘῺ Θχρ δἰ πὰ ὈΥ ΝΟΒΙηΔηΣ 68, 
ἰπ ἰΠδὲ οοἸο ταί ἀἰβϑουίδ θη τ Βοἢ ἢθ 
Βοϊά ἴῃ (16 γοᾶγ 1268, Ὀοΐοσο τ:6 Κίηρ 
Ψδπιο8 οὐὗὁἨἁ Αὐτδροη, ἴῃ ϑδσζαροββα, αραϊηβὲ 
Ἐτδ Ῥδοΐο (566 Ῥ. 14, οἄ. 961 ποῖκ, 1,612. 
1853). Βοδίάοβ, 1 18 ΠΟΎΒΘΓΟ ἰπ ἰτηδιοα 

[μδὲ [818 ἢγδὶ σουοϊδιίοη οοηϊδϊ δὰ ἢπδὲ 
Ῥγοοορίϑ δῃά ῥγοβι δἰτοπβ; [ΠΟΥ 8.6 ποὲ 
οαοὰ ἴῃ τ6 ῬοπίδίουοβΒ ΠΊΥΌΘ, δὈαϊ 

ΒΡ ὉΣΠ2ἽἼ, πογάβ, οὐ ἐππιῖμδ; δηὰ 

ἐσμίλθ ΑΥὸ 858 ΘΒΒΘΏ 81] 85 ΘΟΙΩΠΊΒΠ (8, ΔΒ 
ἘΏΟΥ ΔΙῸ 16 Φοηγοῖς οὗ ΟὟ ἀπεῖοβ. ΒῺΓ- 

ἴδοτ, ᾿ξ 8 ΘΧΊΓΟΙΏΘΙΥ͂ ΘΑΔῪ ἴ0 σΟΏγΟΣΙ δη 
ἈΛΒΟΙΈΪΟΙ ἱπίο ἃ σοτζητηδηᾶ, δια ἴῃ ΟἿΓ 

ΥΟΓῈΘ ἐδ6 ργοοθρὲ ἷἰβ Ὡδίασα ] ἱπ 1164: 
“Βοϊίονο, ὙΠ} ΔῊ ὈΠΒΉΔΚΘΩ ΔΒΒΌΓΔΙΟΘ, 
ἴῃ [06 Οχίδίθηοοθ δῃὰ Ῥγουϊάθῃος οὗ [86 

αοἄ, νὴο [88 ἰοὰ [πο οὖ οὗ ἴΠ6 ἰδηὰ 
οἵ βοστ πὰθ. Απάᾶ, ἱπᾶδοοᾶ, ἄοθϑ [Π6 

Ἡαϊαοελαΐ θηστηογαίο τ ΐβ δοπίθηοθ 88 [ἢ 0 

25ι:ἢ οὔ τὴ8 618 ρτοοορίβ (ὯΦ Φ Στ 
Πρ ιρ. Βαξ ΘΥΟΎ ἀοῖθὶ αἰβαρ ΘΑΓΒ ἱξ 

Ὅ6 ἴδἴζο [π6 (πἰγὰ Ὑ6γ80 8180 ἴο0 {πὸ Εἶγοι 

ΘΟΙΏΙΠΔη ἀτηθηϊ, 88 ἢ48 66 ἀοϊηοῃδβίτγαϊοα 
δῦονο. Τμῦδ, ἴπ6 ἀθοδίοραθ δοηϊδίἢ8 
ΤΟΙ ἐδπ ΘΟΠΙΤΩΘΠ τ θηΐ8, ποῖ πὲπθ, 88 
ἢ θ6θῃ δϑβογίθα δὐϑὴ Υ͂ δοπ6 τηοάδσῃ 
᾿ῃΟΥΡΤΟῦΘΥ8.---- Α.8 νου Ππρ ἴῃ [818 οΟτη- 
Ῥοπάϊαμι οὗὨ τονυοϊδεϊοη 18 βρη βοδηῖΐ, 80 
δὲ 109 ὙΟΙῪ Ὀδρὶππίηχ, [Π6 τ86 οὗ ἴΠ6 
ΒοΙΙοϑὲ δπα βΌ] πλθδὲ ἤδῖθ οὗὨἨ ἴπ6 ἀεὶτΥ 
(175), πιο δὰ Ὀϑδϑη οοχπτηπηϊοαιοα 
δηἃ οχραίμθὰ ἰὼ (δ6 ρϑορὶα ἐπτουρἢ 
Μόοβθβ8 (666 ποῖθ ου τἱ. 3), οὗ πὲ αοὰ 
ἯΠΟ δὰ, ὈΥ [Π6 γοἀοιηριίοη ἔγοια ἘΩΥΡί, 
νοσδοὰ ἩΗϊμβοΙ ἢ δ ἴδ [Ππ0 δηροδῦὶο 
Ἀπᾶ ΕϊοΥΠΑ] (Ομ ρϑσο, δδουΐ [ῃ6 οτὶρίηδὶ 

Ἡεὗτειο ομδγαοῖοτ οὗ 1818 Ὥϑπηθ, ποῖθ ὁπ 
1.14). ὙΠῸ ἴθῃον οὗὨἩ 1ὴ6 βοοοηῃὰ σὑοῦβα 
ΤΩΒΥ͂, [ΤΡ ΠΟΥ, 85 ΒΟΙῺ6 Ρα]ίονο, ἰηγοῖνο [Π 6 
ἰάοα, ἐδδὲ ποὶ ΟΠΪ Ηἰἱ τδηάθισ δῃᾶ 
οἸτηπὶροίθηοο οὔρῆϊ ἴὸ ᾿ἰοδὰ [6 Ιδ5γ86]116 
ἴο νογβὶρ Ηΐπι, δαὶ αἷδὸ τ6 ἀυν οὗ 
Βιδιίαάθ τ  ἢ ΓΠΟΥ οὐγο ἴο Ηΐπ 88 ᾿ποὶσ 
ΤΟΘΟΌΘΓ δη ρδίγοῃ. (Οοταρασο δρουῦί 1[ῃ6 
ἀχργδξβίοι δὲ ὙΦ ὙΠΟιξ, Ῥρεδρεὶί, 1Π ΠΥ, 
οὐ ἴ06 ΒοοΚ οὗ Ὑ͵δβάοτῃ, χυ. 1, δὰ 
δ») Ἰλ, χ. 2.) 1.288 πηίογοθα Ρρϑδγβ ἴῃ 9 
Ἰῃ(ΌΓΘΏς9 οὗὨ ϑαῖνδαοσ δῃὰ οἴδοσβ, (μὲ ὮΥ 
ΔΙΙυἀϊηρ ἴο 100 τοἀειριίοι “ ἔγοτῃ ἐδ 
ποῦθθ οὗ βἷανθβ" [δ0 ἰάθβ οὗἠἨ ρεγϑοπαί 
““ εεάοπε ἰΒ ἈΘΤΟ ῬΓΟΟΪ δἰ πηθὰ 88 [6 ΒΈΡΓΘΠΙΘ 
ΡΟ εοδὶ ὑσίποῖρθ (666 ποῖθ οι χίχ, 6).--- 
7 [Ὁ], 88 ἃ δἰ ρ]6 δηὰ πδίθγαὶ οοῃ- 

ΒΟαΌΘη06 οὗ 116 ὙΟΥΒΗΪΡ οὗἩ 1860 αοἂ οἵ 
Ἰδτϑοὶ, ὙὯΟ ῬἨΜᾺ Οὐδ ἴ0 ἴπο δῃδοβίοτα, 

ΔΙτοδυ Κηονγη 86 Οτοδίοσ οὗ δθανεπῃ δηὰ 
ἙδιιΏ, το 4118 [ὴ6 απίνογβα τεῦ Ηἰ8 

Εἴοτγ, ἴδδὲ Ὀοβίἀθθ ΗΪπὶ Ὧ0 ΟΥποσ ἀοὶΥ 
ὁδη οΟΧίὶβὶ, [παὲ, Πθγθίοσο, 411] Ὀαΐῃρ8 

ὙἘΟΝ ΔΙῸ δἀογοὰ ὮὈΥ ΟἿΟΣ Πδιΐοηβ δ ΓΘ 

ποπεν 85 (Οὐ ϑν. ΤὨυΒ (Π6 βοοοπᾶ 
δηᾶ {πἰγὰ γΟΓθΘ ΔΙῸ ΟἸΟΘΟΪΥ σοηηροίοα, 88 

[16 Μήαβοτα 888 δγοδγ ἱπάϊσαίθᾷ ὉΥ 
ΑΥ̓ΒΏΔΟἢ ππᾶορ ὈΣἼ9)., ὙΤὴὸ Ιβγαο 168 
ΤΟ ΜΑτηθᾶ ποῖ ἰο [ὉἸ]οΥν [86 Ῥογύογβο 
Ἤοαδίοτα οἵὨ [πΠ6 ΠΟΘΙ ΘΏ 8, ὙΠΟ ᾿τογβεὶρροᾶ, 
μναδὶ 65 [Παῖς Ῥσίῃοῖραὶ ἀαἰίγ, [16 σοάβ οἵ 
Οἴμον παίϊοῃβ δἷδβο, 'ῃ οσᾶθν ἴὸ Ὀχορίεἰδὶθ 



ὅὃ45. ΕΧΟΡΌΣΡ ΧΧ. 

{π6 Ἰαπᾶ οὗ Ἐργρί, οαὐ οὗ (86 πΒοιβ6 οὗ θοηάασθ. ὃ. Του 
888} ἢανγα πὸ οἴει ρσοᾶβ Ὀθβ1 168 1η6.---. ΤΏοαυ ΒΠα]ῦ ποῖ 

τλ8Κα ἴο 66 ΔΩΥ͂ ΚἸΆΥΘΗ ἹΠΊΔΡ6, ΟΥ ΔΗΥ͂ ᾿ΙΚΘΉ 688 ΟΥ αν 

ἀλίπσ ὑμαῦ 18 ἴῃ ἤϑᾶνθῃ ἅδον, οὐ ὑπαῦ 18 ἴῃ (8 αν 

ἐμι686 αἶϑο οτ ἐμοπιϑοῖτεδ.-- ὈΥΥΠΝ ὈΝΠΟΝΕ, 
οἵμονῦ χοάβ, ποι ρῥ]αταὶ 18 μγεοεάεά ὉΥ 

πο τοῦῦ ΠΠλ, ἴῃ το δἰηροϊδυ, 88 ἴτο- 

4αΘΏΕΪΥ; 500 ἷν. 29; Υἱὶ, 10, οἷς. ΟἸΚΟΪοΒ, 

1688 Δρργοργίδιϑὶ Υ: “"δῃοῖθοῦ ροᾶ," δηὰ 

Ἐοϑοηση ὍΣ δἷδὸ ἰδκοθ πόσο ΠΥ, 8 

δι ῬΙαΓΑΙ8 τα) εδιβεία.--- Ὁ Ὁ), “ δεείάεα 
πὸ"; Ομ κοῖοβ, Ὁ 2, ““ ἀχοορὲ πιθ ἢ"; ἴῃ 

τοῦ. 90, ᾿Π; οοπ) Νά». {ἰ. 4; ἴῃ 

χχὶϊ, 19, ΚἼ29 “0 52; Βοριπαρίηι, πλὴν 
ἐμοῦ; Μυϊγαῖα, “ οογϑσὰ τηθ,ἢ 411 προ 

ἘΓΔΉΒΙΔΕΪΟΠΒ ὩΘΑΥΪ οοἰποίἀθ ἴῃ 80Ώ86. 

ΤῊ Ῥυοδι Ὀϊδοη οὶ ἰ0 βου ΔΗΥ οἰ 

μοβίάοβ αοᾶ, 15 ἴῃ ἀϊβογοης Ῥδββδρθδ, 

ἀϊγοοιθὰ δραϊηδὶ βδὐείξι, οὐ ογβμὶρ οὗ 

οοἸοδεϊαὶ οτὐβ (Ώουξ. ἰν. 19); ἴΆΠ0 3.2. 8- 

ἀἰαὶ εἰοπες (Ἰν. χχν. 1); [Π6 γοάβ οἵ 

[πὸ ποδέμϑη πδιΐους (Εἰχοά. χχιϊ, 24, οἰ); 

ἸΠΟΙΣ ΥΟΙΥ͂ ὨΔΠῚ68 ἽΘΙΘ ποῖ 10 Ὀθ Τη6ῃ- 

εἰοηοά (Εχοά. χχὶϊ!. 18); (δοῖγ αδἰΐδύβ, 

βεασιοά ζύουθδ δῃά είἰδίιοβ ἴῃ Ῥαίεβιϊηθ 

ὙΟΤῸ ἴ0 ὃθ ἀοκίτογοὰ δηὰ Ὀυγὴὶ (Εχοὰ. 

Χχίϊ!. 24; χχχὶν. 18, οἷς); 6 Ῥγθεΐοιιβ 

ταΘίΔ18 οὔ πιῖοὰ τθο ἰάοἷα ΤΟΣΘ πιϑθ ΔΙῸ 
συγεοά, δηὰ, τπογοίογο, ποῖ ἴο ὈΘ (δίκη 88 

8 Ῥοδβοδείου (Ποῖ. νἱὶ. 25,26); 186 ϑευθῆ 

πδίΐομϑ οἵ Οδῆδδη, τ͵0 τη χἢῦ δοάυοο 1Ππ6 

Ἰβτδοια5 ἰο ἰἀοϊδίσΥ, οτο ἴο ὈΘ6 ΟΧΊΓ- 

ρΡαϊεὰ (Θδαῖ. νἱῖ. 1); πο 8]]}]1}δῆοϑ, πὸ ἷπ- 

ἰοττηδισίασο τ ἰτἢ (Π 6 πὶ γγ͵88 ἴο Ὀ6 Βυβοτοί, 

δἶποθ ΠΟΥ ἀο ουοσγίίηρ ἩΠὶοἢ 18 δὴ 

δὐοιηϊηπδιίοη ἰο ἴδο 1ογὰ, δηὰ δνϑῃ ὕαττι 

ἐΠποῖγ 80η8 δπὰ ἀδυρἤίοτβ ἱπ δοποῦΓ οἵ 
τ πεῖν ρσοὰβ (Εχοά. χχχίν. 1δ, 16; Ὠϑαῖ, 

χὶϊ, 29--81, οἰς.). -- Απά 828 τόσ. 8 8 ἃ 

σοχητηδηπᾶ ἰῃ 18 ἕογς (1 5), 80 8 
γ0Γ. 3, ἰηῃ [(8 οοπίεπ. Τῆι, (λ6 ἐπὶγὰ 

γΟΥ86 δὰὰβ ἴ0 1Π6 ἰάδθα δὴ ΘΧοοοα ὨΡῚΥ 

ἡτωρογίδης ποίΐοη: ἐδε ὠπὲΐν οὗ αοά, ΤΠΘ 

ΟΠ ρ οὗἁἨ παΐυγο, δηἀ ΘΥΕΙΥ͂ οἷδοῦ Κὶ πὰ 
οὗ ἰἀΟΙΔΙΣΥ, ὨΘΟΘϑβδυὶ ἱγ αἰνίἀθ [πΠ6 ῬΟΊΤΟΥ 
δηῃὰ ροτγίθεϊζοη οἵ ἴἢ6 ἀο ΕΥ̓ ἴῃ ΤΏΔΗΥ Ρασίβ, 
88 ὁδοὶ οὗ [6 ποδίηθη ροὰβ 88 ΟὨΪΥ ΟΠ 6 
Ἰϊπηοὰ ΒρΡΏΘΓΟ οὗ δοιίοηῃ δ᾽] ουϊεὰ ἰο ΐπι, 
δηὰ (6 δἰὶιοιοὰ μοαγὶ οὔ [η6 Ββυθεγογ 

τατηϑὰ ἀουθε ΠΡ] ὩΟΥ ἴο [818 ἀ 6 ΠΥ, ΠΟῪ 

ἴο 8ποῖθογ, πηοογίδίη “ ἤθηοο 86 Π6]ρ 

βου! σοῖο ἴοσ ἢἰἷπι.; Βυΐ 828 (6 αοἀ 
οὔ [δτϑοὶ ὀχοϊπ 68 6}} οὐδοῦ ἀοὲτῖ68 Ὀθ δ᾽ 68 
Ἡϊδοὶῦ, το .8 οζηπὶροίοης δηὰ οἵηηὶ- 

βοείοιιῖ; Ηδ 4119 δ᾽ οὔο 186 ἢαπιδη πιϊηὰ, 

διὰ τηονοδ ἰΐ τ πη] πιο ἰοντο δὰ 
δἀογδίοη; δηᾶ (δπ8 δἰσοδὰγ [6 ἢγξί οοϊὰ - 

τηδηὰ ἰηνοϊνοδ [Π0 ἰχμοδὶ δηὰ ρτοαδίοβι οὗ 

8}1 ὑγιηοΐρ!θ8 οὗ οὖσ ἀυϊίε8 ἰονασγάβ ἀοά: 
“Απὰ ἴδοι βμαὶς ἰονο πὸ Γοτὰ τὴν αοά 
γι 411 ἸὮῪ Βοατί, διὰ πὶτι 4}} ΤὨγ δου], 
δηὰ τι 411 [ὮΥ παρ ης" (ΒΒ δαϊ. νἱ. 5); 

[ὉΣ ὑπαὶ ον 8}}4}} τοὶ ὃδ6 αἰνἀ6α, ὑιῖ 

οοπῃοθηίγαιθἃ ἰπΐο οἱ ΡοΟνΘΥα] δπᾶ 

Κι πάρ ἔοσιυβ. Ιὲ (ὉἸ]ονγ5 πδίαγα!ν ἔγοτα 
[Π6 ἐποοογεεῖοαϊὶ ὁμδγδοίοσ οἵ ἴμ6 ἀθεδ- 
οδίορτο, ἴπδὲ τὴ6 τἱοϊδεου οἵὗἁὨ {δπὶβ οοπι- 

τοδυὰτηθηΐ, [06 ἩΟΥΒΏΪρ οὗὐἠ 8ΠΥ ΟΥΠΟΡ 
ἀεοῖγ Ὀοδίάε8 196 αοἀ οὗ Ιδγϑεὶ, 18 δ 
ογίπιθ, (0 6 ΡῬυηίδπῃοὰ ΜΠ ἄρδει (566 

ΟἹ ΧχΙΐ, 19; ΘΟΙΏΡΑΙΟ Ὠουΐϊ. χυὶϊ, 2---Ἶ). 
ΤΏ Βα τἰρογοῦδ ραπίβῃπηοηὶ [8}18 ὁυθα 
ὍΡΟΙ ἰδοθ6 ὙΟ ΕΥ̓ ἴ0 Ῥογϑαδὰθ οἰἤοΓα, 
6 ΠΟΥ ἀνθ ΓΠ6Ι͂Γ Ὠθαγοϑὶ το διῖνοϑ, [0 ἔοτ - 

δαῖζο ῃ6 αοἁ οὗ [εγϑο] (Πδαΐ. χὶῖ!. 7--- 12}; 

δηά 6 ΗΘΌΓΟΥ ΟἿ ἩΔΙΟὮ ἢ88 ΟΡΘῺ] 
Ῥιοίθδβδοὰ ἴο βοῦν οἵποῦ ροάβ, ἱβ ϑπε γε Ϊὶγ 

ἴο Ὀ6 Ὀυγηῖ, ὈΟΙΔ 118 ᾿πΠΠΔΟϊίδηί8, ἀηὰ ἰ(8 

ῬΓΟΡΟΠῪ (θυ. χὶϊ!. 18---18), τ ἢ ϊςοῖ ἰὼν’ 
ἢ88, ΒΟΎΟΥΟΣ, ὈΘΘῊ τη ραιοὰ ὉΥ ΕΔΌΌὶ- 

Ἰΐςα] ἱηιογργοίδῶομῃ (βαημοάσιη, χὶ 4 

γἱϊ. 10). 

ΒΕΟΟΧΡ ΟΟΜΜΑΝΟΜΕΝΤ.--ἹΝΤΕΒΡΌΙΟΤΙΟΝ ΟΥἩ [ΜΑΘῈΒ ΑΧΌ [ΠΟ18. 

ἸΝΟΟΒΡΟΝΕΒΑΙΙΤΥῚ οὐ αον. ΨὙΨΈΒΕΒ. 4---6. 

Νοὶ ΟἿΪΥ βῃουϊὰ 186 αοἀἁ οὗἔἩ μτΠ0 
τοἀοιηρίοη ἴτοαχλ ἘπΥρί, δὰ Ηδ ΟὨΪ 

ῦὕο Ὀοϊονοᾶ, Ηΐ6 δἀογδιίίομ βιιουϊὰ α͵80 

6 οι ΟΙΪ δρίγίιδὶ, ἴοσ ΗΘ ἰ8 ἃ δἊρὶγιξ 

Ηἰβοϊἔ; ΟΥΟΥΥ͂ ΘΟΓΡΟΥΘΔΙὟ βῃουϊὰ ὈΘ 
Ῥασβηθᾶ, Ὀθοδῦβο Ηδ 8180 ἱβ ἱποοσροσοαδὶ, 

ποὺ 0 Ὁ6 τοργοβϑηϊθα τ} τὴ οΘχίογηαὶ 

80Ώ868, Ὀπὶ ἴο Ὀ6 οοηοαοϊγοῦ Ἡ1} (ἢ δοιι] 



ἡ ὃ δῚδ 

ΝΜ) Ἐ ΓηΠΡ θη δ 
δηᾶ [εἰ νὴ (06 ποατὶ. ὙὨὸ 1βγβοὶϊθ8 
δὰ ἀυγίηρ [26 τον  διῖ0} ΟἿΪΥ Ποδιὰ ἃ 
γοΐοα, Ὀὰϊ Βεθὴ 50 ριγα (800 ποὶθ οπ 

ΧὶΧ, 6), 1οδὲ ΠΟΥ 6 ἰοτηρίοαά ἴο ἱπιρυῖΐθ 
ἴο Ηἰπι τρδιοσίαὶ 08} 1ε8. Εγδῃ ἱπηδ 068 
οὗ τη6 Ετοττδὶ τησδὲ ϑοοῦ ᾿ἰεδὰ [0 οἸτῸ- 
ΠΘΟΩΒ ΠοΙΟη8 δϑουϊ Ηἰ5 δἱεγθαϊοι, δηὰ 

ἴπυ8, ὉΥῚ ἃ πδίασαὶ σοποδίοπδίίοη, [Ὁ 

Ἰἀοϊοδίσουϑ ποσδὶρ; δηᾶὰ {ποσζοίοσο ἴδ9 

δοοοηἂ οοτητηδητηθηξ το 18 ΟΥΟΙῪ 
ΤΟΡΣΟΒΟΘΏΔΙΠΟΩ οὗ ΔΗΥ͂ Οὐ͵οοεῖ Ὑδίοθτοῦ 
ἴον τε χίουϑ ρατροδοδ τηοδὲ βου σου; δηὰ 
[6 δυδοοαποηξ Ὠἰβίοτγ οὗ [586] ἰθϑοῦ 8 
[8, ἐμαὶ ον [86 τοσϑαΐρ οὗὁὨ [86 χοϊάοῃ 
οΔ]ζ, δἰπουρσὴ ἰξ τῶ ἱπίϑδηδοὰ δὲ 8 
ΒΥταῦοὶ οὗ Οαοά, μνῶ ρυηϊδῃοὰ πὶ 
τὴ τηοδὶ ἔδαγίαϊ Ἑομαδιϊδοτηθης (806 ΧΧΧΙΊΪ, 

26---29).-- ΕἸοΏ [86 δα 6 ΤΌδϑοη, [ἢ 
ἵτιᾶρὸ οὗ {16 Ὠδηϊθθ, δ πουρὴ ἰε ττῶϑ 
ἱπιθηἀϑὰ ἔοσῦ [86 τνοσδηρ οὗ 186 αοἀ οὗ 
Ἰατδοῖ, δηὰ [50 ἔτγὸ φοϊάδηῃ οδῖγοα οὗ 

Φογοῦοδπι,, Ὁ͵Ὸ δρδίηδι [ἢ6 ἱπ᾿αποίίοι 
οὗ οὔκ δοπισηβηδιηοθηΐϊ, δηὰ δϑϑοίϑὰ (ἢ 6 

ΥΟΙΥ πτουπάνοτκ οὗὕ [206 Μορδδαῖς 1δν 
(πάροιθ χυϊι. 80, οοτηραγοὰ τὺ ἢ χυἹ!. 18; 
1 Είηρβ χὶ!, 38). ΤῈΘ [{πγϑο] 68 ὝΘΓΟ, 
ἔθη, ἑουθίάἀθα τὸ πιβκο ἃ ϑΌΣ, θα 
ἀοδίρηδίοβ ἔπ σΘΏΘΓΑΙ Ὡοὔοῃ οὗ ὑπαφα 
(ἔτοπι [86 νεσὺ 95, ἴο ουΐ, ἴο οδγνο). 

Βαϊ ἠοῖ ΟὨΪΥ δυςἢ 8 ζτοδβδ 40] (εἴδωλον, 
δερι.) νὖἦδψ ἰοσδιάάθη, Ὀπὶ αἷδὸ ΘυΌσΥ 
ΠΌΤ, Βχῦτο οὐ ἔοστη, το} 110 ταϊηά 
δἤδρθα ἰοὸ 1166] [66 51}}} δηὰ ἔγθαὶυ, ἩΒοσοίοσο 
ΓΙΌΣ ἃ ἴὰ Μαῖξ. χχχνὶ 8, ὀσχρδἰηϑὰ 
ὈΥ ἰδέα, ἰάεα, διὰ Βοτο τοηάδεσοὰ ὉΥ͂ 1:6 
δερίυδρ. τι ὁμοίωμα, εἰπε με. Ἰδὲ 
Ἡοτὰ 5 106 τηοδῖ ΟἸΘΑΥΪΥ ἱπίογρτγοίεἃ ὉΥῪ 
Μαϊπιοητὰθ8 (Μογοῖ Νοὺ. ἱ, 8): “716 

ποτὰ ΠΟῚΘΣ ἰδ πυϑοά ἰπ ἰπγὸθ αἰ ἔθγοπὶ 

ΤΑΔΉΠΟΣ., [ξ ἀσηοῦοθβδ, ὩΔΙΔΕΙΥ, 1. ΤῊΘ 

Θχίογηδὶ, νἱδιὉ]α, οδ᾽θοϊϊνθ 4υδ! Ὑ ΟΥ̓ 
Βῆδρο οὗ 8 πίῃς (οουρασγο Π δαϊ. ἰν, 15, 
16) 2. ΤΠ ἕοττῃ οσ 'τπδρο οὗ 8 ἐπίηρ, 
ὙΠΟὮ τ06 Βατηδὴ ἱτηαρί δίίοη ΚΟΘΡΒ δ]ἶνα, 

αἴτον ἐπ οὔ͵οος ἰυβο 1 ἢ 88 Ὀθο Ἰ Πάγασσῃ 

ἔτοσῃ (86 86,808 (σοΟΙηΡΑΙΟ Φοῦ ἰἷν. 18); 

δῃηά 8. Το οἰεγδοίογίιδιῖς ΔΈΔΙΠῪ οὗ 8 

ἐὨΐηρ, 89 ἴξ 16. ππΔογαίοοὰ δηὰ Ἄοοηοοϊγοὰ 
ἘΥ 186 τηϊπὰ; δηὰ ἱπ τοἷβ δἰ χη βοδιίίοη ἷδ 

ἦδ πυδοῦ τίει τοδρεοὶ ἰο οὐ κδ[δοὸ (Ναηι. 

840 

ἘΥᾺΡ ΓΒ ΘΒ. ἼΘΕ: 
Χὶ!, 8). ΤΠα Ἰορίοαὶ σγράδιοη ἴῃ γ 70} 
δηᾶ ΠΡ βου, [μδὲ γὰ τηῦϑὲ ἐβκο τὴ6 

Ἰδιίοῦ ὀχργϑδδίοη ἤθτο ἴῃ ἐδ 6 δϑοοῃ ἃ βθηδθ 
88 ἃ οοπῃοοροη οὔ ἐπ6 ἱστηαρί πδίϊοη.--- 

ὙΠΟ ἰαχὲ πΠ0Ὼ ϑροοϊῆθθ [10 Οὐ᾽οοίθ, 1ἢ9 

τοργοδοηϊδιίοη οὐ ὙΔῖοδ ἰοσς ἰάοϊδίσουϑ 
Ῥιῦροδοβ ἰδ ἱπίογάϊεϊοά; πὲ ΠΟΥ ΔΙῸ 

οομίαϊηθα 54}}} τηοσὸ αϊβεμοι 'γ ἰῃ 9 

Το] ον γοῦϑοβ (Π δαϊ. ἱν. 15--- 19): “Τὰ 
τπογοίοσο σοοᾶ Βοϑὰ ἰο γοῦγβοϊνϑθ; ἴου γοῦ 
ΒΔῊῪ ὯΟ ΤΩΘΏΠΟΙ Οὗ δ} [πὰ οἱ ἐπ ἀΔΥ 

μι (00 Τοτὰ δροκο ἴ0 γοῖ ἴπ Ηοτγοῦ 
οί οὔ [0 πιίάδὲ οὗ ἐδ το: 1.36ὲ γοῦ οοΓ- 
Συρὶ γοῦτβοῖνοδ, δῃ ἃ ΤΑ ΚΟ ἴο γοῦΓΒοΪνοΣ 
ἃ ζτΑΥΘΏ ἰδ ρ6, [80 δἰ τη} π4θ ΟΥ̓ ΔΗΥ 
Ὦχατο, 10 ᾿ἰκοηθαδ οὗ 8160 οὐὁἨἁΥ ΤΌ Π)616; 
180 ἸἸΚΟΏΘΒ5 οὗ ΔΩΥ Ὀοδδὲ [δὲ 15. οἡ [80 
ΘΑ, [Π0 ἸΚΟΠοδ5 οἵ ΔΩΥ τϊηροὰ ἴον] 
πᾶ Ποδ ἴῃ 1ὴ0 δἷἱγ; ἐδ κοπθβα οὗ 

ΔΌΣ ηρ [Πδὲ ΟΓΟΘΡΟΙ. οἡ [86 ρστοσῃά, [Π6 
ἸΙΚοΏΘΩΣ οὗ ΔΩ 88} (δὲ 8 ἴῃ [00 την δίδιϑ 
Ὀοηοδῖδ 186 δασίῃ: Απὰ ἰοαὶ δου ᾿ἰδ ὑΡ 
[ὮΥῪ 6γ68 ἴ0 Ποδτοῶ, δῃ ἃ ὙΔ6Σ ἰδοῦ δβοοδὲ 
1η0 δη, δηὰ 1:6 τηοοῃ, δῃὰ [Π6 δέδιε, 
ΘΥϑῃ 6 86 δοδὶ οὗ δΒοαυϑῃ, βῃιουϊᾶδί ὃὉθ 

ἀτίυθη ἴὸ ογβρ ἰθθῖω, δηἃ βαῦγο ἵποσα, 
ψθο ἔθ Τ,οτὰ ἰδγ οὐ Βείῖ ἀϊν θὰ ἰο 
8}1 πδίϊοβ πο Γ 6 τδοὶο Βοανθῃ." ΑἹ] 
16 ἀϊθογοηξ ἸΏΔΠΠΟΥΒ οὗ ἱἰαοΟ]ΔΙΤΥ ΠΟΙΘ 
Θπππιογϑίθα, ἩΤΟΓΘ ΓΟΔΙῪ δη ἃ οχύθη βίο Υ 
Ῥγδοιδοά ἰὴ ἐπ ἰδαπὰ, νοι [πΠ6 Ιδγροὶ θα 
δὰ ᾿υδὲ απἰοά, δηὰ ἐπθ τοϊὶρίοι8 Ρδγ- 
γΟΥΒ ε168 οὗἨ τΠΊΟΙ ΠΟΥ δὰ δβἀορίοα; δηά 
ῬΏϊο οὔϑογυοδ ἰῃ ἐπἷ6 τεδροοῖ (Ὠ 608]. χνὶ): 
“Τὴο Ἐργριίδηβ, Ὀοοϊάθα ΔΠ1Ἰἰπρ ἄονσῃ ἴὸ 
διδαΐτποθ δηθὰ ἰτραροθ, μανθ 8160 ἰηἰγοἀποορα 
ἐγγδείοηδὶ δηΐπηαἶθ, ἰο [Ὧ0 ΒΟΏΟΌΣΒ ἀπ ἴο 

(80 χοάκδ, δυο δ Ὁ0}18, δῃ σϑιηβ, δπὰ 
δοαίδ, ἱηνοηίηρ, δοῖὴθ ὑτοάϊρίουβ βοϊΐου 
ψ ἢ τοχασὰ ἴο οδοῖ οἵ (ἤθη; δ ἃ 88 ἴ0 [8)680 
Ῥδσίσυ δῖ δηΐπΔ}5 ΤΠΟΥ ὮδΥθ ἱπἀοοὰ δοπλθ 
ΤΟΆΒΟῚ ΤῸΣ ἰδὲ [ΠΟΥ ἀο, ἴοῦ [ΠΟΥ δ΄ΓΘ 1860 

τηοϑὶ ἀοτηοϑιὶς δηα πηοβὲὶ πδοίαπὶ ἴο 1166... 
Βαϊ 88 ἰξ 18, ΓΠΟΥ ρὸ Ὀογοπὰ {686 ΔΗΪΤΏΔ]8, 
δΔηἀ 56]6οὶ ἐπ τηοδὶ βδογοθ δηᾷ ὨΠιΔΙΏ6Δ0] 
οἴ 4}1} νὰ δηΐπιδ]β, Ὠοηουσίηρ ᾿ἰοπ8 δηὰ 
ἌἽτοοοάϊ]οα, δηὰ οὗ τορε]δβ 1π6 Ῥοϊϑοῃοιυβ 
880, ὙΠῈῺ ἰοσηρ]ο8, δηὰ βδοσοᾶ Ῥγεεϊηοίβ, 
δηᾷ βδοσίοϑβϑ, δ ἃ ϑββοτ Ὁ] 168, δ δοϊοπηη 

Ῥτγοοθδβίοῃβ, διὰ ὉΥ͂ δίσταν ας τοθϑη8, ΕῸΓΣ 
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Ῥδηθαίῃ, ον ἐῃαὲ ὧ ἴῃ ἐμ6 τγαΐου υπᾶον ἴμ6 θαυ : ὅ, ΤΠοα 

ΒΒ] ποῖ ον ἄονῃ ἰο ἴδηι, ΠΟΥ 'δ6 ἱπάυςρα ἰο βοῦνα 

1 Ἑησί. Ρέενε.--- ϑοῖνο (Ποῖ, 

ΒΟΔΙΟΝίηρ ἴῃ ἴΠ6 οδιῖ δηὰ ἴῃ [Ππ6 τυδίοσγ, 
ὙΔΟἢ πο Οἰοπηθηῖϊβ δσὸ σίνου ΟΥ̓ Θοὰ 
ἴο τπηδη ἴοσ [8 80 δηὰ δὐνδηΐδρο, δῖϊτοσ 
180 τηοδῦ θαυ! δηΐσηδ]β, ᾿δοΥ ἰουμά 
ϑιηοπς ἴμ6 Ἰδπᾶ-Δηΐπλ156 ποιμίπρ ΠΙΟΤῸ 

δαύδρο ἴὔδη τὴ6 ἰἴοη, δῃά διηοηρ ἰδθ 

δηπδίὶς δῃίΐγαδὶβ ποιῃϊηρ Ἰροτὸ ἤοτοο [Δῃ 

[δ6 οτοοοάΐϊο; δηὰ Ὀοὰὰ μ686 Δηΐπλ)8}8 

ΠΟΥ Βοποῦῦ δηὰ πουβηῃρ. Βυΐ {Π0Ὺ 
Ἦδτο α]80 ἀοϊβοὰ ΠΙΔΗΥ͂ ΟἾΝΟΣ δηῃϊπΊδὶβ, 86 

Π6 ἀορδ, οδίβ, δῃηά πνοῖΐτοδβ; δῃὰ διβοηρ 
106 Ὀἱγάδ, [86 ἐνῖθο8 δὰ [86 μδν κ᾽" (500 
ΒΌΡΡΙΘΙΩΘΏΓΔΤΥ ποίο ἰο ἰξ. 10, δῃὰ ποῖθ ἴο 
ὙἹ}}, 232; οοἴεραζο 7αοὶέμα, ΗΪϑῖ. ν. δ). 

ΠῚ τᾶν ροῦθδρο Ὀ6 δάπκιοα, (μας [80 
Ῥυοδὶ δου οχργοδδοὰ ἰῇ ΟἿἿΓ γνοῦθ ἢδ8 

Θχογοϊδοά ἃ σοϊδγάϊηρ ᾿μβυθποθ Ὁροὴ 186 
Ῥιορτοθθ δὰ ἀθνοϊορηιδης οὗ ἴδ6 ᾿]αδεὶο 

ΔΙίδ Διο (86 ΗΘΌΓΟΥΒ, 848 8 δἰ τσ 

ἑπιογάϊολίοη οἵ (16 Κοτδη 888 ῃὑχοὰπορᾶ ἃ 
βἰσηῖ ας οὔδοις διηοηρ ἰῃ06 Αγδῦ ἐτἴῦε8: ἴοὸσ 

Ῥἰαβδθς αΐ, ἱπ 18 Ὀοχί ΠΏ Χ8, ΣΘΏΘΓΑΙΪΥ 
Βιδῃὰβ ἴἱπ [06 δογυΐίοθ οὗ σοὶ χίου, δπὰ 

δϑάνδηοοδ ΟΥ̓ [Π6 βάπιυ]8 ἰξ αθογάβ. Βυὶΐ 
ἦτ 18. 81. ἱΠΟΟΙΩΡΓΘΏΘΩ 3016 τϊβίδικο, ἱΓ ἰὲ ἷφ 
δοϊονοὰ ἐμδὲ [Δ0 »]ασίὶο ἃσῖ8 ἰὴ ζϑῃοΓαὶ, 
Βουρίυγο δηὰ Ῥδἱπεηρ, δ΄ ἰογοίἀάθη ἱπ 
ΟἿΣ ἰοχῖ, (οεερῆ., Απιᾳ. ΧΙΨ. νἱῖϊ!, 1; 

ΧΥΙ]. ν. 2, οἷο: [6 δονγε νουἹὰ ποὶ 

ΟΥ̓́Θ ΒΌΒῸΥ [16 ἱπιᾶρο οὗὐἨ [26 ΘΙΙΡΟΓΟΣ 
ὙΠΟ 88 σοργεϑοηϊθὰ οἢ [86 δδρὶθθ οὗ 
[ὸ βοϊάΐοσβ, ὥζοδερὰ., Δπῦᾳ ΧΎΙΠ. 111.1, 

οἷα. ; 8 6: !}9 οὗ 0 Τοίγασοῖ ΗἩογοάθϑ ἰῃ 

Τιθοτῖδ 88, ΌΥ ἄθογοο οὗ [160 ϑαπμοάτίη, 

Ὀυγηΐ ἀον, ΤΟΣΟΥ͂ Ὀδοδαδο ἱξ τν88 ογδ- 

ταρηϊοὰ τὴ βρτιγοδ οἵ δηΐπδλὶα, .οεερῆ., 
ΨΊΟ, χὶ!.). δύο ἃ ὈαΣθδγοῦδβ δηὰ ἱσταϊοπαὶ 

αν οουἹᾶὰ ποὲ ῬοΟΒΒΣΌΪΥ οἴγδηδίθ ἔτοπὶ 8, 
Ἰερίβαύοσ, στο οοϊαμπιδηἀοὰ δηὰ ογοοιοὰ 
ἃ ὨΟΪΥ ἰοπί, [Γι ϑηθὰ Ἐπ ἢ 811 [6 δάοσῃ- 
ΤΩΘΏΪδ οὗἉ δῖ δῃηὰ Ὀοδυίυ, τῆο ονθῃ ογάογοά 

ἔννο σδβοσυθίπι ἰο 6 ρῥἰδοοὰ ἰῃ ἰδ ΗΟΪΥ͂ 
οὗ ΗΟΙΥ (Χχν. 18---20; σοηρδῖο χχν. 8:; 

ΧΧΥ]. 822 Ναμ,, χχὶ, 8, 9). [πη ἴἰπ6 ἢγεὶ 
Κορ 1]6 65 Ὑ6Ϊ] 68 ἴῃ [Π6 βοοοηὰᾶ, 88 δῇ 
δοσπάδηςο οὗ ρ]αβῖῖο τογκδ, ὙΒ]ΟΝ ὩοῦΟαΥ 
᾿'ὰ8 Ἰουηὰ δἱ υδυίδποθ ΠῚ (Π6 “ρίγιΐ 
οὗ Μοβαΐξῃιν.. ἯΤ 6 τηοπίΐοῃ ἔυγίδοσ, (80 

“ΒοΓΡοπς οὗἨ ὈΓΔΒ5᾽ ὙΠΟ Μοδοδ ογοοϊθά 
(Ναμι. χχὶ. 9); [8:6 ροϊάρη ἔἄραγοθ ΒΟ 
1.6 ῬΒμιΠκείηο8 οὔογοά ἔοῦ [Π6 ΠΟΙΥ ἰδθογ- 
ὨδοΪΟ (1 ὅδῃ). νΥἱ. 17); 1806. “ πλολΐοῃ 868 
ἴῃ [6 οουχὶ οὗ [86 δοϊοταοηὶς ἱοπιρὶο, 
ἩΓΙΟῊ τοδί οὐ ἔνγοῖνο οδδὶ ὀχ (1 Κίηρβ, 

Υἱ!. 35); [0 τὩχοῦθ οὗ βοϊοτηοῦ, ὈοΓΏΘ 

διηὰ βυγτγουσμάθα ὈΥ ουχίοθῃ τηδρτ βοοης 
Ἰίοηδβ (1 Είηρβ, χ' 30) ΑἍ ὄἸἰπιϊϊοὰ δηὰ 
διιογι- δἰ ιοα ἱπίογρτγοίδείοη οὗ 186 ἐδέίεγ 

οὗ 126 ΠΟΙΥ ἰοχὺ ῶ8, ἴῺ ΟἾΒΟΥ ρᾶϑϑθασοθ 
δἷδο, ἰοὰ ἴο 0 πιοβὲῇ ρούγνϑιβθ δῃ!ὰ δἰτηοδξ 

τι ἀἰουϊουβ Σοδ] 18. ἘῸτ ἰῃ6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ 

γεϊσίοιια τοογολίρ, ἨῸ ἱππαρσοθ ΕΓ ἰοὺ Ὁθ 
ταδάβ; τσ ἰθδη {Πϊ8 ἄἀοεβ οὔγ ἰοχὶ ποῖ 

ἔογ θα (οοχρᾶσο, μούγονοσ, ὡοσορὴ., Δητα. 

ΧΙἼ, ν. 11; ΧΡ. 1.6; ΧΙΣΧ, 1.1). ΤὨΘ 

Ταϊπιυά, δἰπουρ 1( ἔοτχοϊὰβ σοργοδοηϊδ- 

ϊοηβ οἵ δυχηδη ἱτηδῦοβ δηὰ οὗ οο]οβιϊδὶ 

οσῦβ, ἱΥ ΠΟΥ διὸ 1180]0 ἴο Ὀ0 τοραγάθα 88 

ἰάοἑβ, δἰἸονγβ ΘΧ ργοδδὶυ ἱπηασοϑ οὗ δηΐηδ]8, 
Θὲο., ἃ8 ΟΥδιηθπίδ (ΑὉ. 86Γ. 48 ἃ.; ΔΙαϊηι. 

ΑΔ. ὅδαγ. 1... 10,11}. -- ΤῈ ψαῦοῦ ἰθ ἀθ6- 

θογ ροὰ 88 ““πηᾶος 16 φασί, Ὀόοδιισθ 

[29 Ὀοὰ5 οὗ [10 τίνεγθ δηὰ 8688 116 ΟΣ 
[6 16 ςοδδί8 δῃὰ β[)0[68.---ἰη [00 ΒΒογίοΣ 

οδἰθοδιέδιη ὈΟ(Ὰ οὗἨ [86 ΓΑ Πογδδ δηάᾶ οἵ 

ἴ6 Βοιηδὰ Οδίμοοβ, (86 Ἰουγίν ν γβθ 
δ οτϊεθὰ; δηὰ ᾿ξ 88 ὕυδϑὴ δδδοιϑὰ (δὲ 

[86 ἰδίίος ἀϊὰ 80 ἔσγοπι οὐνίουδ ἀορῃπιδοδὶ 
τηοὔνοδ. 

δίποθ ἰάἀοδσῪ πουϊὰ ἰηΐδος [6 ὙΟΥΥ͂ 
τοοί οὗ [06 πον ἀοοίχίηθ8, δἀη ἃ ϊπι8 Ὁ ἀογ- 

τοϊη6 [6 016 δίδι οὗἨ ἴ:6 Μοκαὶς Ἰ6ρὶβ5- 

Ἰδίίοη; δηὰ εἶμοθ ἰδ 18, ΟΥ̓͂ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ 

οοπηθοίίοῃ, 86 Ὀερίπηΐης οὗἨὨ (δ6 τρρηίδὶ, 

τοϊ σίου, δηὰ ροϊεἰοδὶ ἀθο] 1η9 οὗ [16 

ΘΟΌΒΌΥ (δὲ0 ἴκεν, χνἱ!. 28; δῖ. ἱγν. 
25---8}});} ἰδ 186 Ἰογθιἀάθη ὙΠ δὴ ἰπ- 
ΤΘΏΒΙΥ ΔΡΡΪοὰ ἴῃ ὯῸ ΟΥΒΟΣ Ῥδβεαᾶρὸ οὗ 

16 Ῥοῃίδιδος, δὰ πῖεδ γοίρσοῃοο ἴο ὯὨῸ 

οἴδοῦ ἰαντ. Νοῖ ΟὨΪΥ 18 ὁη6 οὗ ἐδ ατνδι] 
ΟΌΥΒΟΒ Ῥγοπουμοϑάᾶ ἔἤἄοϊῃ Μουηὶ αὶ 

ἀϊγοούθα δρδίηδὶ Ηἷτὰ ὙΠῸ ΒΘΟΓΘΟΪ ΜῸΓ- 
ΒΗ 08 ΔΩΥ͂ ἱτηλσο, ΔῈ δϑοπιϊηβιίοῃ ἰὼ [86 
Ιοτὰ (Ὠδκὶ. χχνὶϊ, 15); ἰδ 18 ΟἿἹΥ τὰν 
τοραγὰ ἴὸ ἰἀοΟἸΔΟΎ πᾶς οὐ 6118 Ηἑπιϑο 
δὼ δὲὲ ἃ Ξρδίουδ οὐ, ΒΟ δυο᾽8 Ὡο ΟἿΟΣ 

- 

-». 
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5 ὃ ΓῚδ 848 

ὈΒ ΟΣ τᾶν ΤᾺ ΤΡ κὴρ ὃ Ὑὴοα πρν ΘΝ ἔτριῃ 
ἀοἰεῖ68 θοε᾽ 468 Ηἰπι56 1; δη ἃ Μαϊτηοη 685 
(Μογσοῖ, ἱ, 36) οὔδογνοβ, (δ (σοὰ 'β8. ΟὨΪ 

ὙΠ} τοβροοῖ ἴο δῃ ἰάἀο]αίοῦ 6116 ἃ ΘΏΘΙΙΥ 
(2"1} 5), δάνδγβαγυ (ΟΥ̓), δηὰ δηϊδροηίΐας 

(Ν)},.}0). Απά ἴῃ ογάος ἴο ἀδίοῦ Ὑὑ] ἢ 

51}}} σνόδίοΣ ἴοσοο ἔγοπι (ἢ6 δοοταϊπδίϊοη 
οὗὨ ἸἀοϊδιτΥ, ἃ ῥυϊηοὶρ]9 186 δάἀάϑὰ, πίοι 

Βαοϊοῃζϑ8 ἴο ἴπ6 οὐδοῦγοδὶ δηὰ τηοδὶ ἰδ οε]ς 
οὗ ἴῃ6 Μοκδῖο [ΘΟ] ΟΩΥ : “ αοἂ γνἱδβὶῖ58 [6 

1παπ Υ οὗἨ (η6 ἔδίμογθ Ὁροπ [86 ΟΠ: άτοθη 
ἴο {86 (τὰ ἀπά Τοατ σφοηογδείοῃ, ἴο ἐπ ο66 
Ὑ0 ἢαίο Ηΐπὶ, δη ἃ ΒΠΟΥΒ ΤΩΘΤΟΥ͂ ἴο ἰμου- 

Βδῃ δ, ἴο [0960 τὙῆο ἴον Ηΐπ δῃὰ κϑὸρ Ηἰ8 
σοϊηδηπηθη 8." [Ι{ ΡΡΟδΙΒ ἴο Ὁδ6 ἴῃ 

ορροδίοῃ ἴο ἐπ ἀϊνίπο ἰονὸ δῃᾷ )αβιΐοθ, 
τὲ (06 ΠΕ] ἄτοσι βου ἃ ἱπΠΟΟΘΏΥ ΒΟΥ 

ἴον 106 οΥπ68 οὗ ποεῖν {δύ 685; δηὰ (ἢ 18 
Ῥτίποὶρ]ο, {ἢ ΤΟΘΙΥ οοηίαϊποὰ ἰῃ ΟἿΓ ᾿ΟΓάδ, 
ψοῦὰ ὕ6 ἃ στοαὶ ἀοίοοϊ ἴῃ [Π6 δγϑίθῃ οὗ 

[6 Μοδαίς οἱμιίςϑβτΐἪ. Βαΐς δἰγοδῦ ἰἢΠ0 
ἀἰγθοῖ ορροδῖίο ἀθοϊδσδιίίοηθ ἱπ ΟἿΟΣ 
Ῥαββαροβ οὗ εἶα Ο]ὰ Τοβίδιηθηὶ οὐρὶ (0 
ΑΓ 8 ἰ0 60 ΟἸγουτηθροοὶ ἱπ (π6 6χ- 

Ῥοδίτίοι οὗ ουγ ἰοχί. [πη επί. χχὶν. 16, 
“6 τοδὰ [ΠΠ ΟΥΑΙ: “ Τῇ δι 6 ΓΒ 5181} ποῖ 
Ὀὸ Ραΐ ἰο ἀοδίῃ ἴον (6 ἙσΠ] το, ποῖ οΓ 
5}8}} 116 ΟΠ] άγθῃ Ὁ6 Ραΐ ἴο ἀοδι ἴογ [80 
{αι Π6γ8: ΘΥΟΤῪ ΤῊ8Π 88}ἃ}} Ὀ6 Ρπὶ ἴο ἀθϑί 
ἔοσ εἶα οὔσῃ βίη"; δηὰ πὶ ἃ Ὑ ΓΔ] ΤΟτΐ- 

Πΐβοθῆς6 ἴτοπὶ (18 Ῥϑδβᾶρθ ΜῸ σοϑὰ ἰῇ 
ἃ Κίηχϑ χίν. 5,6: “ Απά ᾿ξ σλπι6 ἴο Ρ858, 
88 ΒΟΟΏ 883 ἴδ6 Κἰηγχάοπι γγ88 σοῃῆττηθα ἴῃ 

ἢἶ8 δηὰ [οἵ Ατηδζίδἢ]}, ἰμδὲ μὸ δον ἰδ 
Βοιυδηίδ, ὙΠΟ δὰ δἰαὶπ (ἢ6 Κίῃρ 18 
ἔλιπον. Βυΐ ἴ6 οὐ ]ἄτοη οὗὨ [Π6 τη ΓΔ ΟΓΟΙΒ 
6 δοῦν ποῖ: δοοογάϊηρ (0 ἰπδὲ ΔΙ οἢ ἰΒ 

στ ἔσθη ἰη [Π6 Ὀοοῖ οὔ {πῸ ἰδν οὗ Μοϑοβ, 

Ἡοτοίη ἐδ Γογὰ οοπιηηδηάοά, δαγίηρ, 

ΤῊ ἔδιῃοῦβ 88}4}} ποὺ Ὀ6 ῥῬυϊ ἴο ἀθ5:ἢ (ὉΓ 
186 ΟΠ] άτοη," οἱς. σοΡ. Εχ. χχχῖϊ, 88, 1ἰ 
ἷ6, ἴθ, πιδηϊ δὲ, [Πδὺ ΟἿΤ ραβϑαᾶζο τηῦδὲ 

ΔΎΟ 8 δἰ τα 8 ὺ 86η86, τ ὨΙΟΝ, ἴῃ ἔβοϊ, ΟΥ̓ΒΓΘ 

[1561 ἀπίογοθά]γ, 1 17 ΟἿἹΪΥ τοίου (0 νοτὰ 

ΟΣ “το ἔθοβο τῖιο Βαΐθ ταθ᾽ ἴο [86 
εὐ άγεπ, οὶ ἴο ἴ[πὸ 9,2εἴλεγε: Ὑαοαὐ νἱδὶιβ 
110 βίῃ οὔ {πὸ ἰδίου προὴ ἴΠπῸ οὨἰἸ άτοη, 

ἱγ (6 Ἰαξίοῦ αἷϑὸ ἰγοβραδδ Ηἰβ Ῥτγεςθρίθ; 
διὰ αὐἰέθ δηλ οσΟΌΔΙΥ πογον ἢ Οαοἀ 
ὈΪ65668 106 υἱστίπουβ ἀοδοθῃηάδη!β οὗ ἴδ 

Ρίουδ: δηὰ ἴῃ [8 δοῦϑο Ταγζοσα Οηἶοῖοϑ 

αἰγοδὰγ δὰδβ δῆεσ ΝΟ Ὁ τὸ πογάβ: “1 
[86 ΟΠ] ἀγθη οοπίίϊπυθ ἴἤο εἰη [|Κ τῃοῖγ 
(δι μοτβ ΟΣ ὍΠΌΣ δ2 ΟΦ 9 
ΠΤ); ([ΠῈ5 δἷδο 186 Ταϊπιυὰ (ϑὅδηῆο- 
ἀτγίη 26, ὉΠ ὉΠ ΠΝ 5). 
Ἰηάοορά, ἢ 186 οἰ] άτγϑη 866 {ῃ6 Ροζηϊοίοιι δ 

ΠΟΠΒΘΠΌΘΏΟΘδ Οὗ ἃ δβἰη ἴπ ΓΠοἷτ ΔΊ ΠΟΥ, δηθὰ 

γϑῖ ῬοΥβΟυοσΟ ἴῃ 1ἰ, ΠΟΥ Βα δ π81}}7 8 
ΒΟΥΟΓΟΥ ῬθΏΪΒητηθηϊ, 885 1 (ΠΟΥ Βαὰ ρζοῃθ 

ΔΒΙΓΑΥ ὈΥ 8 (ΓΔΠΒΙΓΟΥΥ ῬΟΓΒΟΠ ΔΙ δΟΟΘΙΤ δ ΟΠ. 
1 τηἷ8 Ἰηϊογργοιμίοη, [86 τ ῆο]6 ΒὉ]6 
δίδηὰβ ἴῃ ροζίοοϊς πατηοῦγ. ἴη Ὅεῃ. 
ΧΥΪΙΙ. 25, ΑὈΥΔΠδΠι 8Άγ8: “ Τὶ 6 (ὯΓ 

ἔτοῃἨ Τῆθο ἴοὸ ἀό δῇο τὴηϊ8 ΤΩΔΉΏΠΟΓ, 

0 Βδὺ ἴδπο στ ῃίθουβ Ὑἢ (Π6 πίὶοκοᾶ; 

δΔηὰ (παὲὶ (Π0 τἱχμίθουδ βῃου]ὰ 6 85 16 
πίιοκοᾶ, (μαὲ Ὅο ἴΔγ ἥἤοϊη Τῆθο: 8384]} 

ποὺ ἴη6 Ἰαάφο οἵὨ 411 [6 Θαγ ἢ ἀο τὴ ῃν}᾽ 

Νοῖ. 186 Τηοτὸ ἐσζίέεγπαϊ το] αι! οῃΒῃ 0 τ ΠῚ 
ΒΙ ΠΏΘΙΒΟΔι1868 ἀοδιγποίίοη, δαὶ (ἢ ἱπέίεγκαϊ 

ΔΙ τ ῖ Τπθτ ἴῃ ον}. Τη 1,ονϊϊ. χχνὶ. 
39, 40, αοἀ δβιγ8: “Απά (ΠΟΥ ὙΠῸ 810 
Ἰοῖν οὗὐ γοῦ 8})8}} ῥἷῆθ ΔΎΔΥ [ἋὉΣ ἐλεὶγ 

ἰηϊψαϊγ (2192) ἴῃ γΟῸΓ Θπθιῖ68᾽ ἰδ η 48, 
δηὰᾶ αἰδὸ [ὉΥ ἴδπο ἰῃἰΌ Υ οὗἩ ἐποὶν ΤΠ ΟΣ 
το ἐλ ἰλεπε (ὈΠιλξ.. ΠΝ) [ΠΟΥ 588}4}} γΡἷηθ 
ΔΎΔΥ. [1 [ΠΟΥ Μ11 οοηἴδβδ ἐλεὶγ ἰπὶ φυ Υ 
δηὰ τὸ ἰηἰα Υ οὗἨ τοῖν ἔδιμοσβ," οἷς. 

ΤΠΘΩ, ΟὨΪΥ ἱἢ (56 ν᾽ οκοάμθεβ οὐ 110 
ΟΠ] το ππέΐε8 1186} ΜΠ ἰπδὲ οὗὁἨ {6 
(δι οτθ, 106 ΤΌΠΟΥ δ 8 Ὁ ῬῃηΒΗΤηΘΗ. 

πῃ [0 δ5881Π|0 ΤΏΒΏΠΟΡ [Π6 ῬοΘΙΥ οὗ {Π0 
ἔδΠΟ.Β ΔΙοπο σδπηοί Ὀτίηρ Ὀϊοβδίησβ ὩΡΟΏ 
[δ6 οἰ] άγοη, πΏ16 88 ἴΠπ686 ὙΓΑΙΚ 4160 ἴῃ 

[η6 φοοὰ Ῥα8 οὗἨὨ πεῖν δηςοϑίοσθ Τἢ6 
τὶ δου δηοῦ8 οὗὁἨ ΑΡγαπαπὶ, 1888ς., δηὰ 
ὅδοοῦ ἽἊουαϊὰ ποὲ δ ]εἰϊ ἃ (Π6 [βγϑεὶ ἰῖθ8 
ἔτοπι ἀἰἔουϊς ἐγ 418 ἀηὰ τοδὶ τη ξογΥ.--- 

Φογομιίδαι, χχχὶ. 29, 80, οχοϊδίτωβ: “[Ιἢ 

1πο86 ἀδΥβ [ΠΟΥ 8}1}8}} ΒΑΥ ὯῸ τηοτο, ΤῊΘ 

[ΔἸ ΠΟΘ. ΠαΥ͂Θ Θαίδἢ ΒΟῸΣ Π.Ρ68 δηὰ [ἢ0 
ἙοὨ ἢ] ἀγοη 8 Ἰθο ἢ ΔΓΘ δεῖ οῃ οᾶζεο, Ὀυὲ ἐλέν 
4λαὶ! φαν: ἘΘΤῪ ΟἿΘ 5}8}} αἀἷο ἴοσ ᾿ΐ8 
ΟὟ ἰΠΙΑΌΪΥ ; ΘΥΟΣῪ τηδῇ ἰΠαὲ Θαίοίἢ ϑοὺτῦ 

ὅταροβ, Ὠἷβ ἰθοῖ ἢ 8}8}} Ὀ0 δοὲ οὐ οἀρε." 
ὙΠΟ Ρτορδοῖ σοι θαι8 Β6ΓΟ [ἢ 6 ΒΒΠῚ6 ΟἸΤΟΥ͂, 
ἰπῖο νυ] ἢ ΤΏΔΏΥ Ώ ΟΥΡΓΟΙΘΓΒ οὗἨ ΟἿΤ Ρ088- 
δᾶῶ8 ἮδΥΘ [81|16π, ἀπὰ οχρθοῖβ [86 {{Π|6, 
θη 41} νουϊὰ δυδηάοῃ [Πΐ8 ἀδηρογουϑ 
ΔΌΘΌΣ ΠΥ, ἩΒὶοἢ Ρογνυοσῖβ (86 ἀϊνὶηθ 



849 ΕΧΟΡΌΡ ΧΣΧ. 

[Ὠθτὰ : ἴου 1 {Π6 Τιογὰ {ΠΥ Οοά αἀπὶ 8 'Ζοαίουβ αοά, νἱβι Πρ’ 
[86 ᾿πϊαυϊγ οὗὨ [86 [ΑΓΠ6Ὶ8. ΡΟΣ (86 οὨἸ] το ἴο {π6 {μϊτὰ 

1 Ἑ κποὶ, Ῥεγϑ8.--- 8]. 

θαυ ῦ ἰῃΐο ἃ ὈΪηὰ γϑηρεάηοθ. ἙΎΟΣΩ 
ΓΠ18 ἐδ 18 Οἷθδσ, (πδὺ [86 δδῖθ Ῥγορδοῖ, 

ἷπ χχχὶϊ, 18: “Τῇου βδονϑδὲ Ἰονίηρ- 

Κιπάπα688 ἴο ἐπουϑδη 8, ἀπ τϑοοιρθηδοβὶ 
[86 ἰηἰφυϊν οὗ 186 ἔδίμοῦβ ᾿πῖο (6 Ὀοδοσα 
οὗ {ποὶν οἢ ἢ] γθη δον ἔπ πι, ΒΡΘΔΚ8 ΟἿΪΥ 
οὗ βυςὴ ἀοβοθηὰδηΐβ, το ἱταϊίδῖο [ἢ 6 βἰη 

οἵ 1Πποῖνρ ΖΔΓΠΟΓΒ, ὙΠῸ 81Θ ποῖ ΟἾΪ 186 

Ὀοάξ!γ, Ὀὰϊ 4180 826 ϑβρί σίτ.41 Πιοῖγβ οὗ 
ΤΠΟΙΣ Θησοδίουβ, Δ5 18 ΟὈΥΪΟΌΒ ἔτΌΣΩ ὙΘΓ8. 

19, 80, 81. --- 51}1 τηογθ βο]θην ἴθδῃ 
Ψοχοιΐδ τἱβοβ ἘΖΟΙοὶ ἀσαϊηδὺ ἐπαξ ᾿γο- 
ῬοΒίοΓΟυΒ τηδχίῃι, δῃὰ ἀσδνοῖθβ ἴο (ἢΐ8 

Βι Ὀ)76οὲ Δἢ ΘἸδθογαῖθ ροϊθιηΐοδὶ ἀἰβουββίοη 
ἦπ ἴπ6 οὐχιυέθοη ἢ Παρίου οὗὨ [ἷ8 Ῥγορμο- 
οἶε8; δῃὰ 100 τ δ 18 ἴῃ γοΒ. 230 ἴο 24, 
[ἢ οοπαἀθοηδοᾶ: “ ΤΏο δου] ἰδαξ βἰπηοίῃ, 

ἐξ 8}8}} ἀἰα. Τηδ ϑοῃ 8β8}}4}} ποῖ θοδγῦ [ἢ 6 
18 Δ ΌΠΥ οὗὁἨ [Π6 ΓἈΓΠΘΓ, ΠΟΙ 8}}4}} {πὸ ἔλεΠοῦ 

ὍΘΑΆΓΣ [86 ᾿πΠΙ ΟΣ Υ͂ οὗ ἴδ 5ο0η: ἴΠ6 τὶ ρὨΐδοιι8- 
Ὧ688 οὗ ἴΠ6 τ χΐθουβ 8181} Ὀ6 Ὡροὴ Ὠΐπὶ, 
δὰ {Π0 τι οκοάποββ οὗὨ [86 τὙ]οϊκοα 8}}8}}" 

06 ροῦ Ὠΐ, Βαὶ ἢ 1706 πὶ εκοὰ ν}}}} 
ἔσσῃ ἤΠΌμ ἢ18 δἷ:8, πο ἢὸ δαιῃ ΘΟΠ]- 

τη το, αηἃ ΚΟΘΡ 8]1 ΤΩΥ βιδίιιθβ, δηὰ ἀο 

1πας τ ΔΙΟἢ ἰθ. ἰανγία} δηπὰ τἱρῃῦ, ἣθ 5818}} 

ΒΌΓΕΙΥ 1ν6, ἢ6 8181} ποὶ ἀϊδθΘ. ΗδνθῚὶ ΔΠΥ 
ῬΙθαδυσζο δὲ 4}} (πὶ ἐϊ:9 νυϊοκοα βιου]ὰ ἀΐθ 
ΒΑΔ 86 Τοτὰ αοἂ: δηὰ χσοῖ, πὲ ἢθ 
8ἢ.8}} γτοϊασῃ ἔγοπλ Ϊ8 ὝΔΥΒ, δπὰ [1ἱνον 

στο ἰδ, θεαυοῃὰ ΟΥ̓ΟΤΎ Ταϊβοοη ΡΟΣ, {ἢ 6 
ἀου]θ ῥτίηοὶρὶθ ρῥγοπουποθᾶὰ: 1. δαὶ 

ΘΥΘΤῪ ΟἿὯΘ Γοροῖγοϑ [06 τουασὰ οὐὨ ἢ18 
ἀοοάθ; δηὰ 2. ἰδδὲ ΘΥΟΣΥ͂ δίῃ ποσ, θνυθῃ 

180 ΟὨΠ]άγεη οὗὁἨ ϑ [δ0 ἱπιρίουδ, Σ᾽ Π6Ὺ 
δρδηάοῃ 116 δὰ ψΔΥ8 οὗ πον ἔδέθο ΓΒ, 
ΔΙῸ γοοοϊνοὰ ὈΥ αοὰ ἴῃ ἰογθ δῃᾷᾶ Τρ ΟΤΟΥ.--- 
ΤῺΘ ΙΒΌΟΙΥ οὗὐ Αομδη ἰῃ ΦΔοβίιμα νἱΐ. 
ἐδηηοῖ ὈὉ6 ἰΔ ΚΘ ἰηΐο σοηβίἀογαιϊοη ἤσΓῸ, 

88 1 8 8} ΟΧΊΓΔΟΓΟΪΠΑΓῪ 6656 Οὗ χηδτίϊαὶ 
ἴανν, Ὑ ΔΘ οδὴ Ῥίον ποίδίηρ [ὉΓ [868 
ΒΑ] οπδίοῃ οὗ (0 ῬθΟρΡ]86. ΜΜασγιίδὶ 
αν ἷβ ἰΏ τηοάσῖτῃ Εἶτη6 8 δη ἃ σου ΠΙΣΙΘ8 8180 
ὙΕΓΥ αἰ δογοης ἔγοῖ [86 οἷν} ἰανν, ὈοΝ ἰπ 
δΡΊΓΙὶ δηὰ ἰῃ Ῥγδοῖίοθ.- -Ἴη 2 ὅδ. χὶϊ. 14, 
ποῦ 106 βοὴ οὗ Βαιβεθοῦα 8 ρυπίβῃοα, 

Ρυὶ εν; δηᾶὰ 86 οχιγραϊίοη οἵ [86 

δουδθ οὗ ΦΔετοθοδῦχ (1 ΕΚίηρθ χίϊ. 84; 

χῖν. 10, 17) ἴδκοβ ὑἷδοθ, Ὀθοδῦβο ἢῖ8 
ἀοδοοπάδηϊθ δἷἰδὸ ὝΟΓΟ ἰἀοϊαίοχα. --- Ηδ- 
ΤΊΔΥΪΚΔΌ]6 8 ὅπ οὐπογνυδίίοῃ οὗἨ Ῥ]υίδγοῖ 
(ὁ βοῖα Νυ. Ὑίπὰ.) σπον ὨΘΑΙ͂Υ 
οοἰποὶάοβ τ (6 ἀοοίτίῃο Βοὸ ἃδ- 
γοϊοροὰ: “1 δ νἱοκοὰ ἕδίμοσ Ὀεμοῖθ ἃ 
ΥἹΣΓ ΠΟΙ 801}---88 ΒΟΙΏΘΕ 685 δὶς ΚΊΥ Ρδγθηΐδ 
Βα ΒοδΙ ΠΥ ΟΒΙ]άγθη--- Οοὦ χοιηΐϑ τὸ 
Βυαοἢ 8. 8005 [09 Ῥῃηδῃσηθης ΒΟ τα 8 
ἀοδηρα ἴο [᾿6 γϑρο, Ὀδοδυ86 ἢ 888 ΠΟῪ 

88 ἷξ ἼΟΓΘ, ῬΑ βϑϑθἃ ΟΥ̓ΟΣ ΠΌσΩ [Π6 ἴδ] οὗ 
Υἱοθ ἴο ἔπεϊ οὔ νἱγῖπθ. Βαϊ 1 τΠ6 δου] 
τοίδ 8 186 (ἰπίοση δὶ) ΣΟΒΟΙ ὈΪδηο 6 τ ἢ 
[86 οοτταυρίοα ἔην, ἐμθ πὸ τηπβὶ οοΣ- 

(Δί η]γ ἴαΚὸ προ ΗΪπιβο ἢ (86 Ῥυηϊβητηθης 
οὗ Υἱοθ αἶϑὸ |κθ δὴ ἱπῃογ δὰ ἀοῦι. 

ΤῊ 8 106 Ῥγϊηεὶρ᾽ο τὶς ἢ ΟἿΓ ἰδχὲ 
ἱΠΥΟΪΥΟΒ, ΔΙΤΟΔΟῪ ἔγοσι ἐπὶβ δἱάθ, 85 ὁ 

Ὀ6Ιοτο, ῬουθοΥ ἡπδιδοά; Ὀὰϊ Βογοίο 
βοοράθα, ἴπδὶ πῃ Εχοὰ, χχχίν, 7, δηὰ 
Ναπι. χῖν. 18, ἰδ ἴθ δῃυτηογαῖθα δίπους 
πο ἀἰνίῃο δυσὶ Ὀαΐθ8 οἵ ἰΙονο: “ΤῈ Ιοτὰ, 
1:6 Τοτὰ αοά, πιθγοῖα! δηὰ ρτδοίουβ, 
Ἰοηρ-διιβοσγίηρ, δηὰ δρυαπμάδηϊ ἱπ σοοάηοεα 
δηὰ ἐγ, Κορ ΠΩ ΠΊΘΓΟΥ ἴοσ τπουβδηᾶδ, 
[ογρὶ νην ἰηϊ αὶ δᾶ ἰγαπδρτεββίοη, Ὀὰὲ 
ὙΠῸ Μ|Π ΌΥ ΠΟ Τροδβ οἶθασ [86 ραν 
(25 282 Π|Ρ2}), υἱδι εἰσ (6 ἱπίᾳαΐιῖο8 
οὗ τ1π6 ἔδίοτβ Ὡροὴ (Π6 οἰ ]άγοη, δηὰ 
προῦ [0 ΟΠ] τ ἢ ΘΒ] ἄτοη ἴο τΠ6 τπἰτὰ 
δηὰ ἤουγ ροπογδιίοη." Βαυὶ ἴὲ πουϊά 
ἰπάοοὰ Ὀ6 ὯῸ πιέγον οὐ ἴ86 ρατί οὗ αοὰ, 
ἴο ἀρβίσοῦ 86 ρ0}}:16868 ΘΒ] γΘη ΓῸΓ (16 
ἰηϊᾳυϊεῖθβ οὐἨ τ ἔβίμοσβ; δηὰ ἤοτὸ ΟΥ̓ σα 
186} δροῃίβηθουβὶΥ [ἢ ἀχρ]αηδείοη, ἐπαὶ 
(6 Ὄχργοβδίου ΠΡ" δὲ ΠΡΟῚ εἰριιίῆθθ: 
ἦε ἀοεξ ποὲ γοοὲ οἱἕ, 80 ἴῃδὲὶ ἴπ6 56089 
νουἹὰ 6: Αοα ἄοθ8 ποὶ οἶθασ οὔ 16 
βίῃ δὲ οῃς6, Ὀαπὶ 86[1168 (ΡΒ) ἴ: στδάυ θυ 
ὙΠ ΐη ἸὮἾΓΤΘΟ ΟΥ̓ ΤΌΣ ρζϑηῃθγαίίοπβ; ἰοδὲ 0 
ἰπαϊν!άπα], οτπιβϑὰ ὉΥ 186 ννεϊσξ οὗὨἉ {Π9 
ῬΌΠΙ Βμ τη ῃΐ8, ροσίβη, Απὰ [818 8, ἱπάοοᾶ, 
8 δοῖ οὗ ΑἸνῚΠ6 ΤΏΘΓΟΥ 1--- Βυξ [ἢ 80}8 ἴ0 
1π0 τηϊγὰ οὐ ἔουγ κοπογαϊϊοη οδὴ ἔθ 
ΤΩΟῸ ὈΘΑΣ 8 ρᾶγὶ οὗ 86 κΌ1, 88. (})0 
Ὀϊοδδίης οὗἨ ᾿βουβαπάᾶ, [πδὲ ἰβ, ἱππαπιοῦ- 
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: ον ὈΥΞΥΟΙΣ Ὀγρυ ον ΠΝ Ὁ . Ω Ἃ λ .ο 

πὰ ὈΡρκ Ἰὴ πε 6 
Δ Ό]6 ΦΘΏΘΓΒΕΪΟΠΒ ἰ8 Ὀγοπιϊβαὰ ἴο [ἢ 6ῃη, 80 
18ιδὺ [815 εἰγουτηδίθῃοα 8150 18 ἃ ἐθβι ἐπ ΟἢΥ 
οὗ {6 ἰονς οὔ αἀοά, 80 ἴα ἤοτῃ ἴθ 
γα 8 {Π0 ορίηΐοῃ οἵἨἩ ἴδοβο, τῆο βπά 
ἧπ ΟΌΓ Θοϊητηιδηἀπιοηὶ ἃ Ῥχοοῖῦ, ἰδδὶ ἴδ 
αοὰ οἵ τὸ ΟἹὰ Τοϑέδιποηὶ ᾿5 ἃ οά οὔ 
Τευεηρεῖ---ἘὙττΠοΥ ἰδ [Π6 ἀἰϑεϊποτίοη Ὡοὶ 
ἴο 6 ονουη)οοκοὰ δοίοθῃ (86 παέεγαϊ 
οοπϑδεγμέποες οὗ ΤΩΔΉΥ͂ ΘΧΟΘΒδ68, 88 Ῥγοάϊ- 
ΦΑΙΥ, ἀΟὈΔΙΘΉΘΓΥ, οΥὁ ἀϊδγοραϊδοϊο σοη- 
ἅποὶ οὗὉὨ Δῃγ Κίμὰ, νϊοἢ ἀγὸ ὩΘΟΘΒΒΑΤΙ͂Υ 
ΘΔ 116 ἃ ΠΡΟῚ [86 ΠΠΉΔΡΡΥ οἱ] ἄγη, δπὰᾶ 
πο πιογαΐ γεεροπείδιϊεέν, πεῖ οἢ {4119 ὁχ- 
ΟἸ αϑἰ νοΙ Υ ὩΡΟῺ ἔπ ϑἰη!α] γμαγοηῖβ. ΤΉ 
Ῥσϊποῖρίο οὗ πδίμγαὶ ΘοηβθαθησεΒ 8 68ρ6- 
ΟἸΑΠΥ οὈνίουβ ἐπ 186 ΔΙ δ(ΟΙΎ οὗὁἨἁ Ἀὡσῃοΐθ 
ὨΔΊΙΟΏΒ, 6 οἷνὶς δηὰ ἀοχηρδίϊς 
Ὑἰσίαθϑθ βΒοΟῦσο δηὰ 5ίτοηρίποη ἴπ6 βέδίθ 
ΤῸΣ ΤΩΔΗΥ͂ β᾿ΘΠΟΓΔΙΙΟΙΒ, ΜΝ 1]δὲ πιογαὶ ἀθρτα- 
ΥΔΙΪΟΙ. ὨΘΟΘΕΒΑΣΊΥ ΔΟΟΘΙ οΓαίαΒ 118 ἀονγη (Ά]], 
Τὴ ἀθη. χν. 16, ἰξ 18. ΟἸΘΑΥΙ͂Υ διδιοὰ, {Πδὲ 
Οδηδδη οουἹὰ ποὶ Ὀ6 οοπηποζοὰ ϑαγ ἰοῦ 
[Βδη ἴῃ 1826 Του σοηογδίίοη ἔγοσῃ Αὐγὰ- 
διαῖὰ; ῬΘΟΘΏδ6 (Π6 ἢ ΟἾΪΥ (᾽6 πιθαβίγο οὗ 
Π6 5ἰη οὗ 118 ἱπμ  Ὀ  ΓΔΠ18 τῦδϑ [1}; ὮΘΠΟΘ 
1 (Ὁ]ονγβ ἀϊβείηοεγ: 1. τπδὲ 16 δηηϊῃὶ- 
Ἰδιοη οὗὨ (86 Οἀπδδηΐνοβ νγ88 τηθγίϊθα οἢ 
δοοοιμηὶ οἵ ἱποὶγ τυἱοκοάῃοθθ: δηὰ 2, (δὶ 

πΠ0 πδίθγαϊ σοηβθαπθηςθ οὗ ἰμαΐ ἰπι- 

ΤΔΟΥΓΔΪΠΥ͂ 88 [ἢ6 Ὁπδνοΐϊ δ 0] υ}]πηϑῦ0 

ἀδοαΥ οἱὗἨὨ τοῖν ρο εἰς α] οχϑίθποο, ἀοῦᾶ 
8 ἴ0 Ἰαᾶρο οὗἩἨ τ ὙΠοΙ6 νοσ]ᾶ; δηὰ Ηἰδβ 

υδεῖοα ψδῖσ δ ΟΥ̓ΟΣ 4}} ῃδιίοηβ.--- θη 
Ἑχτὰ ἰδκοβ ἽΡΌ Βοσο ἴῃ 186 β86η80 οὗ 
τραϊἵπα: Αοἄ ἀοίαγπ Ἰοηρ “580 ΒΓ ΏΡ τἢ0 
Ῥυπιϑῃτηθηϊ ἴο 186 (ἰγὰ δηὰ Ἰουτεῖ ζοηθ- 

ΤΑΙΟΠ, Βορίηρ, τῇ πὸ ἀοβοοηάδηΐβ οὗἁ 
106 Β΄ ΠΠΟΣ Ὑ0111 γορϑηῖ; δῃὰ Ηο τπθη ΟἾΪΥ 
ομαβεῖϑοϑ. αὶ ἰδ 'β ἢοῖ οὐυίουϑ, ὙὮΥ [89 

βγεῖ σοῃογαίίουβ ββου]Ἱά Ὁδ6 θη ΓΟΙΥ ἔγοθ 

ἔτοπι Ῥπη βητηθης, --- ΤΑΔΕΪγ, Μαϊτηοη 65 
ΟὔὈΒοτΥο8, ἱπ 1.6 μδδβαζθ δῦονο τοίοιτοᾶ 

ἴο, ἰῃὐ [πὴ6 ἜΧΡΓΙΟδβίοη: “ Ηδ υἱδίἱβ 86 

Ἰηΐαα!Υ οὗἨ [6 ἔδί μος ὑροῦ ἐμ οὨΠ]Πάτϑη,» 
ΔΡΡΙΪ6Β ΟὨΪῪ ἴο [26 οτγίπιθ οὗὨἩ ἰΔΟ] ΔΊΣ πᾶ 
ἴο ΠΟΠ6 οἶδα; δηᾷ τ [Π6 ορογαϊίοη οὗ 

{πὲ ῬυΐμοΡ]6 8. Ῥγϑοὶῖ 81} Ἰἰτϊξοἃ ἴο 8 
ΨΟΙΥ ΠΒΙΤΟῊῪ ΒρΏΘΓΟ, δηά ἰο ἃ βἰῃ ᾿ς ἢ, 

ἴῃ ἰδοῖ, ουξνγεὶρηθ 411 [Π6 τοδὶ ἴῃ ἴη- 

[αϊυλίίοη, δηὰ, ΘΒρϑοΐϑὶν ἴῃ δ (πεοογϑεῖοαὶ 

850 

δἰδιθ, ἀεβοσνθβ [6 βδνοσζεβϑὲ ςδδβιϊαιίοη.--- 
ΤΊ ἀοοιῇ οἵὨἉ 186 σὨΠ]Πάγοϑη οἵ τὴ6 ΠΏΒΔΡΡΥ͂ 
Νδθοιδ ργονδδ 88 1}1116 ἃ ΘΟὨΙΓΘΙΥ ῥγδοιίοθ 
ΔΙΏΟΠΣ; [86 Ιατβοὶΐοδ δ [π6 ὀχοθριϊομαὶ 
0880 οὗἩ Αοὔδῃ δῦονο σοίοσσοα ἴο. ΤῈΘ 
ἀοοᾶ δραΐμδὲ ἐπ ἱπποοϑὴὶ ΝΑ ΌοΣΣ Ηἰτηβοῖ 
ΑΒ Δῃ ΔΙΤΟΟΪΟΙΒ Τα ΓΑΟΓ σοτητηϊείοα ὉΥ 
(86 Ἰἀοϊαίγουῦβ δηὰ ἱπηρίουβ “οσοραὶ; ΠΟΥ 
ΒΑΏΡΤΙΪΏΔΓΥ͂ ΤὨΘΑΒΌΓΟΒ ΔΙῸ ΒΘΥΘΙΟΙΥ͂ ΓΤῸ- 
Ργονβᾶ, δπὰ δ ἔδβαγίαὶ ἀδδεῖ θη θα ργοϊηδ- 
[ΌΓΕΙΥ ΠΟΙ ποίασίουϑ σᾶσθον (1 Κ'ὶ. χχί. 7; 
5 ΚΙ, ἰχ, 26). Αϑοαυϊ τ τί ρογοτιβ ρῃῃΐβῃ- 
τηϑηΐ (πγοδύδηθα ἴον ἴδ Ἰεδϑὲ δρρσοδοῦ ἴὸ 
ἰάἀοἸδίγγ, 806 οῃ χχὶϊ, 17. ΤῸ βῆπὶ ὑρ (6 
ΔΓΡΌΙΙΘΗΒ ἴῃ δαρροτχί οὗἩ [π6 ἀοείτίπο οὗ 
ΟἿΓ ἰοχί, 6 Τερϑδὲ: 1. ἴξ δρρ!ϊδβ Οη]Υ 
ἴο βο ἢ} ΟὨἰγθη, δ8 9Ὸ]ονν 1ὴ6 δἷηβ οἵ 
Ἰμοῖγ ἐδλιποσβ. 2. Τὶ ἰβ ἱπιοπάθα δὲ δ 
ΤΑΘΓΟΙ Ὁ] δοὶ οὐ ρτδάπαὶ, δἰπιοδὲ ἱπυροσ- 
ἙΕΡΟ 6 Ραηἰδαπηθης ἀατίηρ᾽ ϑονεγαῖ ροπθ- 
ΤΑ Οηδ, 8, ΙᾺῸ 15 ΟἸΘΩΓ ἴῃ [861 δ8 ἴὸ 116 
ὨΒΙΠΓΆΪ ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΟΘΟΒ ΟΥ̓ ΤΩΔΏΥ ἱτηπλοΓΑὶ 
δοιίοηβ; δηᾶὰ 4. Ιξ δρρ 68. ΟΥ̓ ἴὸ ἰδ 
οὐπιο οὗ ἰάοἸδέτγ. 
ὟΝ ὁ 888]] ΠΟΥ͂Ν ὈΓΙΘΗ͂Υ βίαϊα βῃἃ οχδιηΐηθ 

ἴΠ6 ΟΥΟΣ ῥὑσίποῖραὶ ορίηΐοηβ δἀνδησοά οἡ 
1818 βυδήοςί. Οὐγοέϊεσ (6 Φυγο ΒΕΙ] οἱ 
Ῥας 8, ἰϊ. Ρ. 6598) 88γ5: “ (οὐ ζῃγϑαίθῃβ, ἴῃ 
ἐπ6 Μοβαΐο αν, ἰο Υἱδὶξ [6 ἱτωρίοθιυ οὗ 
ἴΠὸ ἰΔΊΠΟΥΒ ὍΡΟΙ 186 ἀοδοοηάδηϊβ: αὶ ΗδΘ 
88 τῆς δηὰ ἀοταϊηΐοη ὈοΪ᾿ ΟΥΟΥ ΟἿΓ 
ῬΓΟΡΘΟΓ πὰ ΟἿἿἋΚ Ἰἴνο8.) Βυΐϊ, ὉΥ δυςἢ 
ΤΟΙΏΔΥΚΒ, ΟἿΓ ἀοοίγίο ἷ8 ποὲ {]πδίγαιαά, 
Ὀυΐ 8:}}} Ἰηογο υο]οᾶ; δηὰ ἐδ που]Ἱὰ 
ΒΔΡΡίπο88 δηὰ πιίβοιυ, 116 δῃὰ ἀρδιὴ, Ὀ0 
ἴοστῃῃ ἴτοπιὶ ΟΥΟΣΥ͂ σοπηθοίϊίΐοη πῆι {6 
Βυϊηδη 8ΟΙΟΏ5. ((ΟὈΙΆΡΑσΟ (δθ δἰτη ον 
ΤΌΆΒΟΠ, δάγαποθᾶ ΕΥ̓ ΟἿ ΠΟΓΒ, οὐ ἴδ, 22).--- 
ῇολαεϊα (Μοβ. Β. τ. ὃ 229) Βο]ίοτοο, 
(ας [26 απ δητησπί, δυο ἴο ἴῃ ΟἿΣ 
ἰαχί, 18 156 ἰέργοδν, ὙΆΙΟΝ ΣΘΏΘΓΑΙΙΥ ῥτὸ- 
Ῥδρδῖοβ [861 ἴὸ (80 [πἰγὰ δηὰ ἴουσΝ 
ξοπογαιίοη, ΒΒ ἰὰ νου]ὰ ποὶ ΟἿ]Υ δατθ 
ὍΘΘΩ Βίγδηρο ᾽ὍὉ τὨγοδίοῃ βοἢ Ὡδίυταϊὶ 
οχιθηδίου οὗ ἃ ΒΟΟΣῪ οΥἿ] δὲ ἃ ῬοῦϊΑΣ 
ἀϊνῖηο Ῥπηϊδητηθηΐῖ, Ὀὰξ [Πδὶ ἀἶδοαϑο ἰδ 8 
ΟΔΙΔΙΠΥ ὈΥ̓͂ ὨΐΟΒ [80 ἙὨΙ]άτοη οὗὨἨ 1}6 
φοοά, δὰ ἴΠο Υυἱγίπουϑ Ομ] ἄγη οὗ [ἢ6 
Ὑἱοκοᾶ, δὸ ΘαΌΔΙΥ Υἱδιθὰ, Τθο βδτηθ 
ΤΙΣ ΤΌΠΊΔΣ ΚΑ, ἰπ Βὶθ ΘΟΙΩΙΩΘΏΪΑΤΥ ΟΠ 
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διὰ ἔουγί σοπογαΐίοη, ἴο ἴποϑ6 σοὸ Βαΐβ πιθ; 

ἘΧΟΙΌΚ ΧΧ. 

6. Απὰ 

ΒΠΟΥΊΠΡ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἴο ὑμουβδηα8, ἴο ἔῇοβο γμοὸ ἰονα 1η6, δπ4 

ΟἿΓ Ῥδδδβαρο, ἐμαὶ ΠΟΙ [ΘΙ ΡΟΓΑΙ ΟΥΒ ΟἸΪΥ͂ 
ἃτ6 δΔιιπἀὰοθὰ ἴο: “Ιπἢ 1Π|8 ΣΏΔΏΠΟΣΡ 80 

οἰ] άσοη, οὐ τ ομὶ αοἀ νἱβὶ 186 δἷη οἵ 

186 (ΔΕΠΟΓΒ, ΒΟΗΘΌΣ ὯΟ Ὑτοης, δηὰ γοὶ ἀο᾽ 

πο ἔλθοι 7661] βδηῆζβ. Εοσ ὑδιρογαὶ 
Ὀ1188 ΟΥὙ ὙΟΘ 80 ποῖ δἰ ΔΥ8 ἀἰδροηθοὰ ΟΥ̓ 
Ῥτονίάθηοθ δοοογάϊηρσ ἰὸ τρϑσῖδ ; δηὰά ἴἢ 

ἐ6 σὨ]γθη ἴδασς αοά, [16 ΟΥἹ]] ἱηδὶοϊοὰ 
ὭΡΟΠ ἴδποπι Μ|}} "06 ἴο (6πὶ ἃ πιοδῃδ οὗ 
ΤΏΟΓΔΙ οοχτοοίίοη; Ὀυΐ, 1 {ΠΥ Τοἱϊονν ἐποὶς 

νὶοκοα ἐβίποσ, ἱξ Ὀο[4118 Το 88 ἃ γυ6}}- 

τηογ θὰ Ρυπἰδηγθηῖ," Βυΐ ἐθταροΓᾺΙ ον ]]8, 

88 ἀΐβοαδο, ραΐῃ, δηὰ συ ϊβίοσιῃθ, δγὸ, δἱ 

Ιοεδδὲ αἷου ἢπ6 ποιίίοηβ οὗ ἴΠ6 δηποίοηϊα, 

Οἰδβιϊϑοιηθηίδ, δίησο ἴπ6 ΣοΤΤαγὰ 6860 σοη- 

568 ἸΠΟΒΕΪ οΥἁ ΘΙ ΡΟΥΑΪ Ὁ]Οβδίηρθ, Ἰοηρ 

Ἰ6, 8 σοοὰ δηὰ πυϊηθτουβ ὈΣΟΘΘΏΥ, δὰ 

{πὸ 1Κ6.---ααοοοτάϊηρ ἴο Ποδεπηνϊίοεν, ΟἿΣ 
τορχίτῃ 848 118 οτχίη ἴῃ [86 ῥγδοίΐσο οὗ 

Οτίθηϊδὶ υεΐποθθ, ἯΔδῸ οὗδῃ οτγάοσ [Π6 

οχίοσταϊηδίίοη οὗ [86 ὙΠ0Ϊ]6 ΤΆΓΆΙΥ οὗὨ 186 
Δρρτοβθοσ. [18 ἔγιιθ, (δὲ γὸ δδᾶνο ΣΩΔΗΥ͂ 
δορὰ δυϊδβομθῖο ἱπβίϑηοοβ οὗἨ βοι ὑϑδρο; 

ἔπ8 50Υ5 ΟἵὝοσεγο (δὰ Βτγαΐ, Ἐν. 15): 
“ Ἡογοΐη ἴθ [16 σγθο]γ, [πδὲ (6 ΟὨ]άτοῃ, 

τΐο ἢδνο οοχμγαϊ θὰ ποξῃΐπρ, Ἰδὲ ΠΘΔΥ 
[20 Ρυπίβῃτηοηῖ, Βαὶ (Παΐϊ ἰ8β 8 ουβίοπι 
Ὀοΐδ δποίθης δηὰ σοϊασηο ἴο 811 δ |]108,ἢ 

δηὰ Πο δά 8, δδ 18 γοάϑοῃ, “ [Πδὲ [6 ἴονο 

ἴο ἐποῖν σὨ]άσϑη ταῖρσἣι τη κο 106 ΡΑΓΟΠίδ 
ἸΏΟΣΤΘ Δηχίουβ (Γ ἴδ6 ἰηίογοϑὶβ οὗ 110 
δβἰαῖ."" Τλευεηοί (Τταν. Υἷ. ἢ. 577) τε ἴο5, 

ςοποογηΐηρ [Π6 ῬοδΣ]- ἤδη οτίθϑ οἵ Ῥοζείδ: 
“.Α]] ρΡϑδσὶϑ, ψ πϊο ἢ οῖρἢ ΠΑ] ἃ ταοάϊοαὶ 
ΟΥ̓ τἸῆογο, Ὀδοϊουρ ἴο ἴδ6 Κίηρ, δηᾶ 1868 

Ὥβμου Ὑ1Ὸ Ὀσίηρθ ἴθ πὶ Τσοοοῖνοϑ 8 σἱὶοἢ 
Ργθβθηῖ, Βυὶ 1 ἃ ἤβθθγ θη 0622168 ῬΘ6ΔΓ]8, 
δηὰ 56115 θπι ἰηΐο ΟΥΠΟΣΥ σοπη 165, ἴῃ 6 

Κίπα, ἰἦ 6 18 ἱπέοιτηθα οὗἩ ἰδ, ῬΌΠΙΒΏ05 

ὙΠ ἀραὶ [6 Ἡ8019 ἈΠ ἀπὰ [Π0 
Τοϊδεῖνοθ οὗ ἔδο ἤβῃοσ, θη δηὰ ὑγοϊωθῃ, 

ΟΥ̓ΘΏ [0 ἴδ δουεπέλ ἀεστεε." Ῥ]Δῖο, Α]6χ- 
δηΐογ [6 ατοαῖ, δηὰ βθηθοδ, βίγο ΡΥ 
ἀοηῃοῦπῃοο {πὶ8 ὈΔΥΌΔΥΟῦΣ οὐδίομῃ, το ἢ, 

ΒΟΎΎΘΟΥΟΣ, ᾿ιδὰ ἰΔκο ἴ00 ἄθδϑρ τοοῖ ἴῃ 8η- 

οἰοης διδίθοδβ. (ὅθ Οὐμγίδ, Υἱ. 11, 20; 

Ῥοίί(εν, 1.846; 11.617; οεεππι., ΟΥθηΐ, 

ἐλ. ΡΡ. 60,61) Βιυῖ δος ἴ86 δυρυτηθηῖϑ 
δῦονο δἀάπορά, πολ ῥσοῦο ἐμδῦ (9 

“ γ᾽ βίης οὗἨ [Π6 αδἷῃ οὗὁἨ [δ6 ἐδίμοσβ προη 
186 οἰ] τοι 18 ἃ πιέγοὸν οἵ Θοὰ, ν]ο 
868 ἴ0 ΣΟΒΟΌΘ ΘΟΥΘΠ ἰδ6 ἐδ ο,8. ἔγοσῃ 

Θηεῖγο ἀοδισιοιίοη, ἱπ ογὰοσ, ηο ἀοαδῖ, ἴο 

ἰοαᾶνθ ἰπὸπὶ δῇ ΟΡΡΟΣΙΠΏΪΥ οὗ σοροπίηρ, 

Ὑ6 οδῃμοῖ, ἰπ [Π6 Τουηοῖοϑέ 86:86, (δίηκ οὗ 

8 ΔΩΏΪὨδτοη Ὀοΐδ οὗἨ δηοοβίοσβ δηὰ 

ἀοθοοηάδηί8. --- Τηθ ἐοχοροίηρ, τοιρδυῖα 
ΡΥ, ἔΌΓΙΠΟΣ, 8. βαδοίοης τοι διίου οὗ 

ὙαυσίοηΒ ορίηΐοη, ἰμδὲ 86 Ῥχίπεῖρὶθ 

οὗ [δ6 ρυπίβῃηπιοηὶ οὗ {6 ΘΙ] άτθη τἴἢῸὸσ τἢ6 
ἘΓΑΏΒρτοβδίοη8 οὗ ἴ1π9 ἔδίδποῖβ δδὰ διις 
ΔΟΙΩΡΟΓΑΣΙΥ Ὀθθὴ ἰαϊὰ ἀόνγῃ ἰπ (86 Ῥοη- 
ἰδίθΌ ἢ, ΓῸΓ ἴ[η6 πηον]]}]Ζοὰ ῬΘΟΡΪΘ, 88 8 

δυττοζϑῖο ἴον ἴπ6 ἀοοίχίηθ οΥ̓ ἱπυτηοσ ΘΠ γ ; 
1μδὶ ἰδ τγῶϑ ἰδίεσ γϑρϑαὶϑὰ ὉΥ Φετθο- 
τοΐδῃ (χχχί. 99--- 883) δὰ Εζοϊκ οὶ (χυἹ1].}} 

δηᾶ ἐμπδῖὶ (Πὲ8 τηαχίτη, δουρὶ στο] ἀπὰ 
ΒΟΥΘΙῸ ἴῃ 186] ἴ, γγὙὰδ γοῖ, ἐπ (δὲ οαδ6, ποὶ 

πηὐυδῖ, δἷποο ἰὺ δὰ Ὀδθὴ Ὑ1] ΡΥ δοὸ- 
Κηον]οάροὰ ὉΥ [πὸ Ῥοορῖὶθ 88 ἃ οοπάϊεϊοῃ 
οὗ 186 οονθῆδηί, Βυϊΐ ΠΟῪ οδῃ ὙἯ6Θ βὺρ- 

ῬΟΒ6 [δδὲ ἃ ρσορδοί διουϊὰ δυὸ διἱδιηριθά 
ἴο ΘΌοἸ θ᾽) ΟΥ ἴ0 διηδι)!ἃ 8 ΤΏΟΓΑ] ᾿δῪ οὗ 
Μοϑβ6β, οὗ [δὲ Μοδ68 βιουϊὰ βδυθ ρίνθη 
Δ Οἰδΐς ἀοοίχΠθ ΤΩΘΓΘΙΥ 88 ἃ ἰθΙΩΡΟΓΑΓΥ͂ 
ΒΒ αΐθ, βῖποο ἢ6 Ῥχοοϊαί πη 18 1ανν8 

88 ΘΙΘΙΏΔΙ δῃἃ ὉΠΟΒΔΗΡΟΔΌΪο ἢ (Πδαϊ, ἱν. 
2; Χχίι).1; οἷς.) Ὧὅ᾽,δ τχιυβῖ, ΠΟΝΘΥΟΣΙ, δὰ ά, 

ὑπδῖ, ἰῃ Γπ0 ἡπάϊοἶαὶ »γαοίίοο οὗ ἴπ6 ΗἨδ- 
ὈΓΟΎΤΒ, [816 ΟὨΪΠ] ἄγοι τὸ οἴθῃ τϑδᾶθ Ὀοπᾶ- 

δοτυδηΐδ [0 ἴπ6 ἀδδίδ οὗἩ τμοὶσ βδυθῃΐδ, 8.8 
Ὑ88 [06 Ο880 δποηρ (δ0 ΟἸτθοκθ δηά 
ἘοΙηδΔῺ8 (860 βεοΐεγ, ΟμδγΚ]ο8 ἱΐ, 32). 
8566, Ἐδροοίδγ, 8 Κίηρε ἵν. 1; ΘΟΣΕΡΑΙΘ 
168.}.1; Νοδοα. νυ. 56. Βαυΐϊ νὸ δηὰ πο 
Ῥγουϊβίοῃ οὗ τ 8 Κἰπὰ ἴῃ τ Μοβαδὶς ᾿διν, 
ὙΠ} [86 ΒΡΊ ΓΙ οὗἩἨἁ τ] ἢ τπδςὶ αγὰ-ποατιοὰ 
οαδίοχῃ ἷ8 ἴῃ ἀϊγοοῖ ορροβίοῃ. 

76 οοποϊυάδο [ΐ8 ποίδ ΠῚ 8. ἴδ 
Εταιαπια ἴο ΑἹ τϑιρδτκβ. Αδοαὶ 55)... δὲο, 
ἷῃ ὙΕΓ. 4: “Ποῖ, .ΟΓ ΔΩΥ,7 866 ποῖθ οἵ 
ΧΙϊ, 16; ΟΟΙΏΡΔΙΘ σου. χὶϊΐ, 21, οἷς. ---- 
ΠΠΟ 15 οοπδίγαοα τλτἢ 2, ΗΚ 411 ὑσο- 
ῬοβίοἢΒ τὶ ἢ ΓΘ οοηβί ἀογοὰ 85 δάνογῦα, 
89 230, Ἴ))9, ἽΩΡΌ, οἱο.---Ὡ ἼΣΗ ΝθῚ, 
Ηορβαὶ: γοῦ δ8}1)8}}] ποῖ θ6 ἱπάἀυςοᾶ ἰο 
βεσυθ τῆοσα.--δὴ ὃν, Ζϑραΐοις αοἷ, ποὲ 
7εαἴοιε ; ΜομάεΪδ8.: “ οἰΐοσνο ]"; "ὸ Τ οἰίθ- ν 



ΔἽἼΠ δ 

ΜΡ δ Ρ 
ἐερτὺς τὰν πὶπθ ἦρν ΝΡ 

Β 

“οἰ γίρεσ αοἱϊ;᾽" [πὸ Ῥϑβδβίοῃ οὔ 768) ΌδΥ οδἢ 
ΠΘΥΟΥ ὃ6 ΔιτιὈπϊοὰ ἴοὸ αοά, Ὀδίοτο τὰ 

811 οΥδοῦ ἀοὲῖ:]68 ἃγὸ ποίλίπφε (ον). 

Βαὶ τ[Πο80 γ8ο Ὀο]ίενο (Πδὲ Ζο}]ου 5688 18 

δι 4Π6}}}ᾧ ὉΠ ΤΟΓΙὮΥ οὗ ἔπ Οαοά οὗ Τωονο, 
Ὑ0 τοίΐον ἴο ΗδπρβιθηθοΥ 8 τοιηδγκ (Αὐ- 

ἘΠΘΠΟΟΙΥ οἵὗὨ [6 Ῥοηΐ. ἰϊ. Ρ. 454---456), 
ὙΓΏΘΓΟ ἰδ ἰ8 Ῥχονυϑά, {πδ8ῖ, ἱτπουῦ Θηογχοιία 

Ζ68], ογϑῃ Ηἰ8 Ιονὸ γου ἃ 6 αᾳυσβιϊοηδθϊα, 

ΣΧ 852 

ΕὙλνο πα 
Ῥ μρ γῊΡῈ πὴπτοφ τις 

: ΜΉΝ ἸΌΣΣΤΙΝ 
δηᾶ [Πδὲ (6 ΝΟῊῪ ἸΤοδίδσηθης βῇδσοξς, ἴῃ 
118 Τοδρθοῖ, ΘΗΓΟΙΥ ἢ ποιίοῃβ οἵ ἐῃθ 
Μοϑαῖς γϑοογὰβ (Ὸσ ἱπβίβηςο, ὁ θεὸς ἡμῶν 
πῦρ καταναλίσκυν, Ἡοῦγ. χὶϊ. ῶ9; οοπ- 
Ῥδῖθ [6 οὐδογναζίομβ οὗ Ομἱυΐα, [Ὡβὲ, ἰ]. 
8, 18).--Ἐὸ ὈΝΦῸΦ, ὈΨ3Ἵ, δὰ ὮΌΟΝ, 
τηῦδὲ Ὀ0 δΒιρρ ἰοὰ Ὦ22, ᾿ψῆϊοῖ Ῥχοοθθὰβ 
85 ἴδο ΖΌΠΟΣΑΙ ποίΐοη, οὐ Ὁ Ἵ. 

Τ πῦρ ΟΟΜΜΑΝΟΜΕΧΊ,-- ΑΟΑΙΝΒΤ ῬΕΝΌΕΒΥ. ΗΟ ΙΝΕΒΒ οσ ΟΡ. ΨΈΒ. 7. 

Αὔον [9 οχἰβίϑθηςο οὗ αοά, δηὰ Ηΐβ 

Διογδιῖοι 88 ἃ ϑρί σις, δα Ὀθθῃ οηΐογορά 
ἰπ 16 ἔνγο ἦγβὲ δουῃδητηθηΐδ, ΓΟΪ]ΟῪ 

ΠΟῪ ΒρΡΡγορσγίδιο! υ Ηἰβ8 λοίέμεες δῃὰ δωδίὶ- 
τοὐίψ,  ὨΙΟΣ ἕογυϊὰ ἴο ἀ68]6 Ηἱΐδ πδῆλθ ὈΥῪ 
Δϑὺσδβιηρ ἰδ [ὉΓ δὴ πηίγῖ. Απά, ἱπ 

ἕδεῖ, 8. ἴ8136 οδίϊ, β'σΌση ὉΥ͂ [Π6 ὨΔΠ|6 οὗ 

Οοά, νἱγίυ δι! 7 διηουηΐδ ἴο διδοίη; δηὰ 

δα Ὑγἢ:0 νἱοϊδίοβ ἐπ ἐϊγὰ οοτημλδηἀτηρηΐ, 

ΟΥ̓ΘΓΙΠΓΟΥΒ δὲ 106 βᾶσῃθ {ἰὴ [86 ἢγεί, 
Ἑτοτὰ 1818 Ροΐην οὗ νἱϑοῦν, ἰδ 18 δοσου 8 Ὁ]90 
ΨΥ [06 ΒΔΌΡίΩκ δίίδοι βαοϊ ραγδαζηοιηΐ 
ἡπηροσίδποθ ἴὸ 18 οοτατηδηάτηοῃί, ἔπδὲ 
ΠΟΥ͂ δϑϑοσί, τὩδὲ ὑπ 016 "ὑπγοῦ]ά ἰσοπὶ- 
Ὀϊοὰ ἩΏοΏ ἰξ νγὰ8 ὑσγοοϊαϊπηϑὰ (Ταδπεά, 

Ποῦ. 39 α). Ενθῃ ΟἿὟΓ ἰδχί ροϊῃ (8 ἴο (ἢ9 
ΕΧΙΓΔΟΓ ΔΙ ΠΑΤῪ δδογοπ688 οὗ ἰΐ8 ῥγθοθρῖ, 
ὉΥ οἀάϊηρ [πὸ ναγηΐηρ, [πὲ “186 1οτὰ 
“11 οὶ ποῖά Ηἷπι γα 1688 τὸ ἰδκοιἢ 

ἫΪ58. Ὡδῖὴθ ἴον ζδἰδομβοοά. ΤῊ ἰ8 ουϊ- 
ἀ ΠΕΥ οχργοδβοὰ 10} ΟΡ μ8.5818 (ὈΥ̓ ΤΑΥ͂ 

οἵ ἢιίοέε8), διὰ τηθϑηβ: “ἴδδὶ ἀοὐ ν}} 
Ῥοβοουϊα ῬΘΙ)Ό σῖτὰ ἔθαγίῃ} ρῥαηἰβῃ- 
ταθης"ἢ; ἰξ 1π|ρ0}108 8160, 88 ῬὮ110 ΟὔΡΕΥΥΘΒ, 

εἰδὶ Αἰ που ἢ ταθη ἀο ποὶ 866 [86 Ρῃη158}}- 
τηθηὶ οὗἩ 186 ἔδϊβο οαἱῇ, δηᾶ δ᾽: ποῦρ 118 
ἰηβίὶςἴοη 16 οἤδη Ἰοηρ; ἀεἰαγοᾶ, οὐ πονὸῦ 
ἩΠΉΒοΟΪἀ8 1, Απὰ ᾿τ0 ΟΠ ΔΒ ὐδοιθης ἴῸΓ 

το Βαΐποιιϑ οσζίπη6 οὗὨἨ ῬΘυΌΓΥ, ΒΟ} ἀο08 
Ὡοΐ ΟΠ]Υ ἀοδίΓΟΥ ἴδ6 αἰνίπο, Ὀπὲ 8130 (80 
δυμηδη στρμῦ, τ] ἢ ἀπ ἀοστηΐπ68 ἴΠ6 ἔουη- 
ἀλεϊοη8 οὗ βοοίϑιυ, δηὰ ἱπαάϊοδίθβ 8 Ἰοίδὶ 
ἀοαάοηΐηρ οὗ δσομβοϊθῃοθ δηὰ τ ογΆ  Υ, ἰδ 
ὁυδι)γ Ἰοῖ το αοὰ Ηἰπδ6] ἢ, ΐῸ βοδσο 68 
(1:6 ΠΟΑΓΙΙδ---δὸ ἀγοδα ἴα} ἃ βίῃ, Ὡς 

ΒΡΓΪΠΡΒ ὌΡ ἴῃ [86 οοτταρὶ βου] οἵ ἴδ6 οτί- 
τοΐη δ], οϑηποῖ Ὀ6 ρογβοοιίοὰ ὈΥ͂Τ ΒυΤηΔΠ 
ὁπάροδβ: δηὰ [μὸ βᾶπ|6 ῥγδοίΐοο ργϑυδιοὰ 
ἃ Ἰοης ἴπηο διβοηρ ἔθ Ἐοπιδηβ. [Ι͂ἢ ἐδ9 
ἔασι ποῦ Ῥγορτοθδ οὗ [86 Ἰορίδ]αιίοη, ἔπο 
κὶπᾶβ οἵὗἨἉ ΡΟΥΌΣΥ 816 βροοϊβεᾶ ; Ὡδιροῖγυ, 
106 ἔλ]δο οδίὴ οὐὗἩ 8. τῦῖζηθδβ ἰδκθῃ Ὀοίοσο 
ἃ ἰτῖ υΠΑ]; δηὰ 86 πηίγιθ ἀοοϊαγαίΐοπ ἴῃ 

᾿ἶοι οὗ δῃ οδίδι, ΕΥ̓ ὙδΙομ ἰδ 8. δουρὶ ἰο 
ΘΙ. 062216 ῬΓΟΡΟΣΥ ἰοππὰ οΥ τοοοϊγϑα (Ἰ,ον. 
γ.1; Υἱ. 2, σέ δ8εᾳ.).. ἜοΣ Οἱ ΠῸΥ οὗὨἨ ἔμοεθ 

ΝΟ ΘΗ ΒΩ το βϑίοηδ, οχρίδίιίοα ὈΥ σα}]- 
οδδσίημβ ἰ8 τεαυϊγοὰ ; ἴῃ [Π6 ἸαιΟΣ Ο886, 

δΟσοΟΙΏρΡΔηΘα ὈΥ̓͂ ΔῺ ἱπογϑαϑϑα σϑϑι το η 
οὗ [6 οτω θοζχ θὰ ῬΓΟΡΟΤΟ (866 ποῖδϑ ου 
ΧΧΊΙ, θ6---᾿ῶ; δηὰ χχὶν. 4). 10 νγδβ, ἔασί μου, 

οοῃδίἀογοά 88 8 Υἱοϊδιίίοῃ οἵ [Π|6 ββογθ ἢ 655 
οὗ 16 οδίὰ,, ἱ δὴ δα)υγδίϊοη νγὰ8 ρ Ὁ] ον 
Ῥτ͵οοϊαϊπιθὰ ὈΥ [᾿6 δυϊπουὶ 68, ἱπ οδ868 
ὙὮ6π [86 ῬΟΙΡΟΊΓΑΙΟΥ οὗ Δ οὐ δὰ χϑ- 

τοδϊποὰ υπἀϊδοογογοὰ, Οὐ σουϊὰ ποῖ 6 

Ἰοζαιν οοπνϊοίεά ; δηᾶ 1 τθη [86 ζυΐγ, 
ΟΣ ἰἤοθο ὙΠῸ ογΟ ΘῸΪ6 ἴο ἔαστιϊϑῃ ΔΩΥ͂ 
ἑηϊοστηδιίοη οὐ [86 τηδίξοσ, ἀϊὰ ποῖ σΟΣὴΘ 

ογχαγὰ τι 8 {11} οοηξοδαίοη (860 [.9Υ.Ψ 

γ.1; ῬΧΤοΟΥ͂. ΧΧΙΧ. 34; σΟΠΊΡΘΙΘ 1 ὅδ, χὶν. 
24. Μα]. 11. 2). Αἢ οδίδ πιίογοᾶὰ γϑβὩ Ὁ 

ΟΥ ᾿ιοοάϊοβδῖυ, 1 8 ΠΟΟΙΘΙΥ͂ σοροηϊθὰ τι 
86 1{-ςοῃδοϊουδηοδδ, γ7Χ88 δίοῃοϑα ὮΥ͂ Δ χπ}}Ὁ- 
οδοτίης (ἴν.γν. 4). Ἧ͵7ὸ πὰ ἴῃ [0 Ηδ- 
Ὁτον ἰοχὲ, ΓΠποσοίοσο, ἔνγο αἰ δογοηῖ πον 

ἴον οαἵδι, ὩΔΊ ΟΪΥ, 1.. ΠΡ, 1.0 δ πα ρ]9 

οδίϊι, οἰ ὙοϊππίασΥ ΟΥ δάἀπιϊηϊβίοζοά ; 

δηὰ 2., τὸν, [06 δἀλαταίίοη, νι δα ἀοά 

ἱπηρσθοδεῖομβ οὐ ουγΒ68; δηὰ [18 ἰδίίαΣ 



8δὃ 

ΚΘΟΡ ΤΩΥ ΘΟ Δ Π]Θηΐ8. 

ἘΧΟΙΌΡ ΧΧ. 

7. ΤΏου 5610 ποὺ ἰδακα {6 

Πϑῖη6 Οὗ 1Π6 Ιιογτὰ {ἢγ Θοἀ 'ΦῸΓΡ [Ἀ]Βθῃβοοα; ἔοῦ {π6 ἴογά 
11 ποὺ Βοϊὰ ϊπλ συ! 1688 το ἰακοίῃ ΗΒ πδῖὴθ ᾿ΠῸΓ 
{Ἀ]Βθῃοοά. 

1 Ἐποὶ εν .--- ἸῺ νδίῃ. 

Κκιπὰ ἰ8 ἐπογοίοσο ἀοδισηδιοα ὈΥ 186 οοτὰ- 
Ρουπά ἰοιτα, ΠΡΝΠ ΠΡ (Ναιι. ν.21; 
οοΙρασο Ἀοαῖ, χχίχ, 11, 18, 18---12). 

Βα 186 ΠΡ αἷθὸ τᾶν ὈῸ οἰηθά νὴ ἢ 
8} ἱπιργϑοδίίοῃ ((Ὁγ ἰπβίδηοο, “058. ἰΐ, 12, 

εἰ 2ε4ᾳ.), ὙὮΘΏΟΘ ἱξ 18 ΟΧΡΙ]οΔΌΪθ [πὲ ὈΟΙΒ 

ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΙΒ 8ΓῸ ΒΟΙΩΘΙΕΪΙΏΘΒ πϑοὰ ΒΥ̓ΠΟΉγΤτη- 

οὔβὶγ (6 οη. χχίγν, 8,9; σοι ρ. 1 γοσ. 41), 

Δ Βοισἢ ΠΝ 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΘΟΡΟΣ ἃ δὶ Π10}6 
οδ τιϊδοῦὲ ουΓ868.---Ἰὴ (16 ΒΑΡ ηἱοΑὶ 
τῖσαι, 1[Π6. Ῥγθοορὶδ οοῃοοσιίηρ [86 ΟΔᾺ 
δδνθ ὈΘΘῺ ΘΗΪδΥ χοᾶ [0 8 ροιρίοίδ βυβίθια ; 
Ὀαΐ ἯΘ ΙΏΔΥ ὨοΙῸ τοιρδκ, ὑπδὲ ἰδ ἀἰΒΈ1Ὲ- 
δυΐδῆῃο8 1 Κοντῖβο ΟὨΙΘΗ͂Υ [86 ἔοαγν Κἰη 5 οὗὨ 

οδῖρ ἴἰο ὙΒΙΟἢ τ Βανο δ] πο; ἩΔΙΊΟΪΥ : 
1. (0 Βοοά οδβ οὐ 2 Π9})2); 2. 

[06 ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΙΎ, ΒΌΡΟΓΗΠΟῦδ, ΟΣ γα δίς 

ΟΦ ὩΡ2),;, 8. (πὸ οδίἢῃ; οὔ τ ]688 
(ΠΥ) ΠΝ12}9); δπὰ 4. 186 οΔἱἢ ἴῃ ο8568 
οἵἩ οηἰγυβίοα οὐ οπᾶὰ χοροῦ (Π)}}εοω 

ἼΡΘΡΠ). Οομρατο ΜΠ ἧπα, ΒΒοΌθοΙ 
111..--ον. ; Ὑἱ δ. ; Β6Ὁ. δι. ἰχ, 7; Μαϊιη. 

ΤΥ. 5 ι6Ὁ. υἱΐ.---π, --- δ Ὁ εἰρηιβεβ Βογα, 
ουϊάοπεῖγ, 20 ν ,αἰδελοοά ; ἴον ἐδ} διὰ ἽΡ Φ 

δΙΓῸ ΘΠΏΓΟΙΥ͂ ΕΥ̓ΠΟΠΥΤΩΟΌΒ, 88 ͵8 ΟἾΘΆΣ ΌΙΩ 

8. σΟΙρΑτίδου οὗἨ [6 130} σϑσδθ οὗ οἷν 
σδδρίοσ τ ΤΠ ουΐ. γ. 17; δηὰ ἴδ βορίῃλ- 
Εἷτς ττδηβὶδίοϑ, ἴῃ Βοῖ ὑ]δοθβ, μαρτυρία 
ψευδής. (Οοπιραγζο Ἐσζοκ, χὶϊ. 24; Ηοβ χ. 
4; χὶ!, 12; ΦΨοη. 1,9). Μοεὶ οἵὗὨ ἰὴ6 8δ- 

οἴθηΐ δηᾶ τοοάοσι ἱη οΥΡτοίοσδ υπῃἀοτβίδηἃ 

τ Ὁ ΒΟΥῸ οὗ 8 υαἷπ, ισιπεσέδϑαγν Οαἰὶ. 

Ταύρύτῃ ΟἸΚΟΙοΟΒ ἰσδηβ]δῖθ ἐδ} 7.2) ἴῃ ΟἿΣ 
γοῦβο, ἔη6 γϑί εἴσωο τὶ Δ, ἷῃ γδίῃς 

δηὰ [η0 δοοομὰ ἔπ τ1Ὰ , ἴοσ 

ζαἸβοβοοά. 
Βυὶ δα (20 ἀθοδϊοζυθ οοηίαδί 8 ΟὨΪΥ 

0 Μιπάαηιεπίαὶ Ἰαντβ, ἴὰ 8 ἸΏΟΥΘ ΡΡΓο- 
Ῥτγίδίο ἴο ππάδογβίαπα ἤογὸ 166 ρεγ)ωεγίοιϑ 
ΒΎΓΘΑΙΩΡ, ΠΟΙ ὁου]ὰ [Π6 Τηθη806 οὗ 850 

ΒΟΥΘΓΘ ἃ ῬυΠἰΒηπηθηΐ αστοὸ ὙΠ ἃ ΤΘΓΟΙΥ͂ 

ἸΠΠΘΟΘΒΒΑΓΣΎ ΟΔΙΉ; Δηἃ ΟἿΣ Ὑ6Γ86 ΟΟΠΙΔΙΉΒ, 
ἐποσοίοσο, Ὑδὲ ἰβ ΙΏΟΤῸ ἰδ ΠΟΙ 6Χ- 
Ρτοβδθᾶ ἱπ 1νϊί. χῖχ. 12, 3 ΦΠ δ 

ἸὌΦ : “γοῦ 888}} ποῖ δΌΓΘΕΣ ὉΥ͂ ΠΩ͂ 

ὭΔΙΏΘ ἔΑ180]γ.-- Ἴ727]9 δυδ)οΐη, ἕο τ|6 
ἔασίδοσ οἰ εἰ αἴοη οὗ οὐγ οομηπιδηδιηοηΐϊ, 

1Π6 [0] ονίηρ οχροδίοη οὗ Εδη στα: 
ἜἼῸ ἴδ [Π6 δ (0 (δΐβ ἀΔΥ ((Ὧ6 ἔπε 
οθπζυγγ) ἱπ Εἰργρὶ, ᾿ὖ ἃ τῇδ βοδσθ ὮΥ͂ 

1.0 ποδὰ οὗ ἴΠ6 κίηρ, δηὰ ἀο68 ποῖ κοὲρ 

8 οδίῃ, ἢ6 στησδὲ αἷθ, δἰ μου ρῇ Βα πϊρὶις 
οὔσ μἷβ οὐγῃ περ δ ἱἢ πο] 85 8 ΓΔΏ5ΟΠΙ, 

Ὀδοδῦδ6 π6 868 1ηδυ] θα [Π6 ἰεἰηρ ΡυὈΠΟ]γ. 
1 τιῖβ 18 110 οδδοὸ τῖΐ ἃ τπιογίαὶ Κίην, 
Ὑ 080 Ὀορίπηΐης ἰδ ναΐη, δη ἃ πθοβο δὰ 
18. νυδίῃ, δηὰ τθοβο ρονθγπτηθηΐ [8 υϑὶῃ: 
ἩΟῪ ΙΔΔΗΥ͂ ΤΏΔΗΥ ΓΠουδαη ἃ {Π1Ὶ608 ΤΏΟΓΟ 3 

τδῃ Ὀοπηὰ ἴ0 χυδγὰ ἢ18 ἴοπριο, ἰοδὶ ἱἴξ 
Ἰοδὰ πἰτη ἰο χυΐ δὰ ἰο ἀοδοοσαοῃ οἴ 
180 πᾶπιθ οὗ Οοά.......Δηὰ νὸ τηδί 
οὔδογνυο, δὲ νὸ δηά, ἰῃ {Π6 ἀοοδίοραθο, 
(00 τουγαγὰ ΟΧΡΥΘΒΘΙΥ βίδίοἃ ΟἿΪΥ ΠῚ 

Τοραγὰ ἴο [86 Ὑϑηθγαοῃ οὗἁἨ ΟἿΌΥ ρδαγθῃῖβ, 
δ [560 Ῥυπίβῃτηθης ΟἹ] τ Γοβροοῖ ἰοὸ 
ἰΔΟΙΔΙΤΥ δηὰ αϑυδίπρ [6 πδιηθ οὗ αοά ἴο 
ζαϊβεῃοοᾶ. Αηὰ τοδὴγ {μϊπκ, ἴῃ ἣθ 
ὙΠῸ 1865 [06 Ὡδιηθ οὗ ἀαοὰ ἰῃ γαΐῃ, ἀοο8 

ποῖ ΟΟΙΏΠΪ 8 ὙΘΥῪ τοδὶ δίῃ; Ὀπ| 1 58 4]]} 
ΒΏΟΥ ἴἤθπὶ (Βαὶ ἰδ ἴβ ΤΏΟΤΘ βογίουβ ἔπ 8ῃ 
811 106 ΟΥΠΟΥ Ῥγοδβι δι οη8 τὶς (Ὁ]]οντ. 
ἘΥ τοῦγάᾶοσ δηὰ δα] ΣΎ, δἰ δουρὶ ΤΟΥ 

ΔΙῸ Ιηποδὲ ΟὈΠΟΧίΟΙυδ ΟΥΏΔΟ8, σδηηοὶ Ὀθ0 

οοἸσηϊὑθὰ δ΄ ΔΩΥ εἶπ, ΟΣ 68 ὑγευθῃ δ 
ἰῦ; Ὀπὶ Βὸ Ὑἢο 48 ομοο δοουδίοσοοα πἰπι- 

Β0ΙΓ ἴο ᾽80 δβυρογῆήπουβ οδίἣδ, βύγθδσβ, ἴῃ 

ΟὯΘ ἀδΔΥ, ἴο δὰ ἰηβηΐϊ 6 διγοπηΐ, δῃὰ (πδὲ 

᾿ΔΌΪ, δὲ Ἰδδὲ ὈΘΟΟσηθ8 80 ἔβα Α΄ ἴο0 Εἶτα, 
[δὴ ἢ ΒΟΔΙΌΟΙΪΥ ΚΠΟΥ͂Β [Πδὲ Π6 δΊΤΘΔΙΘ; δηὰ 
1 γοῦ ΓΟΡΓΟΒΟΒΓΌΪΥ δὲκ εἶπ, Ὑ ΒΥ 6 ϑύγοτθ 
ιυδῖ ὩΟΥΣ, ἢ9 ὙΠῚ βύσϑᾶσ (παὶ ἢ6 [88 ποῖ 
ΒΥΟΓΏ; 80 ζτοδὶ 8 ἴῃ: ρΟΤΟΣ οὗ τὴ6 ΒδΌϊϊ; 

δηᾶ, δἱ ἰαδί, δἰπηοδὶ ἢἷ8 ΘΥ̓́ΟΓΥ͂ δϑϑου 0ἢ 

Ὑ11 θῸ γγοοοάοα ὈΥ̓͂ 8ὴ οδίῃ....... Απὰ 

οὐδ ἰἔ ἸΠΔΘΓΟ Ὑγοσο, ἱῃ Ιβγϑοὶ, Ὀαὶ ἐμαὶ Οἢ8 

δἷπ, ἱξ ττουἹὰ βυβῆοθ ἴο ῥτοιγδοῖ ἴδ} ἀϊ8-- 
Ῥογβίοῃ, δηιὰ ἴο δὰὰ ἱπῆῖιοϊϊοη ἴὸ οὖσ 

ἐηβιςεουβ."---Α εἰσι Κίηρ ἱπείδησο οὗ [86 
ΘΟΠΒΟΙ ΘΠ ΟΠΒΏ 665 ἩΪῸῚ το ΟΟἿὮΒ ῬΟΓΘ 
Κορῖ, οὐϑῃ ἰῃ 10:6 ΘΑΙΙΥῪ ἰἰδίοιγ οὗ [δγϑοὶ, 

ΑΔ 
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“ἂἄἐἼὶξεὁ"- 

ἽἼΠ 5. ΠῚ 

ΟῚ ΩΡ ἀν᾽ Τρ 9. 1 ἸΣῚῊ ΠΡΟ ὈἸΣΤς ξ] 8 
ἦ6 τοσοτἀ θὰ πῃ ΨΦοβἢ. ἰχ. 1 5-20.--Ῥ ᾿͵7 ο πορὰ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ τοιδικ, τπαὲ 411 ΟΥΠΟΣ δηοίθηὶ 
ὩΔΙΪΟΙ5 α͵50 Ἰοοκοἃ δὲ ῬΟΓΙΌΣΥ τΪτ ΠΟΙ. 
ΤΟΥ δηὰ δϑοτηϊηδίίϊοῃ, δηὰ ἰπδὲ [ἢ6 δου Γ56 

οὔ 1π6ὸ ἀοῖΥ τοδίθὰ οὐ ἴΠ6 δοδὰ οὗ [}9 
ΤΑΙΘΟΓΔΌΪΟ ῬΟΙ͵ΌΓΟΥ; ΟΟΙΏΡΘΙΟ, ΤὉΣ ἰῃ- 

δίδῃοσο, (ἴοεγο, )6 ΟΠ οἰ ἶ8, 111. 29: “Ουοᾶ 
Θυΐομι Δθττηδίθ, απδ8ὲ1] 6οῸ ἰδδίθ, ὑτοὸ- 
τηϊβοτίϑ, ἰὰ τοποηάθτη 65, {“61λ δηΐπι 

Ποπ δὰ ἴγϑηὶ ἀθοσυστὰ 4120 Π0]4 οδὲ, βοὰ 
δὰ Ἰυδιϊτἰδπλ οὐ δὰ ἥάθιῃ ροσγι πο, ἴῃ 
ὙΠΟ δβδοσίοη [86 ἀΐγῖηθ δηὰ (ἢ 6 ἢΠαϊη8ῃ 
Θἰοσηθηίθ οὗ ῬΟΣ ΤΥ ΔΙΓΘ οοτηρίμοᾶ, Ἐγθη 
80 ἕαγ Ὀδεῖ 88 [86 [πὸ οὗ Ἡρδὶοά (ὃ6- 
ἔνθα 700 δηὰ 800 8. ο.), Εγὶδβ, ογ Οοη- 

τοηϊτίου, γγ 85 οδ)] δὰ {π6 χοά οὗἉ οδίμδβ; δηᾶ 

ῬοΪγθῖπα δἰδίθβ, ἴμδὶ διηοης ἴπ6 δηοίθηδ 
106 089 οὗ πᾶ ]ο]41 οδδ 88 Ταγὸ; Ὀαΐ, 
88 Ῥοιῆὰγ στον, οδίδβ ἱπογοδδϑοὰ. ΤῈ 
ἙφδΥριΐδηβ Ἴοηῃδίἀογθά ῬΟΓΪΌΥ 88 ἴδ 
ὈΪδοκοαὶ οΥπιθ, ΜΠΪΟΝ τγῶ8 ἱπυδσ ΔΌ  Ὁ 
Ῥυπίβῃοα τῖτἢ θαι, δίῃ ἱξ ἐπι ρ] 16 θοΙ ἢ 
8. ςοηϊοιηρῖ ἔογ ἴΠπὸ φοάβ, δῃὰ ἃ υἱοϊδίοηῃ 
οἵ τδὲ 71 τ βίοἢ 8 [0.6 ΟἾΪΥ (ἷἰΘ δηὰ 
ξυδλγδηῖοο ἴοσ ἴδ νοὶ ασο οἴ βοςίοίγ, ΤῊΘ 
Ῥογείδῃβ γοἤιβοά ἴο βύγοδασ, Ὀᾳΐ χανθ ποῦ 
᾿ιδηὰ 69 8 υἱϊχιιιὶ οὗ ἰγοῖ. Τῆο β΄ ογ"ΐδηϑ 

το]ὰ ΑἸοχδηάοσ (6 Οτοδὶ: “ 79 βΎΘΑΓ 
ΟὨΪΥ ὉῪ Κεορίηρ ον ψογὰ." “Ηογοῦ]68,᾽ 

8878 ῬΙαἴασον, “δ 80 ἀονουΐ, (μδὲ ἢθ 
ὭΘΤΟΓ ἰοοῖκ δὴ οδίῃ." ΟἸ] ηΐ48 δοϊὰ δά͵ι- 
τδϊίοη ἱπ ρεσγίοεϊ δΌΒοστθῆοο, δηὰ [δ6 ὙΘΙΥ͂ 
ατοοκ ποσὰ, “ Ερίοσκοβ,᾽ χε ϊ γίηρ Ρ6γ- 
ἦπΓΥ, τλθϑη8, ΠἰΌΟΓΑΙΥ, (86 ἤγοαθοπὶ ΒΔΟὶξ 

οὔ οαἱ-ἰδκίηρ. ΤὨΐθ τοὶ αοίδηοο [0 5ΥΘΑΣ 
δὲ 411, ὁυδῃ π8ὲ δηὰ πα ϊςῖα] οδίμβ, ὑγθ- 

γαὶ]οά διμοηρ ἴΠ6 6 }08 8]5ο; [6 Ταϊπᾶ 
ΤΟΟΟΣΘΙ ὧδ 8 δἰ ρ 6 Ὧοδ, ἴεδ, οἵ, Νο, 

Νο, ἰῃπϑιοδὰ οὐ δυϑυγ οδἱι (Βδοῦ. 86, α)); 

δηὰ [6 Νοῦν Τοδίδιηθηΐ ἜΧργόδδ08 118 

ἰάθα τῖθ ῬΘΟΌΪΑΣ ΘΙ ρ δ δὶβ: “ β'ν ν ποὶ 
δὲ 411--ποῖῖθοῦ ὉΥ [16 Ὠοδυθῃ, ἔοσ ἱξ 18 
Οοὐ δ (ἢγομο, ΠΟΥ ὈΥ ἴῃ6 ΘΓ, ἴον ἰὺ ἰδ 
Ηἱδ ἴοοίδίοοϊ, Ὀπὲ ἰδὲ ὙΟΌΓ ΟΟΙΩΤ ΠΟ - 
ὥοη 06 Ὑοδ, γεα, δμὰ ΝΑΥ, ΠΔΥ: ἴῸΓ 
ἩΓΠΔΙΘΟΘΥΟΙ 18 ΣΏΟΓΟ ΤΠ ΔῺ ἴπ686 ΟΟἸηο ἢ οὗ 
οΥ]]" (Μίαιι. ν. 834-- 37; 81)68 τ. 12, ἢ 

ὙΠΙΟἢ ἸηἸπποομβ Μαῖϊ. χχνὶ. 68, 64 ἀο068 
ποὶ δίἰδηᾶ ἴῃ οοπίγβαϊοι ὁπ); δηὰ ἰῇ 86- 

οογάδῃοο μοσον τἢ οδί δ ογὸ ἀδηουπορᾶ 

ὉΥ ΦΔυδείη, Ιτϑῆβου8, Βδβϑδὶὶ, ΟἸ γυβοβίοσζω, 

884 

δὰ Αὐγσυδιίηο. Ηον ἀθορὶν {μ19 δηῖ- 
ῬΔΙΏΥ ἰο ΒΔΓ Ως τγ28 σοοίδα ἰη 186 τη 

οὗ πὸ Οτίοπ!δ]8 ἰ8 βῃονσῃῃ. ὉΥ [06 ΘΧΑΟΙΥ͂ 
ΒΙΓΙΪΑΥ Ῥσγονοσὺ οὗ ἔπ ΑΥ̓ΘΔΡΒ: “Νονοῦ 
ΒΎΘΔΙ, Ὀαὶ οὐ τγΥγ τογὰβ ὈῸ 68, οὗ Νο.᾽ 

Απά, ἱπάεθά, οδίἢ-ἰΑκίηρ; ΘΟΟΓΩδ ἴο ἱΤΏΡΪΥ, 

ἴῃ ἰἴ8 Ῥγίῃοὶρῖὶθ δηὰ οτίχίη, [δὲ ΟἿΠΟΡ 

Β'ΤΩΡΙΘ ΑΒΒΟΓΙΠΪΟΏΒ ΔΥῸ 1688 ββογοὰ οὐ Ὀϊπα- 

ἴησ, δηὰ ἐπ ἱπα γι γ ἴὼ δχοτγοῖβο ΔῈ 
ἰ͵ατίομβ ἰηβηθηοα ὩΡΟῺ [Π6 ΤΊΟΓᾺΪ] δηά 

το] ουβ ποίϊϊομδ οὗ (26 Ῥθορὶθ. Βιυὲὶ 
ϑυτοατίηρ;, ὉΣ ἰ4οΪ8 ΟΥ̓ ἴα 186 σοὰβ ἱπνοῖνοθ 
(ΠΟΙ σοσορηϊου 848 ΦΟΨΟΓΏΣΣ ῬΟΎΘΓΒ, 
δια 18, ἐπογοΐοσο, ἐδηἰδιηομυης ἰο τ. ΟΥ̓ΤῚΘ 

οὗ ΙᾳοἸδίτυ (Φ 6 γον. δ; ΑἸΔΟΒ Υ1]}. 1 4, οὐς.).--" 

Αὐουϊ [86 ἀἰδογοης ΤΌΤΤΩΒ οὗὨ οΟδίἢΒ, οοηϊ- 

Ῥασὸ αοη. χὶν. 22 (“1 1ΠὋΔ ῸΡ ΤῺΥ Ἠδπά ἴὸ 
ἴ6 Τογὰ, 806 Μοοὲ Ηΐὶγρὰ Οοἀἢἤ; 8βε8 

Ἐχοά, νἱ. 8; Ῥοαῦῖϊ, χχχὶϊ. 40); α6η. χχὶ. 

23,24 (“Νον, ἰποσζοίοσγο, ΒΘΑΥ ἴο τιθ 
Βετο, [6814 Αἱπλοθ ἢ ἴο ΑὈΥΘΒ ΔΤ] ὈΥ͂ 
αοά, ἴμδὲ τοῦ νῖϊὶ ποῖ ἀθ 8] 041861}}7 τ ἢ 
ἴη6, οἴ6. Απᾶ ΑὈΥΔΙδηι βαϊᾷ, 1 βιυθαν! "ἢ 

οοσρᾶγο 66η. ΧΙνὶΐ, 29--- 81); Οοῃ. χχῖν, 

2, 8, 87; χὶν!, 399 (“Ῥαΐ, 1 Ῥγδὰν (Π66, 

[ὮΥ παπᾶ ὑπο Γ ΤΩ (δἰ ἢ 7); αἴ. χχχί. 
58 (“ Απὰ Ψ8οοὉ βύογο ὈΥ͂ [πὸ ἴδασ οὐ ἢἷ8 
δι ΠοΣ 1[δδδς ἢ; 8 ἤΘΔΡ δηᾷ ἃ ρἱ1Π]ὰὺ "σογθ 
ἴοτ ἃ τνὔιΐποβθ οὗ [86 οδί᾽, νϑσ. 52: Ὁοῃ)- 

ΡΆΣΘ Φ08}.. χΧΙ!. 27); ἀδη. ΧΙ], 15 (“ΒΥ 

1η6 116 οὗἨ ῬΒΑΓΔΟΣ ἢ; σοιρασο ἔμδο ἢο- 
ἸηΔῆ: “ῬῸΣ ψχοηΐθτα ῬΥΙηοἱρὶ8,᾽ ὙΠ ΟΝ 18, 
ΠΟΎΘΥΟΥ, 8. Ῥχγο οδβίβι 0) ΓΑΙΠΟΥ (ΠΔ ἢ 

οδιἢ); Ὠοαυϊ. χχΧΥϊ, 17---19 (6 ἔοττῃ οὗ ἃ 
τη] ΔρτΘΟΙ ΠΏ); 1 βδῃ). χὶν. 44, οἵα. 
(“ΤΠο Ἰοτὰ ἀο δὸ ἴο 1298, δηὰ τηο019 

δἰ50:; σΟΙΏΡΘΙΟ ΟἿΣ “ 50 ΒοΙ͂Ρ τις αοἂ "ἢ; 
δὰ “Αμθη;" 866 ἴπο χταπὰ δηὰ ρονχογ- 
7] 861 {-ἰργθοδιϊοηβ ἴῃ 900 χχχῖ; οοπὶ- 
Ῥᾶσο Ῥρδαὶπὶ Ἴχχ. 3; Νυμδ, νυ. 21,22); 

2 Εἴηρβ 11. 2; 1 ἤδχι, χχ 8 (“"Α85 [Π6 
Ἰωοογτὰ Ἰἱνοῖῖ, δῃηἃ δ [ὮΥ δοὺ] Ἰἰνοί ἢ; 
δηὰ, ἰπ ἔδεῖϊ, [πὸ Ὡδῖ6 οὗ οὐ βρϑοσὴβ ἴὸ 

Ὦδνο ὈΘΘΠ σοηϊαὶ πο τηοϑὲ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ 
)υά!οῖαϊ! οαἴδδ; δοΙΏρανο Τουϊέ. χῖχ, 12; 
δαϊ. νἱ. 18, δηὰ [86 τοτὰβ οὗἩ ΟὟ οοϊη- 
τοδηἀτηθηῖ); 1 β'δῃ, ἱ, 36; 2 δι χί. 

11, οἷς. (Α8 (ΠΥ βοὺϊ Ἰἰνοῖ"); Φοτ, 
ΧΧΧΥΪΝ, 16 (“ΑΒ ἴδὸ Ιογὰ ᾿ἰνο το 

ἔϑδυθ τ 1μ 18 80]""; σΟΙΏΡΑΓΟ Οβρθο ΠΥ 

1 Κίηρβ ἰ. 29, 80); Ἐσζοϊ. χυΐ, 16 (“"Α8 



8ὃδὅ 

8. Βαοιθοηθοῦ (86 ϑαθραίἢ ἄαΥ, ἴο ΚΕΘρ ἴῦ μβοῖγ. 9. 8 

Ι11ἶτο, βαιι ἢ π0 Τογὰ αοἄ ἢ; οὡοδερῆες, 

Ἐ5]1. πὰ. 11. χνὶ. 4 (“1 81} ἴο τϊζη 688 

ΤΟῸΣ 58ῃοί ΣΎ, ἀπά ἴΠ0 ΠΟΙ 8ηρ6]5 οἵ 

ΕΧΟΡΌΝ ΧΧ., 

' 
ἰ 

Ν 
αοά,᾽" εἷς.» τΒΙΟΒ 8, ΠΠκοννβθ, σαῖμοσ δα 

ΩΡ διῖοδὶ δδβοσίίοη ἔμ δ δη οδίἢ). 

Ἑούκτη ΟΟΜΜΑΝΟΜΕΝΊ.---ΤἸῊῈῸ ΚΛΒΒΑΤΗ. ὙΨΈΒΕΒ. 8---Ἰ]}. 

0 νγὰαϑ ποῖ βυβήοϊοης ἴο 6β δ} 18} 1[Π 0 
ἐτίβίεποε, ἰδ6 επὲίψ, δὰ ὑμ6 λοίέπε88 οὗ 

Οοὰά ἰπ ἐδο δροδίγδοϊ; [06 σοποζοίθ [ὈΥΠπδ- 

τίοη δηὰ βιγοηρσιβοηϊηρ οὗἨ ἴδο80 ποίη 8 

ἴῃ 16 ποθ (δ τόσο ἱπα!ΒρΘΏ880]6 
διηοηρ ἴπ6 [δγϑο 1168, 88 ΠΟΥ ΓΟ ἢγϑὲ 
ἴο 6 ἰγαϊποᾶὰ ἴο τοϊϊσίοη δηὰ υἱγίπθ ὈῪ 
Ῥταοίϊοα ἀπὰ ομδίοπι. Ἡοπονοῦ ἩΠ|ΠΠῺρ, 
Ποῦ σηΐϊπβ, οδιτὶθὰ ΔΎΔΥ ὈΥ [δθ 

ιδπάσυγ οὗ (6 οτϑηΐβ, δηᾶ οὗ [86 πιὶ- 
ΤΘΟΪοβ, ταῖς δανὸ ὈθοΏ, [0 (Ό]]οῦ, [86 

Ῥεϊποΐρ 65 οὐ γχονοϊδίίοη, [ΒΟΥ οΓΘ γοὲ 

ποῖ Ββυθοεϊθη γ ῥγορδγοᾶ οὐ ἀδυοίορϑα ἴὸ 
σοι ργοποηὰ ἴπθπι, δηὰ, ἐπογοίοσα, ἰο δά- 

ΒΕΓ ἰο τἤθια [αἰ ΒΓ ᾺΪΙΥ [ῸΣ ΔΩ ἀυπγϑίίοη 
οἵ ἴηθ. Ιὲ νψαβ, ᾿πογοίογο, 8Π ΔΙΤΘηρθ- 
τηθηΐ οὗὨ [86 δὶρμοδὶ νϊϑδάοσῃ ῥογοαϊοδ 

ἴο 868 δραῦΐ ἃ ἀδυ, πα] ονοα αἰγοδὰν εἴποθ 
1:6 ογοδίίου, [Ὁ ῬΌΓΟΙΥ βρί σῖ81 οοσυρδ» 
ἔἴοη, δηὰ ἰο οπάον ἰδ, ἕοσ [818 ῬΌΓΡΟΒΘ, 
ψὶἢ 81} δεγὶ αΐο8. οὗὨ 8 ΒΌΡΟΣΙΟΥ ΒΔΉΘΕΥ. 
ΤὨυΒ τβϑ [06 δῦ ἱπιοπάθαὰ ἴο Ὀ6- 

σοῖο ἴδδ στοαὶ οἀποδῖίοσ οὗ [86 Ῥθορῖο; 

ἷἱξ νγὰ8 ἀοδβιϊηϑα ἰο ἱπιρσγίης Ὀγαοίιοαϊν ἴῃ 
[)0 Ποδτίβ οὗἩ [6 ῥϑόρὶθ ἔπο ἐδοογθίοαὶ 
άοει85 οὗ Μοβδίβτη; ἱΐ νγδϑ, δἴοσ. [ἢ6 10]}- 

ΒΟΙΠΘ Τηδίοσ δἰ ἴδτη οἵ [1ὸ ὑοσκ- θυ, ἴο0 
ΔηΪΓηαῖο μοὶ ΜΠῸ 6 δου δρ τ Δ] βτη : 

ἱς ἀϊά ποὶ Ὀοϊοης ἴο ἴμ6 οχίοσγηδὶ, θυϊ ἴοὸ 

[Π|0 ἴπποῦ 8}; ἰΐ ἯΔ8 ἴ0 ὍΘ ΘΠΟΣΘΙΥ ΘΟΠ- 

ϑοογαιοὰ ἰὸ 186 Ιοτὰ (Ὁ Π2Φ) ΤΗϊΐβ 
ϑάπιίγαῦϊθ δηὰ δα] ἰπδετυϊτίοη, ἰῇ 

οαιτὶοὰ ουξ ΐη ὅδ δρὶσγῖΐ 1 ΒΟ ἰδ τγ88 
οοποοϊνοα ὈΥ ἴΠ6 ᾿διναῖνοῦ, ΒΟΟΌΓΟΒ [ὉΓ 
Θταν ἴ0 ἴδ᾽ δβοὺ] [86 ἰτἰϊπτηρ οὐ ἴΠ0 
ῬὨγϑῖοαὶ δοίη, δὰ ψαΐῃβ, ἴοσ ἴδ6 168] 
ΔΕΡΙΓΔΙΪΟΏΒ, [06 ΥἹΟΙΟΣΥ͂ ΟΥ̓ΣΣ 811 τ σα ἱγ 
ὙΔΏΪΕΘΒ; ἱξ σοποϊυάοδβ, ἐποσγοΐοσο, τηοσὲ 

ΔΡΡΤΟΡσίδιοΙυ, [δ6 οἶγο]ὶο οὗ [6 ἀπιῖ69 
ἰονδρὰβ ἀοα, τυ οἷ οοδδβο, [ΠΟΓΘΌΥ, ἴο Ὀ0 

ἃ ΤΑΟΙΟΙΥ δροουϊδίννο εγδίθσμῃ οὗὨ (ὨΘΟ]ΟΩΥ, 
ἴο Ὀ6 ογογίβγονι δηὰ δυροζβοὰθα ὈΥῪ ἃῃ- 
ΟἾΒΟΣ ἱηροηΐουῦθ ἀϊβρίαυ οὗὐἠ πογὰβ δηὰ 
1άθαβ, Ὀυΐ ὈδοΟπιΘ 8 ὈΟΓΡοΙΌΔΙ] δη ἃ ὑγϑὸ- 

[ἰο8] συϊὰθ οὗὁἨἠἁ ἱπίογῃδὶ :Ἷῃοσα Ὑ δά 
Υἱτῖπθ, δίσθηχίμοηθα ᾿ηΐο ἃ βοοομὰ παίυστθ 

ὉΥ ουδίομι δηὰ Ῥσγϑοῖῖΐοο. Νον, ἐμαὶ 16 
ΒΑΌΡΑΙΝ ΤΏΔΥ, ἰῃ {τπἰἢ, Ρογΐοσπι ἰΐπ 

τηϊβδίοη οὗ οἰδυδιίπρ ἴΠ6 βου] ἰο αοἀὰ, δηὰ 

οὗ ἱπάυοίηρ (0 [π6 δίυὰγ οὗ ΗΙ8 ῥγεοορίβ, 
ἃ 18 ἴο ὕὉ6 ἀονοιϊθα ἴο δϑβοϊαΐο ῬΒγϑὶοδὶ 
ταϑῖ, βδῃδσοά ΟΥ̓ [06 Ῥ͵016 Ῥθόρὶθ πὰ 1[Β0 
ΒΙΓΔΏρΡΟΓΕ, δηὰ, (0 οοπιρ᾽οία [86 Ρἱοΐαγο οὗ 
(τυ 1 γ, ἀνθ τὴ [Π6 δηϊπα 8. ΤΉΐΒ 
1806 πιδηϊο]ὰ οη 8 ΤΟΓΟ βοουγοα, ἴδδὲ (6 

ἀου]ο πδίυτο οὐ πιδῃ, ἴΠ6 βρὶτίἐυ 8] δηὰ 
ῬδγΒίοδὶ, αἰνγα β τοιηδί δᾶ ἱπ ΒδσΣτ ΟΠ ΟΌΒ 
Θαυ σίατη, Ππδὶ [6 80] οὗ 186 αϑ]ϊοιοὰ 

ἰογχοῖ, δὲ 1οδϑὲ Το ΡΟΓΑΤΙΪΥ, 18 σΒΓῸΒ δηὰ 
ἰογιηθηΐβ, δηά πὸ οὐθὴ ἴἷδ6 δΟάγ, 

δίιγοηριβοηθα ὮΣ τοδὶ, τγδδ ἱηυἱρογδίθα (Ὸσ 
[89 σοπίϊππδηςο οὗ 118 ἸαθοῦΓΕ. 

ΑΔ, ᾿Πογοίοσο, [818 Ῥγοοορῖ, 1 βεγυρυ- 

Ιου δἀμοσοὰ ἴο, γγδδβ ἰῃηϊθι θὰ δὰ 
ΟΔΙο]αἰθα ἴο ΘΏΠΟΌΪ δηὰ ἴἰὸ ὈΘΔΙΥ τοδη 

ἴῃ 811 πἷβ σο ϊδίζοῃβ, ἰδὲ οὗ 186 τιϊπὰ, ἐπ 

Βο}]] δηὰ [86 ὈΟΑΥ, ἰδ '56 Ὀυΐ Ὡδίαγαὶ, (πᾶς 

ῬοΙ Μοβοβ δηὰ [6 ῥΓΟΡἢοίδ δηὰ ἴδο 
ἘΔΌΡΙηδ, διέδοι ἰο ἰδ ἃ Ῥασγδιηοιης ἱπ)- 

ῬΡουΐδηοθ. [1π ἰδὸ Ῥοηϊδίοποι (Εχοά, 
Χχχὶ. 16, 17) ἴδ0 ΒΑΌΡΔΙΣ 18 οδ]] θὰ δὴ 
οἴογηδὶ εἷζη ΟΥ δογθηδηὶ ὙΠ Οοά, 
(ΠΝ απᾶ ὈΡῚ} ΓΥΊ2), αῃὰ ἴῃ (δὴ8 θϑῃβθ 
186 ΟΌΒοΓνΔΠοΟ οὗ 106 Βα δ 18 οδ] θὰ 
ὁ Δῃ δοκηουϊοάρτηθς οὗὐἠἨ ἴδ ἀοὶγ" 
(Ομδαγὶ, ἰΐ. 50), δῃὰ 16 νἱοϊδιΐοη “ δ ἀΪθ- 

ΔΥΟΥΑΙ οὗ 1τῺὲ06 αϊνίηθ οχμηϊρούθηςθ 88 

τηδηϊοϑύθὰ ἰῃ [06 οτγοδιϊου "᾽ (αδλς, οἱ 
ΟΒυϊΐη, δ α; ταηὰ Εδη Εξνα δυὰ 4“4δαγ- 

δαπεῖ, οἡὐ Ἐχοά, χχχί. 18); δοζραγο (ἢ6 

τοιηδσῖ οὗ ῬΈ11ο, τδαὲ ἴπ6 ΒΑΡ δ 18 τῆς 
πρώτης ἀρχῆς ἐκμαγεῖον, ἀπ᾽ ἐκείνης 
ὥσπερ ἀρχετύπου σφραγίδος τυποθέν; 
Νοδιοιαΐδῃ (ἰχ. 14) τρθηοηβ ἴ86 Βα δ ἢ 
δΙίοῃο, οὗ 811 αν ὙὩοὴ Μόοβοβ σζάᾶνο ἴο 
ἴῃ Ιδγϑο] 68; δηὰ τπ6 Ταϊππ ἃ ΘΧΡΙΟΒΒΙΥ͂ 
Οὔθοσνοδ: “ἴ6 ΚΘϑΌ ΔΙ 18, ἴῃ τα ρογίδῃοα, 
δῆπδὶ ἰο ἔπ ψμοῖθ αν" (ΠῺΦ ποΡῶ 
ΠΠΠ ὃ5 222); “86 ψῶἔο ἀοδθοσγαῖθβ 
[56 ΒαΌθΘΙΝ ΟΡΘΠΪΥ 8 [ἰἶκ6 δὶπι σψῇο 

. Ἶ 
'δς 

ἘΓΔΏΒΡΤΟΒΒΟΒ ἰδ6 ὙΠ|010 ἰανν,} ἩΠ|8ὲ “΄ ἐα. - 
βισὶοῦ Οὔβοσνϑησα 80}1068 0 Ῥτοσυϊο ἴου- 
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ἰββογθοοθ, Ῥοτ0 Ῥγδοϊϊθοὰ ἀαὶ. 

ἸἽΠ' 

δνθηθ88 οὐθη ἴον Δ οἸδίτυ " (Οδυ]η, δ, α; 
ΒΑθΌ. 118, ὁ; σΟΙΊΡΑΤΟ 188. Ἰνὶ, 2, 4, 6; 
1ν11}. 8,18: ᾿χυἱ. 28; 67. ΧΥΙΪ, 21, δέ δ6ᾳ.; 

ἜΣΖΟΚ. χχ, 16---20; Ηοβ. ἱἰΐ. 11], οἷς; 

Μίβ8πα, Οδδρῖχα, 1. 18); δηὰ Μαϊμηοηΐεβ 
οοποϊυὰθ8 πὶβ ἀὐδθδβοσίδεϊοη οὐ ϑδοῦδιἢ 

ὙΠῈ [6 ποιάδ: “8ὸ ὙΠῸ ὈΓΘΑΚΒ [0 

ΒΑΌΡΔΙΝ ΟΡΘΏΪΥ ἱβ ᾿ἰκο 106 Ὑουδδίρροῦ οὗ 
6 δίδιβ, δῃ ἃ ὈοΪἢ ἃγὸ ἰκὸ Ποδίθ6Π8 ἴῃ 

ΟΥ̓́Θ ΤΟΒΡοοὶ' (σορδσο Μοσγοῖ ΝοΌυςΝ. 
ἦϊ. 81; 11}. 82, 41, 43), [Ιη ογάοσ, [ἢ670- 

ἴοτο, ἴοὸ ἰηνοδὲ 16 ΘΑΌΡΘΙΝ τ} 106 
δἰ οδὲ ῬΟΘΒ10]6 βαποϊΐοη δηὰ ΠΟ] Πη688, ἰὲ 
18 ἰηϑε αϊοὰ 848 8 ΤΟΙΟΙΌΓΘΠΟΟ οὗ [Π0 

τοδί οἵ αοά, δῇῆον Ηο μδὰ δηϊδῃθά, ἴῃ δὶχ 

ἄαγβ, [6 ποῖκ οὐἨ ἧ ογεδιίοῃ ; δηὰ {πὶ9 
ἰγηϊίδιίοη οὗ ἴπὸ αἰνίπῃο ΤΌροδϑθ 8068, 
οδροςίδ!γ, ἃ ῬὮΪ]Ο ΟὔΘΟΓΥΘΒ, ἰῸ ὍΘ (0}- 

δἰἀοτοὰ 68 1:6 οονοῃδης οὗ [βγδθ] τ 

αοὰ, Τδυδβ πδὰ [δγϑοὶ τοοοίνοὰ ἰῃτοθ 

δἷἴχιιβ οἵ δοναπδηῖ: οἰσουτησί βίου, 188 

Ῥεβδοῖ, δὰ 0 βαθυδιν, ἢ ποῖ [δαὶ 

ΤΟΙΙΔΙΚΑΌΪΟ Ὀγορτθεδ 18 Υἱδὶ]6, [πὲ οἷτ- 
οὐπποϊπίοη 8 ἔπ ἱπαϊ νά πι8ὶ δὰ Ῥεσβοῃδὶ 
εἰρη; [6 Ῥοδδοῖ, [06 Ὡδιοη δ] ΟΥ βρϑεὶ- 
ἤοΔΙΥ ΗΘΡΙΟ εἷσῃ ; δηὰ βδρῦδις, [80 

τηΐγογδαὶ δἷχη, τ οι ἱποϊαθα [Π0 ἘΟ]6Ὸ 
Βυτηδῃ τοθ---ὙὮ 6 Π00 ἰξ 85 δίοῃσ, 86 [Π9 

Ηἰχδοεὶ, ἰοσαηὰ 8 ρμἷδοθ διηοηρ [86 ἔπηάδ- 
τηθηΐ] ἀοοίτ 68 οὗὨ [Π)6 ἀδοδίοζυθ. ἘῺΓ- 
ἔδοσ, ἐδ0 Οἰγουχηοἰδίοη ἰβ Θβϑοπ 8} 7 8 
σοτοοὩἶΑ] χῖῖο, 6 Ῥοβδοῖ [88 δὲ ϑδδί 8 

ἰδίοτίςδὶ θδδὶβ, δηάὰ ἰδ Ἵοοῃποοίοὰ ὑἱἢ 

10 στοαὶ ἰάθαβ οἵ ἱπάοροπάθῃςο βηὰ 
Ῥο]Ιεῖ Δ] πῖγ, ἩΜΠδὲ τ80 βαρΌδς Πδ8 8 

Ῥογίδθοιγ ἱπίογηδϊ δηα δρί γί ἑτιαὶ θη ἀθΏΟΥ͂. 
ἙἘυτγίδποσ, [π6 ἴἄγοο σοηβοουνο δἰ Ὀ6- 

ΘΟΠ6 ΤΟἸδ ἑν οἷ Τλοσο δηἃ πιοῦθ ἰΏ 0611} - 
εἴν16 ἢ τ|6 πυπιδὴ πηἀογείδηάΐηρ; [860 
εἰγουπτηοδίοῃ 18 Οὔθουτο ἴὺΓ πι8, δη ἃ διά θη 
ἰῃ 1186 ἢαϊηδη οὔρίῃ, δηὰ 1 ἰσῦθ θη; (86 

Ομδγδοίοσ οὗ ἴΐ6 ῬοΒδΟΣ ἴδ, δὲ Ἰοδοῖ ἴῃ 
Βοῃθ τοβροςοίβ, Θχρ  οΔ0]6; πὶ [816 βδδὺ- 
διὰ “28 8ῃ οχίβέθῃςθ ἰῃ 126 τηἰηὰ ἐἐδο], 

δηὰ ονδβ 1185 Ὀἰτιδ τ᾽ [6 δῆ δηᾶ ἴὸ 

(ῆ0 σδρδοίεῖϊθβ οὐἠἨ ΟἿΣ σθοσγὰὶϊ πδίιγο." 
ΤἸΔΘΙ͂Υ, εἰγουτηοίδίοη 8 4 γἰΐθ Ῥαείοττηοὰ 

ὁποῦ ἀστίης ἴδ6 11{6-τἰπι6 οὗ 16 15γδο 106) 
[800 Ῥαβδοῖ, σππκαΐᾳ; δὰ ἴ80 ΘΑ ΘΙ, 

εσεελίῳ ; ῬὮΙΪδΣ (10 ΟἿΒΟΓ Βδοσδιῃθη!β, 88 
ΤΟ 

᾿ 2 δ 

αἰγυττεῖς ρα τέιτρῦ ἀραφαν ὉΡῚ τος « Ἡροναγοϑ 
856 

ϑαθθδ 18 ἔασῖμ ον αἰδοίη συ θα ἔγοσῃ [ἢ 
ἔνο ΟἿἶΟΥ δ ζ8, ἴῃ ἐπ 8 Τοβρϑοξ, ἰδὲ [6 
ἴοτοΐζτιι δῖαν 8180, ΤΟ βοσυοδ ἃ ΗθΌΓΣΟΥ 

ΤἸηΔϑίοΣ, ΘὨἾΟΥΒ 811 [5 ὈΥΙγ]ΟΘρο 5. οἵὨ Γοβὲ 
δ ὦ γϑογοδου, ἩΝ118ὲ οἰγουχησί ϑἱοἢ 18 ρ6Γ- 
ἔοοιγ οριϊομδὶ οἡ ἴδ 6 ρματὶ οὗ ἐπ ϑογνδηῖ, 

δηὰ [86 ρῥεσίἰοϊρδείοη ἴῃ ἴ80 Ῥϑβδοὶ ἀθ- 
ῬΘΠΩΘ οὐ [60 Ροσίογτηδηοθ οἵ οἰγουπηοϊβίου 
(8906 ποῖο οὔ χὶϊ, 19). 

Το ἀθολίορηθ ἰῇ ΠΘαΪΟΤΟΠΟΙΩΥ͂ (Υ. 15) 
ΒΒ ΖΒ ΒΏΟΙΠΟΓ ΣΘΒΒΟΣ [ῸΓ ᾿πβεϊξαϊίηρ [86 
δαθθαῖι, ΠασΟΙγ, Ὀοσδυθο αοα ]Ἰοὰ {86 
1βτδ 6 1 1068 ἔγτοπι βοσυϊἀθ ᾿ηΐο 1 θοσίγ, δᾶ 
σταηιοὰ ἴδοπὶ τοϑὶ δου 186 Ἰδθοῦσε οἵ 8 
ΒΟΥΘΙῸ Βοπάλρο. Βαϊ [Πϊ8 ἀ068 ποῖ ΔΙξοῦ ἴα 
Θθ86Π06 δηὰ οἰαγδοῖοσ οὗ βδΌθδι, ΑἸπγοϑὲ 
ΘΥ̓ΟΓΥ͂ ΘΟΙΩΣδΔη ἀπηθης ἢ88 8 ἀοιυ]6 Ὀαδβὶ8, 
ἃ καίωγαὶ διὰ ἃ ερὶγιμαΐ οη6. Ἐπὶ [6 
ΒΑΌΡΔΙΝ τοοοίγοα 16 {01 εἰρη ἤσδηοθ ΟὨΪΥ 

ὉΥ [86 ἀχοάθ ἤοτῃ Ἐφστγρὶ, δίς Σ ἐοσιηοᾶ 
8 ΓΔΠΒΙΠΟΩ ἔτοϊῃ ἰδῦουῦ ἴο σοδέ; ἐδ6 

ΒΑΌΏΔΙἢ ἷ5, ὑμογοίοσο, ἰηϊοηἀοα το 4}} οὔτ 
Βροασίδ ἢ [δὲ δ0ὴ86 οὗἨ σϑροδο δηὰ 

ἸΙΡΟΓΙΥ, ΒΟ τῦδὲ ἤδνὸ ρμογνδάθὰ ἐῃθ 

τηϊη ὧδ οὗ [86 1578 6}168 ἴῃ [Π0ΟΘ6 ΤΠ ΘΙΠΟΓΘΌΪΘ 
ἄδγβ. Βυΐϊ (πὸ ἔβεῖ, (μὲ 186 ογδαΐξίοκ ἰδ 

ΘΠ ΠοηΘἃ 88 ἴΠ6 οδῦϑο οὗὨ ἴ[ῃ6 Β'δΌΡ ΔΝ, 

Ῥτονθβ Ὁπαυοδιϊ ΟΔΌΪ,, [παὶ 1ὲ 8 σοσῃ- 
τοδπαἀοὰ ἰο αἷΐ πδίοπβ οὗὨ ιδ6 φαγί, ποὶ ἴο 
ἴδτδοὶ δἱοῃδο; δηὰ ἱΐ 18, δὲ 1.6 β8 16 {{π|6, 

δ᾽ οοηνὶποῖηρ ΔΥΩ τ ΘὩϊ, (παῖ 186 ΒαςγαδΥ, 
16 ἐγδα ΠΟ .Δ] ΔΥ διηοης (86 96 0078, ἰδ 

ἴδο δυϊμοηῖίς ϑαθῦδιἢ; οὐ ὙὮΣΟΒ ρῥοὶπὶ 
Τὸν (Ὕ͵ΟΥΚΒ, 111. Ὁ. 643) ΤΘΙΔΑΣΚΒ: 
“ΑἸ Βουρἢ 186 ΒαΌΡΩΝ δ88 Ὅθομ δῦο-» 

153οὰ ὉΥ τ ΟἾΔ: Δ}8, ἴς 18 γοῖ πθοθδ8- 
ΒΑΓΥ ἴ0 ΚΘΟΡ ΟἿὯΘ ΘΒρθοΐδὶ ἀδὺ ἴῃ [ἢ9 γγθοῖο; 
παίΐμγε 8180 ΤΟαΌ 8 ΒΟΙδ τη8Ππ δηᾶ ὑὈδδδὶ 
ἴο δυδϑίδίῃη ἔσο ἰδθουσ, δῃὰ [ο σϑϑὲ ΟἿΘ 
ἀδΥ οὗ (86 τψοοκ, Βὺΐξ 6, Ὑπὸ νη ἶβ68 
ἴο τῆδκο 8 αϊσὶπα οομηδηάιηθηὶ οὗ [86 
δαῦθδι, 85 δὴ ἰηδεϊ που οσαἀδιποὰ ὉΥ͂ 
Οοά, τουδὲ ΚοοΡ δα ϑαίηγάδγυη, δὰ ηοὲ 
(00 δυπάδγυ; [ὉΣ [0 δεαξυχάδυΥ 8α8 Ὀθθη 
δοοιμτηδηάδοά ἴο ἴπ0 {960γ71, δῃὰ ποὶ (ἢ 

δυηάδγ." 70 δϑϊάθ ὃγῪ (ηΐ8 ἀφοϊδίοι οὗ 
[86 ρτοδὲ σϑίοστῃου, δηὰ ἀο ποὶ ἄϑοιι ἰξ 
ἀχροάϊθηϊς Ποζὸ [0 ΣΟΠΟῪ 8. ἀϊδρυΐο ἩδίοΝ 
848 οηργαροὰ ΤΏΔΗΥ Δ0]6 Ρθὴ8 δηὰ ἢ88 
Ῥγοάησρὰ ΤΩΔΗΥ͂ ἰδρογίουβ ᾿Οσ8; ἰδοδθ 

ὙὯΟῸ δῖο δοοιδιοσηθὰ [0 ἰδ κὸ ἰδῦχο ΥἹΟΥ͂ΤΘ 
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ΕΧΟΡῦΘ ΧΧ. δ 

ἄαγβ 58 4}0 ἕπου ἸΑΡουτ, δμα ἄο 411 {πγ τοῦ: 10. Βυΐ 
[Π6 ϑανθηίῃ ἄδν ἐβ ὑπ6 Βα θα ἢ οὗ {π6 Τιογὰ (ἢ ἀοά: ἐπ τ 

οἵ τοὶ ίουβ ᾳιθρβίίοηβ, τὶτμουαὶ Ῥγϑύοη- 

οοαρίΐοηθ δὰ σἱξμβοῦὶ ἀἰδιοοίΐς ποθι 8, 

Οδηηος [ὉΓ 8. τροσηθης δοβίίαίθ ΟΝ 
ΟΟΌΓΒΕ ἴο δάορὲ δηὰ ὑπ δ 1]. ΟΡ ηἰοΏ ἴο 

[Ό]Π]ονγ. 10 δυβῆοοϑ ἰο Κηοῖν {μπδὲ [6 ΝΙΘΥ᾽ 
Τοδίδιηθηϊ ἰα τηοϑὲ αἰκεϊηοὶ ἴῃ δοκηον- 
Ἰοὰχίης [6 βαηοῦ νυ οὗἨ τ86 ΒΑ ΌΔΙΟΣ δα ἢ 
88 ἷξ ἴθ δη͵οϊηθὰ ὈῪ Μοδοβ δηὰ [Π6 
ῬιορΡἢοίβ, δηᾶἃ τυ τ οὶ ἱπβίβιϊηρ ΠΡΟΣ 118 
ἙΟἸοὈγαιίοη ἐπ ἐς δρέγίι, ππὶῖῃουξ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, 

Σοδβοϊπαϊηρ ΔΥ οὗὨ ἐδ9 βδοθδιίοδὶ ᾿ἰατνα οὗ 
[η6 αἰνίπηο Ιορἑβδίοῦ (δίαδι. ν. 17, 18; 

ΧΧΗ͂Σ, 93---26; χιΐ, 1---5, 10--12; ΚΟ, 

ΧΙ, 1δ; Φοπη, γνὶ 9, οἱς.), Ὑβοῦθαβ [ἢ6 

Ῥδββδῦοδ ἴῃ τ ἢϊο [06 δοτοχδίίοῃ οὗ [ἢ 6 
ΒΑ ΔΙ, οὐ 18 ἰσδηβίοῦ ἴο 1Π6 [Ὁ] ον πς 

ΑΑΥ 888 Ὀδ6Ὼ ἤοπη, ἀ΄Θ 80 Οὔδοῦγο ἐπαὶ 

ΠΟΥ 8110 ΤΩΘΤΟΙΥ ἱπίογοη 8] ὑτοοίβ 
Ὑποῦν σοηίαἰηΐηρ ἀΐγοοῖ ΟΥ̓ σΟΠΟΙαϑῖνθ 
ἀϊςεία (Οο]. 1ϊ.16; Αςῖβ χν. 38; χχ.θ, ἢ: 

1 Οοτγίηιῃ, χνὶϊ, 1, 2; σου. χίν. δ; 64]. 

ἦν. 10; {π6Ὸ ΟΧργοβδίοη “1γάβ᾽ ἀδγ," 

ΟΟΟΙΣΒ ΟἾΪΥ ΟἿΟΘ ἰῃ ἤν, ἱ. 10; δηᾶ Ἵουϑῇ 
185 οτἱρίπαὶ τηθϑδηΐϊηρ--κυριακὴ ἡμέρα--- 
8 ἀουδι[α]). 

ΑΒ8, Ἰπογοίογο, ἢθ ψὯο ἀσδοογαίοὰ [6 

ΒΑΌΔΙΝ ἱπυθη ΠΑ δηὰ ρῥυ] οἶγ, δηὰ 
ΔΙ͂ΟΣ ἄπο τνδζηΐηρ Πδὴ Ὀδοη ρίνοη ὮΣπ, 

ΔΡΡΟΔΙΒ 0 ΠΥ ΟΥ ἴ0 ἀϊδάαὶπ αὐ 88 
Οτγοϑίοσ, 6 γ88 [ὉΣ βυοῖ Ῥγοΐδηδίίοη οὶ 
υἱδιοὰ ἢ 8 ΦΏΘΓΘΙΥ ΘΑΥΘΏΪΥ ρα Ϊ8ἢ- 
τηρηῦ-- ἢ Ἴ2---28 ττὰβ ἴπ6 σαδὸ τ 180 
υἱοϊδἰίοη οὗ 1Π6 ἔτγο ΟΥ̓ ΠΟΥ δίζτβ, θα τ 
0 ἀοδιἢ οὗὨ Ἰαρίδίίοι ΕΥ̓ ἔΠ|6 ΘΑΓΙΝΪΥ͂ 
ἡυάροδ (χχχί. 4,15; χχχνυ. 3; ΝΌΠ.. χν. 
85, 836): δπὰ 118 ΒΟΥΟΓΠΥ͂ οτἱ σ᾽ ηδοά, ροῖ- 

ἈΔΡΒ, ἴῃ ἴδ6 ἰάδα, (δαὶ [ἢο80 τητδὲ ὉΘ 
11861658, Βηἃ ΘΥΟΠ ἀΔΏΡΌΓΟΙΙΒ ΤΠ ΘΙ ΌΟΓΒ οὗ 
Βος εἴν, Ὑ20, ἀοδρίβίηρ 126 δ ΒοΥ Ὑ οὔ 
αοά, ἀο ποὶ ουϊεῖναϊο τῇ ἄπ σΔΓΙῸ, [οἷν 

ὑΤΙΏΟΣΑΙ Ῥασγί, Ὀπὲὶ 0860 ΤΠ ϑοῖνοϑ ἴῃ 

βοσαϊὰ ρυγβαϊβ οὗ τγου]]γ ψο  ἶγο. ΤΉ ΟθΘ 
Ὑ{80. νἱοϊαιοὰ [6 ἰατγβ οὐἨ βαῦθδιη ἴγοτῃ 

ἸρηΟΥΒΏΟΘ ΟΥ̓ τηΐδίακο, οΓῸ ΟὈΪ  χοὰ ἴὸ 

Ὀτίης δ βἰη-οἴδσίηρ (Ταΐπι. ϑδ Ὁ. 7 8.). 
Βαυὶ {γί δου, [9 ΘΑ ΌΔΙΝ 8 πο ἰβοϊαι θὰ 

ἐπβιεϊςπίίοη; ἰδ ἴα 86 ἰουπάδαζίοη οὐὗἨ ΤΠ 6 

ὙΠ016 ϑγβίοι οὗ 186 Μοβδὶς (θϑεῖνα β; ἰξ 

δ [Ὡ0 ρόττῃ οὗἁ 81} οἷἶδοῦ δβαοσγοὰ ἄδγϑ; ἱξ 

Ἰποϊαᾶοδ, 88 8 ΘΙ ΣΟ, (δ6 Ἡ80]6 ογοἷθ 
οὗἩ 1.6 ΘΑ ΌΌΔΙἢ ταοηίῆ, (6 ΘΘὈυδις γΟ ΔΓ, 

δηᾷὰ τς ᾿001}166; τῃογοίοσο 86, ὙΠῸ ἀϊ8- 

ΤΟΩΆΓΑΒ [16 ΒΘ ΌθΔΙΝ, ἀρϑέγοΥΒ ἔ0 ἀδγ8 οἵὗὅἁ 
Οοά 84 8 ἰοἰδ γ, δηἃ ἀθβογυθδ [08 1ἢ6 
ΤΏΟΤΟ ᾿Π50}Υ [1.6 δοτογοϑὲ οἢδδιϊβοσηθηὶ (506 
ὩοΐθΒ ΟἹ ΧΧΙΪ, 10--12}.Ψ 

Οὖσ οδοτμηδηδιηθης ὑσὶ 18 Ἔυεγῳ 
ἰαδοιν (ΠΌΝΟ 59) οα Θαθθδια, πίμμοαι 
δροοϊγίπρ [0 οσουρδοηβ ἱποϊαάοὰ ἱπ 
1πδῖ ἱπιογαϊοείοη, ὈὰΣ Ἰοανίηρ ἰξ ἴο [86 

δου πὰ Ἱπάρτηρης οὗὨἨ (6 Ῥϑορῖὶο ἰὸ ἀϊ8- 
Ηρ, τ ῖοδ ἸΔΡΟΌΓ πτουἹὰ ὃθ δὶ 
ὙΑΥΔΠΟ6 ὙΠῸ [Π6 δρίγίέ οΥ̓ [δ8ὸ [ΔΨ 
ὙΓΒΪΟΝ δἰπιβ δὲ ρῃγαϑίοαὶ τϑογοδέϊοη δπὰ 
ΒΡ γί] οἱουδίίοη, δῃὰ Παῦθ α͵ϑο δρρὶϊεθ 
[6 ὈοΘΌϊ ὮΙ ῥγίηςρ]θ οὗὐἨὁ ἉἘδη Ἐστγδ, 
ποίοά Δρονὸ (Ρ. 8343): ““ Οοἃ 88 ρίγεπ 
186 Ι,Α'ν 10 τθῃ οἵἉ ἱπιο ]]Πρθηςθ ΟὨΪγ, δαὰ 
ἴδοβθθ ὯΟῸ μᾶνθ πὸ ἱπιθ!]ἔζοηοθ ἢατο ΠῸ 
ΓΝ." Τὸ Ῥροηϊδίοπος, Βούονοσ, τηθ- ἢ 
ἤοηβ [86 10] ονίηρ Κὶπάθβ οὐὗἩἨ ἸΔΌΟΌΣ 88 
ὈΠΙΔΙ οὐ βαθῦβε: 1. ΤῊΘ συδηπδ 
Δῃου]ἃ τοὶ δ6 ραίπογοᾶ; ἴὉΣ δαὶ νῊῶδ 
106 ἰροά ἴον ἴ6 Ῥηγδίοαὶ πιδη; δηὰ γοῖ 
ποῖ [80 ΟΑΥΘ [ὉΓ 106 ΟΧύοΣΤΙΑ] γδηῖδ, Ὀαὶ 

[26 Ὀοποῆςὶαὶ ᾿ἰηἤποησο οὐ 06 δῃηοῦϊο- 
τηθηΐ οὗ ἴπ6 8ου], γὰ8 36 οῖοῦ Ῥαγροθο 
οὗ (Ὧ6 ϑαυῦαιῃ. Ὑὴθ πιθδῖβ ἔοσ [Πὸ 
δαθῦδι σσογο, ὑμογοίοσο, ἴὸ 6 ῥὈγορασοὰ 
ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ ΟἹ [0 5ΙΧΙΝ ἀΔΥ (866 ποίδθ οἡ 
Χνί. 33). Αδοαῖ [ὴ6 Καθ αι - τὰν (ΠῚ 
ΤΩ 0), 8060 ποῖθ οὔ χνὶ. 39. 2. ΝῸ ἢτο 
Βιιου]ὰ θ6 ᾿ἰρ᾿ιὐοὰ ἴῃ ([μ6 Βοῦδβο8 (χχχν. 8), 
ῬΟΙΒΔΡΘΒ ἴῃ ογᾶδγ ἴο Ὀγοτοπὶ (ἢ Ῥγορδγα- 
ὥοῃ οὗἁἨ πιθ8]8 (Εχοά. χνυὶΐ. 23); αϊ οοσ- 
ΤΔΙΠΪΥ 801}} τῆογο ἴοὸ σοηΓ ἰῃ6 Ιδθουὺγ οὗ 
[86 το δ ηΐ68 ἱπιροββὶ 8. ΤῊΐδ ΘΡΡΘδτβ 
ΜΕ δα δοίθης οἰθαστθθθ οι τῆ6 οοη- 
ποοϊΐοῃ ἴῃ να ἢ ἐπαὲ Ῥτοβι δἱείοη ἰβ ἱπ- 
ἰγοδυςοα; ναὶ ὈοΙΪ (ἢ6 οπο δῃὰ 186 οἵου 
σοῦ Ἱὰ παν 66 τεαΐεγίαϊ ΟοσαρδιίοὨΒ, 
8. Νο νοοᾶ ββου]ὰ ὕὉ6 ρεαιϊποσοὰ (ΝΌπι. 
ΧΥ. 833---836); ἴον {Π|8 δ8δοὸ τγὰϑ (π 6 δοῃ- 
ΒΟαΠπΘΏ00 οὗὨ νοῦ] ]γ δηχι ον, τ Οἢ τηὶσης 
Ὀ6 ἀοϊαγοά ἰο {16 [Ὁ] ονίηρ ἀδγ. Βυγίηρ 
διηὰ 80]]Ἰπρ γΟγο, οὐὗἨ οοῦγδο, 88 βιτ ΕἸ 
Ἰογυϊἀἄθη 88 οαγυγίηρ Ὀυγάοῃβ (ΝΟΒ θα, 
ΣΧ. 82; ΧΙΪ! 15--.19; Φότοτη, χυϊϊ, 31, 32); 

-.͵’ἋὋὃὖἌἐῤΠἐἘινωιὋιοΕὁο. «ὕὧὧὐὐὦ“απ-Ω.... μωρῶος ς  εθνονι οι ὡς. ----«α....“ὕὔ)Ὄ καθόδι 
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Γ Ὁ) Ἰόξορ ἥρρῃ τῶν ἼΔῸ Ὥρϑιπρα τορι 

, 

τ τα ὑπ΄ 55 

Ἂ΄ς 

ὩΣ 

δρτίου πγᾺ] ἸΔΌΟΌΣ τνὰδ ᾿πιογάἀϊοιοἃ οτθῃ 
ἴῃ 186 εἰπιο8 οὗ ῥ᾽ ουριίηρ δηᾶ οὗἩ τϑδρίης 
(Εχοά. χχχῖν. 21). Α8, ἐδ, τπ6 1ορἰ5- 

ἰδῖοσ 88 ἰοῖ ἃ ννἱὰθ ϑβοορὸ ἴο ἱπάϊνὶ ἀυ4] 
ΟΡἰπίοῃ οὐ ἔδπ6 ῃδίυσο οὐ ϑδθρεξὶςαὶ 

Ἰδοῦ, ᾿γαάϊοπ, ἴῃ ογάθγ ἴο ργϑνϑης ἂυθὶ- 

ΓΓΆΓΙΏ688 ἴῃ 80 ἱπηροτίδηϊ 8 ροἱπῖ, μ88 ὑτὶοὰ 
ἴο Η]] ουῖ {18 νοἱά Ὁγ 8 ἀεἰδι]θὰ ἀοδηἰςίοη 
οὗἩ 116 ποιϊίϊοη οὗ ποτκ, δηὰ [88 πιϊμαί ον 

δροοϊδοὰ τἢδ6 Ἰαθουγβ οἷ δ.6 δ] οννοά, 

δηὰ ν ]οἢ δῖοὸ ἴογθί θη οὐ ΘδΌΌΔΙΝ. 

Τὴὸ Ταϊμημαᾶ ἀϊδεϊησυΐδοδ ΓΠἰτὶγ-Ὠη0 
«ἰοῦ ἸΙαδουσθ (ΠΊΣΕΘΟ ΠῚ28), δοτ- 
Ῥγίβίπρ 8411 ἑἴοδο οσσυρδιίοηβ ἩΔΙοἢ ἩΤΟΓΘ 

ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ἴοῦ [6 σοπεοιγποίίῪοη οὗ τἴδ0 
ΒΟΙΥ͂ ᾿δΌΘΓΠΔΟ]6, δηὰ βιθαϊνι ἀθ8 ὁδοὶ 

οὗ τῆοπὶ δραΐη ἱπίο ἀἰβδγοηὶ βροοὶθϑ 
(ΠΥΘΊΣ; βοὸ Ττδοῖ. βδδθδιι,, ἡαδν. 
ΗΪεΝ. βαῦθαι, υἱὶ. 1; Οτδοῦ ΟΠ) πὶ, 
ἙΟΧΊΣΙ.--τςοςον!.). Βυῖ 1 ο8868 οὗὨ 1688, 

δηὰ ἴῃ 8ΠΥ͂, ουθ [10 Τοιηοίοϑί, ἀδηροσ, 8 

ἀονίδιίοη ἴγοιῃ [6 τὴροόγοῦβ ῥστοοορίδ οὗ 

1.6 δεῦυβιν 8 ρει (Μίδηπα Ψομδ, 
ΤΊ, 6; ΒΔ. χχίν. δ; Οὔδοῦ ΟὨΒδ) πὶ, 

Ποοχχυ ); δηὰ ἰῃ ΘΌΠΟΓΑΙ, 6 (ἢ6 
Ῥτίποῖρ]ο8 [Ο]ονοᾶ: “Ὑμ6 ΒαΌθΘΙΒ ἰδ 
ἀοϊνοσοὰ ἱπίο ὙΌΣ παπᾶ, ἢοΐ γοῦ ἰηΐο 

156 δαπὰ οὗὐ π6 ϑδοῦδ} " (ΠΤ ἢ 

Υ3 ὈΣΌΟ ΠΕΣ ἐδ) Ὁ 2 ΠΎΌΌ; 
ΟΡ Μαῖῖκ ἰϊ. 27, 28; Μδϑίῃ. χίὶϊ. 8), 

δηὰ, “16 1οδ8ὲ ἀβϑῆροσ οὗ 1ἢἴ ἱπνα! ἀδίθ8 
[πὸ Βαυῦα ἢ" (2 ΠῚ ΠΊΦὮὉ) ΡΌΡ, 
“όσα ἴο]. 83).--- ΕὝΓΙΒΟΣ, 81} τὸ βογνΐοθϑ. οὗ 
τΠ6 ῥγίοϑιδ δηὰ 1, ουο8, ουθ ἴδοθ6 τ ΒΊΟΣ 
Τοαῦΐγο το ὈΠΥΒΙΟΔΙ ἸΔΌΟΌΥ, ΟΤΘ Ῥ6Γ- 
τα οὰ οα ϑδοῦδ (Ὁ ΡὉ2 πὸ ).ὲλ 

ΤὨΟ οἰΓουτ Οἱ βίο 8180 ΤΏΔΥ Ὀ6 Ροτγίοστηθα 

οὐ ϑῪεδυδιῃ: δααϊοηδὶ ῥγοοίβ, [μὲ τ} 
δρ᾽ ταδὶ οἱουδιίίου οὗ [16 1βγϑο] θ8 788 
1:6 ΟἿΪΥ οπὰ οἴ ἴδὸ ἱπβεϊταςοη οὗ βαῦδαιι 
(οοπραγὸ Μίβηπα ΜϑηδΟΒ. χί. 8; Τποιλυγ. 

ἱϊ, 1). -τ)Ἴ α8 δου δ Ὡ]Ὺ 6 τηϊβϑοοποορίίοη 
οἵ τηἴ98 αἰνίηθ Ὀαιιοδῖ, ἱἶ 9618} ΔΙΤα 685 
δὐδβιαἰηοὰ οὐ Κδοθδιβ ἔγοαι 186 τ80 οἵ 
ΔΥΤΏΒ, δηὰἃ χάνθ ἰποιηδοῖνοθ ὉΡ πΪΠουΐ 

Τοβἰδίλῃο9 ἴἤο ὕ6 τηλϑβδογοὰ ὉΥ͂ [ἢ 6 ΘΏΘΙΗΐ6Β 

(1 Μδος. 1, 82, δὲ δεᾳ; 2 Μδος. γἱ. 1]; 

«7οϑδεράμε, Απιΐᾳ. Χ]], νἱ. 2; Β6]]. διά. 

11, χνὶ. 4); ἴοσγ. οὐϑθῇ δοοογάϊηρ ἴὸ (Π9 

δβουοζοδὶ ΒδΌ ϊηΐςαὶ ῥγίηςὶ 168, [86 τϑ86 οὗ 

ὉΙΊΩΒ ὙῈ8 ῬΟΙΙΪ 64, δἷποο ἀδΏρΟΥ οὗ 118 
τῃγεδίθηθά. Ὑπογοῖοσο, ἰδίοσ ἰυαϊοίουϑ 
δηὰ Ρῥίουβ ρϑῇργαὶβ (66 Μδιμΐδβ δηὰ 
Φομδίβδῃ) μανθ δπ5 τηοὰϊβοὰ ἐμαὶ ῥχδο- 
εἰ66, [πδὲ ΤΠΘΥ Ἔχογοίϑοα οἡ ϑιδΌθαι ἐδ6 
ἀοίδηβινο, Ὀπὶ τοίγαίηϑὰ ποτ ἰΠ6 οδιηβῖνο 
1 Μδος. χὶ. 84, 43, εἰ δεφ.; «]οεερΆ., Απιΐᾳ. 
ΧΊΠ, 1. 8; ΧΙΨ. νἱ. 2; Β6]]. Ζυά. [Π, 
χνὶ. 4) ΤὙΠοΥο ἰβ8, ἰηάθοὰ, σϑαδοῦ ἴο 
θα] ον, ἰμδδὺὸ 1η6 15γδοὶ 68 ἀἰὰ, θοίογο 
186 Οχῖϊθ, Ὡοῦ ΒογαρὶΘ ἴὸ ἄο χα ἸΑΥΥ 
ΒΟΣΥΪΘΘ, δηὰ ἴο φῇ: οὐ ϑαῦθαι δ ἱπ Εἶπ 68 
Οὗ ἀδηρογ, βίποο ἀἰβδάυβδηίασθα, ᾿ς ὶ 
8. ΟΟΠΙΓΑΓΥ͂ Ῥγδοῦοθ ὑου]ὰ ΠοΟοββδ ΓΙ Υ 
ἢδνο θη δ ]οἃ ἀροη τδ6 [ΑΓΔ 6 168 ἰῃ ἐποὶζς 
Ῥεγροίυδὶ "ΑΓΒ, δθ ὩΟΝΏΘΓΟ τηθηϊοποὰ 
Γγουρθοῦὶ 16 νΒοὶα οὗἩ [μ0 ΟἹ]ὰ Τεϑια- 
τηθηδ (ΘοΙΏρατο Μιολαεὶῖα, Μοδ. Ἐ. ἰν., 
ἢ 196; δηᾶ δ ΒΔΌδίΠ5. οπ)οίη ΒοΙὰ [80 
ἀοίδηδινο δηὰ [πὸ οβδηβῖν δ ἃ ἀυἱν 
ἀδηροῦγ ἰμπγθαίθηθ; δ66 Οὐδοῖ ΟΠ δ)ηι, 
ἙςοΟχίχ, 6, 7, 9; Ψαἑΐπον., Φαἃ Ἠδοδα5. 
58 Ὁ. ἰἱ. 23). 

ΑΒ [86 ἩθΡγονγθ οοπηιοὰ (ἢ6 ἀδΥ ἔγοτι 

ὀνθηΐηρ ἴ0 ουθηΐῃρ, ϑΘδο δ; οοτηπηοησοὰ 
Οὐ ΕὙΙΔΑΥ͂ δὲ βυπβοῖ, πὰ οἱοδοὰ δὲ 16 

δΘΙῚ6 ἴἰπ9 ΟἹ ϑαίυγάαγ, Ἐσνθῃ ΕΥ̓ΘῪ 
ΔΙΤΟΔΑΩΥ δὰ ῬδΥΟΪΥ ἃ ββογοὰ Ἵπδγδοίογ, 

δὰ 8 πη ἴ1Π|6 Νον Ταβίδιηθης ςα]]εἀ 
παρασκευή, ἄδγ οὗ Ῥγεραγδαϊίίοη (Μίδιιἢ. 

ΧΧΥΪ,, 62, δἰ 464). Βυξ 85 ἰη6 δυη ἀΪ5- 
ΔΡΡΟΔΓΒ ΘΑ ΪοΓ ἰπ 116 γᾺ]160γ8 τἤδη ἰῃ ἐπ6 
του δ η8, ΟΟΙΩΙΠΘΠΟΟΙ ΟΣ δηὰ οπὰ οὗ 

1Π6 ϑεθῦδι ἢ γογο ἀἰ βοσγοηὶ δοοογάϊπρῳ ἴὸ 
[Π6 ΖΟΟΡΤΆΡὮΪΟΔΙ ρΡοδίτοη οὗὨἨ ἔδ6 ρῥΐαςοβ, 
Ψοδορυβ (Απϊᾳ. ΧΥ͂]. νἱ. 2) τηϑπιϊοηβ, 
1Π δὶ ὮΥ 8 ἰδὺν οὗ [6 ἘΠΩΡΟΤΟΥ Αὐρπβίιι8, 
[6 Ὠΐπΐ ΒΟῸΣ νγβ χά 48 ἴδο οοϊῃ- 

Ἰλθῃοοθηξ οὗὐ (6 βαῦυδίῆ, [Ι͂ἢ ἰδ0 
ον δ ἢ ἔονγηβ Ὀσχίπηΐην δηα σοπο]αβίοι 
οὗ ()Ὠ6 Βεθθδι ἢ πόσο, ἱπ Ἰδίο εἰτηθδ, 

ΔηΠουηοοὶ ὈὉΥ ὈΪ]ονίης (6 τὰ α (5660 

«]οεερὴ., Β6}1, Φυἀ., 1]. ἰχ. 12; Μὰᾳαϊπ., 
ϑδαδΌ. 6. δ). 

ΤΌΘ βδΌῦδι ἢ τγὰϑ οοἰοδγαίοα: 1. ὮΥ 
οὔδτίηρ ἀουῦ]θ (80 πυσροῦ οἵ ἀδὶγ 
ΒΟΟΣ ἤο68, ΕΥ̓͂ ἩΒΙΟΝ ἰξ δηῃου]ἃ Ὀθοοσὴθ 
Τηδηϊ δι, ἐπδὺ τὰ ΒΑΌΡΘΙΝ ἰ:8 ἀϊδιὶη- 
δυϊεμοα ΔΌΟΥΘ 81} οὐ ἀδυβ, 85 [16 “ ἀδ 
οὗ ἀδγβ᾽; (μᾶὲ ὙΔ2δὲ [06 ΟἿΟΣ ἀδγβ 



859 ἘΧΟΡῦδ ΧΧ. 

(Ποιὰ 5841Ὁ0 ποὺ ἀο ΔΠΥ͂ ΜΟΥ, ΠΟΙ ΠΕΡ ὑπο, ΠΟΥ {ΠΥ 801), ΠΟΡ 
ΤΥ ἀδιρ θυ, ΠΥ τηδη-βουυδηῦ, ΠΟῸΡ ΠΥ πδ᾽ α-βουνδηΐ, 

Βοϊοηρ ἴο τηϑῇ, 9 Βαθρδιἢ 18 ἀοτνοίοὰ. 
ἴο αοἂ (Νυπι. χχΥὶὶ!. 9). 2. [η (16 ΗΟΙΪΥ 

οἵ εἰ ἴοι ρ]6 [86 ἔνγοῖνο ἔγοδὴ βῃον -Ὀτοδὰβ 
διά {ἐΠ6 ᾿ἱποθῆϑθο Ὀοϊοησίης ἱμογοῖο Ἐπ Θ ΓΘ 

ΡΙδοοὰ οὔ ἴδο ἰΔ0]9 (ἴων. χχίν. ὅ, 8). 

8. ΤῈ αἰν βίοι οὗὨ [0 ῥτγίοδίβ, ἀϑϑϊποὰ 
ἴοΥ 116 ψΘ  ΚΙΥ δβογυΐος, οοϊησαθποθὰ (ΠΟΙΓ 

ἔαποίίοιβ (2 Κίηρβ χὶ. 7, 9). 4. Ῥογίοοϊ 

τοδὶ ἸῸΠὶ 81} ΡΠ γ515 81 σοσκ ννα8 οὔθ οὗἁ [Π6 
ἔππάδηγοηίαὶ ἰη πο. 00} (566 δια ; ΘΟτ- 
Ῥδῖὸ χχὶϊὶ. 12; χχχὶ, 12, εἰ δεᾳ; χχχὶν. 21, 

οἷἴς.): ἴῸΣ αοἀἄ τοδίϑα, που ἢ Ηθοτγοδιοᾶ 
[06 τοῦ] Τρ γον Ὁ ΗΪ8 ιοὐϊ, ον ταποὶ 
ΤΩΟΓΤῈ ἰ8 ΓΟδὺ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [ῸΥ τηΔη, “ ὙΠΟΒ6 [8- 

ῬΟΏΓ ἰ5 πο ἷπρ Ὀυΐ ᾽0}] δΔηὰ γοχδείοη. ΤῈ6 
ΟΧργοδβίοη, ἴπδὲ αοὐἂ τοβίθα, 18 ῃὩ0 8ῃ- 

τὨγορΡοι ΤΡ 8: ; δ 068 ποὶ ἱΡ]Ὺ [ἢ6 
ποίΐϊοη οὗἨ τϑογθϑιϊοη δἱἵθυ ὀχῃδαυβιίηρ 
ἸΔΌΟυΓΒ; ἰδ δἰρηὶῆθδβ ΤΏΘΤΟΙΥ [86 ΘΟΙΡ]6- 
ἐἷοπ οἵ [86 ὙΟΣΚΒ οὔ στγοδίίοη; (86 Γοζιττι 

οὔ αοὰ ἴο Ηἰδ8 ρῬογίδοϊς βρὶ γἰ ΠΑ] γ, ἰο ΗΙ8 
ὉΠΟΙΙΔΠΖΟΔΌΪῈ δὰ θίθση δὶ Ῥχγουϊάθῃσθ. 
δ. ΤῊ δύ ψἃ8 Θβρθοίδ! ῦγ οοηβοοσγαῖθα 

ἴο ἀοτουῦ οοσαραίίοι τὴ ΠΟΙΥ ᾿Πουρ ΙΒ. 

ΤῺ ΟΑΥ ΘΓ Ροτοάβ [6 ῬΘΟρΪΘ υἱβιιθα 189 
ῬΓΟΡΠΒοΙΒ ἴ0 [ἰἰβίθη ἴο ποῖ ἐπβίσπιο 008 

δηὰ οχπογίαιίοπβ (2 Εἴηρα ἱν. 23). Ι᾿ 
»85 8 ΣΡ δε ΠΡΌ, ἃ ἀδγ οὗὨ ΠΟΙΥ ΔΒΒΟΙΩΒΪΥ:; 

186 τοϊϊρίουβ βογνίοθ γ88, ϑβρϑοίδὶγ ἴῃ 
Ιδίου {ἰπ68, τηοϑί βοϊθϑιηη, δῃηὰ ἴῃ (Π0 

ΒΥΠΔΡΟΒΙο8 [16 18 ψ͵ὸ8 τοδὰ ἴο {δ6 
οοπῃρτορδίίοῃ (υοδερῆ., Απεᾳ. ΧΥ͂Ι. ἰ.. 4; 
ἈΡ. ἱ. 22; Ιλκο ἷν. 16, 81; ΑΟἰ(8 χὶϊ!. 44; 

χυὶ. 18; οἷς, Ἐνϑῃ Ἰ᾿ἰχζϊ, {που ρ ἢ 1058, 

ΟΥ̓ΟΥΥ-ἀΔΥ σΟΠΥΟΓΒΔΙΪΟὴ8. ΟΓΘ δνυοϊἀοὰ 
οἡ β'δθθδί (800 (Οεδϑεμίμα οὐ 18. ἰ1. 2380). 
1 νὰϑ ἱπίθηἀοα ἴο ἰπάνοθ ἔπ 6 [βγϑθ] 18 
ἴο τοῆδθοὶ οἡ ἴδπο βίδίθ οὗ ἢΐ9 δοὰ] δῃὰ οὰ 
{Π0 παδίῃγο οὗ ἢἶθ σοηάποῖ, δηᾶ τδπ58 ἴο 6 

8 ἀΔΥ οὗὨ βο] } -οχδυηγϊηδίίοη, οὐὔἩὁ ἴτπ τὸ- 
Ῥοῃίδηςθ, δηὰ ἰπίογηδὶ γοίογτηδείοη (οοτη- 
Ῥδ͵Ὸ Οἰμδατὶ ἰὶ. 50; 111.1). ἘῸΓ [86 5840- 

Ὀ6ῈῈ 18 λοΐν, δηὰ [Π6 τϑδὲ οὔ ἴπ6ὸ ϑδθυδιῃ 
8 ἃ δαποίἐβοαίίοπ ; ἰὰ 88}}8}1} 8}} 1πΠ6 ῥἱοιδ 
τηδη ὙΠ ἃ μασὶ οὗὁὨ 6 Πο] 688 οὗ [86 
ΟΥὐδδῖου (οοραῖο Εχοὰ, χχχί. 138--1 5; 

ΧΧΧΥ. 2); δηὰ τιογοίοσο 186 Θαῦθαι ἰ8 
χη ΠΟΔΠΕΥ οοπηδοϊοα τε [ἢ 6 ΠΌΤΟΥ 
Β6ΥΘΏ, ΜΓ ΔΙΟΒ ΓΟΡΓΘΘΘΏΐΒ ΒΟ] ᾽ 688 δηὰ ἀὐνίηθ 

Ῥογίθοϊίου (809 ποῖίθ οἡὐ χχχίϊ,. 10--- 12). 
ΤῊΘ τ ΟΥΘ ἱπσοσαργθἢ θη: 0]6 ἰδ [Π6 Ορὶπίοα 
οἵ ἴ8Βοϑὸ Ὑ8Ὸ ρὶδοθ [πὸ συβοϊθ νγεϊχῃς οὗ 
[86 ΘαΌΡΔΙΝ ἰῃ [86 τηθτθ πορϑίνο οἱοσηθηὶ 
οἵ τοίγαϊηϊης ἔστοσῃ ἰδρουσ, του Δ]]ον- 
ἱπρ ἴμαὶ τθδὲὶ στοαὶ ἱπβιϊξαςοπ ἱπιρ} 168 
ΔΏΟΙΠΟΥ ροδϑίενο οἱθιθηΐῖ, πο οοηβιΐ- 
ἰαῦθ8 118 τα 8] δηὰ τηοτο ἰπίογη αὶ οἰαγδοίοσ. 
Ἐτοθάομς ἔτγομι αἱΐ οσουραίίοη, δΒοεῖι ῬῊγ ἷ- 
ο6] απάὰ "πεπίαἱ απὰά πιογαὶ 18 Ἰπὰοίθηοο, 
δῃὰ {που ]οβϑηθδδ, δη ἃ ΔρΘΙΌΥ, πο ἢ 

σϑῃποῖ ῬΟΒΒΙΟΪΥ, δΔη ἃ ΟἿ ΔΠΥ δοοουπέ, ῥγὸ- 

ἄμοθ ἐμαὶ βαποιβοιιίου, ΜΕΘ ἐδ ἐμ αἰνο- 
ΤΊΟΥ δἰτὴ οὗ 411 Ὠυσωδη δϑρίγαϊίοηβ. Τδθ 

τοδὲ οὗ αοἂ ἰδ ουὖζ ῥγοίοιγρθ; ὃὺυ οὐ 
ὙΔίΟΠ68 δηἃ Γη]68, δΔη 18 ἃ ρογίοος βρὶ τὶς 

αἱ 4}} ἐἰπη656; ἴο δρργοδοὶ Ηἰΐπι ἰβ, ἰμθγο- 
ἴοτο, (96 οηὰ οὗ [6 ϑβθρδιδ, τωρηΐαὶ 

δηἀ ΤΉΟΓΤᾺΙ ἱπάϊ βογοηοθ τοῦ] ΤΟΙΠΟΥ͂Θ 
τι8 ἴγοηω Ἠΐ; βδηὰ τ᾽6 δα ΌδιΝ, ἰπϑιοδὰ 

οὗ δοίης 106 τοδίοβὶ Ὁ] βδὶηρ οἵ τηϑη- 
κιηᾶ, σουἹὰ 6 [15 ρτοδῦδϑδὶ ουζγδθ.--- Βαϊ 
6. ἰδ νγὰϑ δἰδ0 8 ἀδΥῪΥ οἵ σϑοσθδίίοῃ, οὗ ͵ογ, 

δηὰ οὗ σομγνίνίαὶ τηθοιίηρδ (15. χὶ υ . 88; 

Ηοϑ. ἰΐ. 18; 1 Μδοο.], 41; ΙμΚὸ χὶν. 1) 

Ἑδβιίηρς 88 ΟΧργαβδὶν Ἰογυϊἀάθη (Ἰδὲς 

ὉΠ ΦΡΩΟῚ ὩΠΉΠΟΣ ΡΊ]) ΠΌΣΟ 
ΤΩ, Δαϊμιοκ. ϑ4Ὁ0.}. 

ΑΒ ἴδ δ8 1 γ8ὺ8 ἴῃ ΔΠῪΥ ΨΑΥ͂ [6 8510 ]6, 

[16 Ιδβγὰθ} 1168 οοἰουγαιθὰ [80 ϑαθῦδι ἢ 

ΘΥΟΥΥ ΘΟ, δηὰ ὑπάογ ὙὙΒδίοΥο ἀοχῃ]- 
ηΐοη, Ἔχοθρῖ, ρει Ρ8, ππάοσ [ἢ6 ΕΥ̓ΤΘΠΩΥ͂ 

οὗ Απείοοδυβ ΕΡΊΡμδηο8. “Ατηϊάϑὲ ρμοσὶὶ 
ΔῊ ἃ ΒΟΙΤΟΥ͂, διωϊά δὴ ρογθοουξίοη δηᾷ ἀθϑῖα, 

[6 ἀδγ οὗ τοβὶ νγδβ οοϊοταιθὰ. [Ιῃ ϑραὶῃ 
δηὰ Ῥογίιμαϊὶ, ὙΒΘΓΘ ἃ ΡαὈ]ς Ρῥγοίδδϑίοη 

οὔ ΦΔυάδαίθεπι γαὰ8 Ῥυηϊδηθὰ ΟΥ̓ ΕΧὶΪα ΟΥ̓ 
ἀραὶο, τ6 ΘΑ ΌΔΙΝ δ δι}}} οὐϑεγνϑὰ, 
πῃ 0 ΒΘΟΥΘΟΥ οὗ δραυτθπίβ 80 ἀοχίογ- 
ΟἸΒΙΥ οομπίσίνοα, ἔπῶὲ [ΠΟΥ 616 ἱσπογθὰ 
ἴο ἴ80 Βομβοῃοϊὰ δἱ ἰασγζθ, 119 ϑδδθθδι 

Ἰδτρ5 "σεσο Ἰἰμη θα, τ86 ἔδδβετ [8016 ὑγθ- 
Ῥαγοά, νυίνεϑ δῃηὰ τηοῖμογθ, μπβρδη δ δηὰ 

ἔαυῃ ΓΒ, σγδυ-μαίγοὰ τηθῦ 8Πηα ΓΟΒΥ͂ (ἘΒ]]- 

ἄτϑη, δβϑβοιι]οα ἰῃ [6 βοοϊμἀοὰ σΠΔΙΆΌΟΓ, 

δηὰ ϑαθΌ δι ὨΥΠΙ ἢ ἸΥΘΓΘ ἸΟῪ οδαπηϊοᾶ, 
δηὰ βαθῦδι ῬγΑΎΟΥΒ Μογο οἤδγοὰ ἃρΡ ἴὸ 
Θοὰ, νίει Ἰουά- δοαίίης μοδγίβ, Ὀὰϊ νι ἢϊδ- 
Ῥοζοὰ νοΐοϑδ" ΑἈπὰ ἴο μ18 ΟὈΘΟσΥΘΏοΘ 

-Φ Δ 

αἰ σοι. Δὦ 

ζω 



ἸΠ ὃ δ᾽ 860 

το ΤᾺΣ τσοὶ πὸ ΘΡΥΤ »1 -Ὑ ῦ ὙΨῈ 
Δ πὰρ, 

οὗ 10 βδοθδε οϑροοδιγ ἀοο8 [Π6 618} 
Ὡδιίοι οὐ [80 στοαὶ γιηρ δηὰ δυδρίοϊουθ 
ἔαςι, τζ ἱχηογβηοθ πουὸῦ δργοδὰ διηοῃ 

[6 πὶ 50 ΓᾺΓ 88 ΔΙΏΟΠΡ' ΤΊΔΗΥ ΟἾΠΟΥ ΠΔΕΟΠΒ 
δηὰ ϑ9οοῖδ, [Δὲ ΘΟΥΘΙῪ [5τ80}}10 τγῶδ, ἱπ 
σΟὨδοα]ΌΘΏΟΟ οὗ ἐδ6 ἰῃδιγυςσίομ8 οἥξγοά ἴἰὸ 
δἷπὶ ἰπ [πὸ ϑαῦθδι ἢ αἰθοοῦγθεβ, θη] ἢ - 

θηθὰ οὐ πὸ ῥγίποί 168 οὗ δῖβ δίῃ, ἐπὰ 
τιδῖ, 7πδὲ 'π [Π6 τι ἀ]6 ἀχοδ, ΒΘ ΘΥΘΙΥ - 

ὝΠΟΓΟ ἴῃ0 ἀοορθδὲ ἀδυίκηθδδ οὗ ἱβρογδῃοο 

διὰ 50Ρεγβ ΠΟ ῥσουδὶ θὰ, ἱτητηογίαὶ 

ῬὨΠΟΘΟΡΠΟΙΒ δηὰ μοοῖὶβ βουσχίδῃοὰ ἱπ 
ΓΥΤΟΝ 

«κά (ἰἷἂνΝ εἰγακφεγ. ἘῬΥ ἴδ ΒΙΓΒΏΡΟΙΘΒ 
γεο δου ἃ δἷβὸ σοβὶ, δηὰ βοτὰ ἔπθ [8- 

ΤΆΘΙ116 186 ποῖ 8] οτυϑὰ ἴο ΘΕΙΡΙΟΥ͂ Οἢ {ἰδὲ 
ἄδγ, πὸ τηῦδὲ ἤογο πη ἀογδιδηᾶ [Π6 βοοομὰ 

οἷαδδ οὗ ἔποϑο τ ποπὶ τὸ ἢδγο τηθηϊοποὰ 
ἴῃ ΟΡ ποίδ ΟἹ χὶϊ. 19, ὩΔΙΊΘΙΥ, 186 

ὝΦ ὮὋ οὐ Ὁ ΦΠ ; 0 οἴδογβ, 106 

ῬῚΥ ΤΣ, δύο, 88 ἃ στρδίζοσ οὗ οοῦγδα, ἰπ- 

οἰπάεὰ ἴῃ 411 186 τίνι οροδ δὰ ἀυι 68 οὗἁ 

1:6 βαῦραῖβ, Βαυὶ [6 δεαείδ οΥθῃ 810 

ογάἀογοα ἴο ῥαγῇ οὶ ραῖθ ἴῃ ἐδ Τοβὲ οὗ 16 
ΒΟΥΘΉΙΝ ΔΔΥ͂, ἱΏ δοοοσάδηοο τ [ἢ6 Βα- 
ΤΏΔΗΘ δρίτι: πος Ρογυϑὰθθ τἢ6 Μοδδὶς 
ΙΔ ἴῃ [18 Τοβρϑοὶ δἷβδο, δηᾶ, διτίῃου, 

Ὀϑοδῦδ86 ὙΠ [6 ὈΘΑΒίΒ, ΠΘΟΟΒΒΑΥΥ τῆ, 

ΒΕΥΎΔΩΙΒ ΟΥἉ πιδϑίθίβ, Δ’ ΟὈϊροά ἰο ἸδθουΣ 
(806 ὨοΐΘ ΟἹ ΧχΙϊὶ. 12). [ε 8 δὴ ἰη- 
πεοηπίουδ ἰηἰεγργοϊδείοηῃ οὗἨ [ἢ6 Τα] τυ 1818, 

ἴο ππαογϑίδπα ἔπ Θχργοββίοῃ: Οοα δίοεεα 
ἐλε ϑδαδδαίδ, 8ο τπδὶ 118 ἀΔῪ ἰβ ποῖ ἰη- 
εἰυαάοά 'ἰπ (Π0 ἀϊγίηθ ουγθα Ῥχγοποιιποϑὰ 
Οἡ ἴΠ6 ισογά-Δγ8, ἰῃ Οδῃ, ἰϊ!, 17---19, 
δηά τΠδὲ, ᾿δογοίογο, ὈΥ̓ ἴδ0 ΚιαΌΡ δ, [ἢ 6 

Ῥδιβα ϊδίδοδλὶ ὉΠ] οδδίηρ 8 ῬΑΣΠΥ τοβίοτγοά. 
Ἐοβί 68, [ΠΟΥ πὰ ἴῃ {πῶς ῬὮγαδο [ἢ6 ἴη- 

εἰπιδεῖοπ, ἔπδὶ (6 τοδὲ, οὐ ϑϑαρῦδι, ἱδ 

ΠΟΥ͂ΟΣ ἰΠ] υΤΙΟΊΒ ἴ0 ἐδμερογαΐ ΠΥΟΘΡΟΓΙΥ, [ῸΣ 

Οο γνταηιθὰ, οὐ ἰδδί δοοοιηξ, δὴ ἰῃ- 
ογθαδοὰ Ὁ] βδίηρ οα {Π6 δὶχ ρῥγοοθάϊηρς 
ἄδγβ, 88 Ηὸ χανὸ ἴο ἰδ [Ιβγϑοὶϊο8 ἃ 

ἀοπῦ]ο αυδηθιγ οὗἨ ταπηδ οἡ ἴδ6 εἰχίῃ 
ἄδν οἵ [80 ποεῖ. 

ἯΥο ποθ ΒοδυοΟΪΥ χὸ Ὀογοηὰ [86 Ῥδη- 
λίθοι 86} ἴοὸ Ὀ6 οοηγνίηοοα ὑπαὶ 180 
ΒαῦΌΔΣΒ 6 ἃ Ῥυγοὶ οϑαὶο ᾿πδεϊ πο ῃ. 
Ιᾳ θεῖ, τ. 1δ, ἱξ 16 ὈὉτουρῆς πο οοῃ- 
Ὡθοζίου ΠῚ [80 ἀδρδυίαγο ἔγοπι ἘΒΥρΡι; 

ἴῃ Εχοά. χνὶ, 23, ἰξ 5 τηοηϊοηοὰ τὴ 

ΤΟίδγθηοθ ἴὸ 8ῃ ονϑηὶ Ἡοἢ ἰΟΟΚ οἾδοθ 
ΟἿΪΥ δίνας 1πὴ6 ὄχοίοθ, διὰ ὑθ]ο ἢ ἷ8, ἴῃ 

ἔδει, 6 ὅτειϊ οσσδβίοη οὐ "τ ἷς}} 1ὲ 18 ΟἸ ΘΔ ΙΥ 

ἱπίσοἀυςοᾶ. Ἧ79 Κυον ἰδπδὲ ἰξ 85 ὈοΘη 

δεδογίοα (πδὶ 106 ΤΩΔΏΠΟΥ ἴῃ ἩΔΙΟΝ [ἢ6 
ΒΘΌθΔΙἢ 8 χηδηϊοποὰ ἱπ 6 βἰχίθθμιὶι 
ΒΑΡ, ϑῆονα τπδὲ ἰδ ττα8, δὲ ἰδὲ εἶτησ, 

ΔΙΓΟΔαΥ ἔασα ἢ ἶν τὸ 06 [εγδ] 1686. Βαϊ ἰξ 
18 ΘΑΒῪ ἴ0 ΡΓΟΥΘ (δαὶ ὑπαὶ σΠΔΡΙΟΣ }π8ι18.68 

υδὲ 1ΓΠ6 ΘΟὨΙΓΑΥΥ ΘΟποϊαδίοη; ἴῸΓ, ὙΒΘῊ 

186 Ηροῦγοννδβ ζδιδβογοὰ, οὐ [πὸ δἰχῇῃ ἀΔΥ, 
ἀου 6 186 υδυδὶ αὐδηϊίεγ, [ΠΟΥ͂ Ἄοουϊὰ 
ποὶ δοοοῃηὶ ἴοσ ἰδ, δηὰ ὀπαυϊγοὰ, ἐπγοῦυ ἢ 
[8 εἰάοτβ, οὔ Μοβεβ, ῆδὲ [πδὲ δίσϑηρο 
ἱποίάθηϊ δἰ χζηϊδοά (νεσ. 23); δῃαά Μοβδοϑ 
ΔΒ οΓΘα τηοδὶ ΟΧΡΙ ἸΟ ΕἾγ. ἰδ δὲ [ἢ 6 {0]1ον7- 
ἴῃρ ΔΑΥ͂ ἰδ 8, ἀΔΥ͂ οὗ τουῦῖ, οὐ 86 βαῦθδι ἃ 
(νοσβ. 33,25, 26); Ὀαΐ, ποι  μδίδι ἀϊηρ 41} 

1η18, Β0Π16 οὗ θὰ νγοηὶ οὐ ἴο ζείδοῦ ἴῃ 6 

ΤΩΔΏΠΆ (ΥΟΥ. 37), Ἡ ΒΟ τοῦ] ὰ ὯΘ ΒΟΔΙΟΟΙΥ͂ 

ΟΧΡ] ἰσΔὉ]6 οὐ ἐπθ δυρροβίξίοι [πᾶὺ [86 
πδῖυτο οὗ τπδὶ δ Ἧ88 ὈΘΙΌΓΟ ἴδτα ΔΓ ἴοὸ 

[80 Ῥοορίθ. Οἵ βε}}} 1088 πεῖσις 15. 109 
διχυιθηϊ, [δὲ γὸ ΠΟΎΒΟΤΟ πὰ δ οἱεαῦ 
διὰ (1}} ἰατν σοηῃοοτηΐηρ ἴπ6 βδῦθδιι, δηὰ 
ἐηδὲ, τποτχοΐοσο, 86 βγεθ οδ τοῦδέ ὮΔΥΘ 

Ὀδοη Ῥοσίθοι  Υ δοᾳυδίηἰοὰ πὰ 1; [ῸΥ, 
πὸ ὈΕΙοτο, πὲ ΟὟΤ οι δηθτηθηϊ δίδιοδ 

[πο ἰανν οὗ βαῦυδι τὶ Ρογίοοϊ ἀϊδιϊποῖ- 

688, Δηἃ ΤΟΠάΟΙ 118 ΟΠδγδοίοῦ δηά ἰθῃ- 

ἄθῃογ αυἰϊθ ἱπιίο! 016. ΤὯμθ σϑδϑοῃ 

(δὲ Οοἀ τοδιοὰ δῖον ἴδ εἰχίδ ἀδὺ οὗ 

ογοδιΐου, 18 ἱπίθη θὰ ΙΔΘΓΟΙΥ ἴο0 Ροΐηΐ ἴο 

[80 βαογοᾶ δηὰ σωοπιθηίΐουδ Ομδγϑοῖοσ οὗ 

1.0 Καθθαι, Ὀαὶ ἰξ ἀοοδ ποῖ 080} Υ [6 

οομοϊυδίοῃ ἐδαὶ ἰδ νγδϑ ἰμδιεϊαοὰ ΔΓ α Υ 

ἱπιπηο διε} 7 δήοσ [86 οτθδέίοῃ. Τῃ6 

ϑαῦθαιδ ΤΩΑΥ Βανο 18 ὈΥΓΠΙΔΙῪ ΟΥ̓ Σἢ ἴῃ 

86 οτοδεϊοῃ, δπὰ πᾶσί οχίδβί, βίηοθ [ἤθη, 

δἰγοδὰγ ἰῃ ἴμ6 δύναμις; Ὀαΐ 10 ἰδ ΟἸΘΑΓ, 

ἐπδῖ, Ῥγδούςδιγ, ἱς σου] ἃ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἰησο- 

ἀυςερὰ αἢοῦ ἴδ [δγϑο 68 δὰ Ὀθοοτηα 8 

πδιου, ἱπὰοροπάθηξ, Δα ΟΠΟΣΩΟΊΒ, δὰ 

ἔγοο ἥτοτο Εσγρεδη ϑογνϊςυ 6. Τῆθ οοπι- 

τοϑποίηρ τόοσγὰβ οὗ ΟἿΣ οΟΣ ΙΒ Πὐτηθηΐ: 

“ Πεπιεπιδεν ΟΣ) (0 βαρθδιμ- ἀϑυ," 
“80 δὲ [||6 "6 δα ἀποοὰ 88 6 ὑγοοῦ οἵ 18 

δηϊο-τηοδδῖο ογίσίῃ, εἰποο ἸΠΘΥ τηθδῃ ΟὨΪΥ : 

06 δἰνγαυβ ταϊπάἀ τα] ἰο οοἰθῦγϑίθ [δαὶ δ 



96] ΕΧΟΘΙΙΒ ΧΧ. 

ΠΟΡ {πγ Ὀοδϑί, ΠῸΡ ὉΠΥ͂ ΒΙΓΔΏΡΘΓΡ ὙΠῸ 15 τ Βη ΠΥ σαία8. 
11. ΕὸΡ ἐπ 8ὶχ ἄδυϑῃ6 Ἰμοτὰ τρδάς ἤδανθη δηα οδρίῃ, {Π6 

δηὰ, ἐπογοίοσο, ἰὴ Ποπέ, τ. 12, [ὴ6 νοσάδ 

“ἀεερ τ δδαῦθδ-ἀδγ," δζὸ υδϑὰ βυπο- 

ὩΥΤΩΟΙΒΙΥ τ [086 ΠΟΘ οπιρ]ογοά. 
ΜΔΩΥ δηοίθης ὙτϊοτΒ πίϑίθ (ἰδέ ΠΟΙ, 
Ἔπδὲ 156 ΒΑΡΌΔΙΝ ἀδίθβ ἔγοτα ἐΐθ {ἰπιθ οὗὨ 
Μοβ68, ἴον ἰπβίδηοο, δαδιίη Μαγίγσ (Ὁ 16]. 
οοη. ΤΥγρῆ. 236, 361): ΙΣΘΏΘ6.8 (ἰγ. 80); 

Το δὴ (Δάν. Μπά. 1]. 4). 
τ δ8 ὈΘΘῊ δϑϑογιοα, ἴμδὲ (Ὧ6 ΒΔΌΘΔΙὮ 

οὗ 116 Ηοῦγονγβ 888 Ὀθοη ἱπηϊξδιθὰ ΠῸΠι 
οἶμον ΟΥϑηδὶ πδίϊοῃβ, 88 τ 6 ΕΥΡιΐΔΠ8, 

Ομδιἀθδηβ οὐ [πάϊδηβ, δηὰ ἰὲ [89 ὈσοΏ 

ἐγδοοὰ αἰ γοΟ Υ το [86 ΟΣ Ρ οὗ ΟἸγουο5- 
Βαῖϊυγη, ἴτοτπιλ ὙΠΟ, 85 18 Μ6]1 Κηον, 

1:6 ΒΟΙΏΒη5 4180 08116ϑ ὦ [86 ϑούθῃΐῃ ἀΑΥ͂ 
αἀϊεε ϑαίμγηὶ, ΤἸΤὴθ Ἐρυριΐδηβ, Πἰκ ουτΊδ6, 

ὙΠῸ 66 δοηυδίηἰοὰ σὰ τ86 ὙΘΟΝΙΥ͂ 
Ογοΐοβ οὗἩἨἁ δουθὴ ἀδύϑ, δΔ1Ὸ δαὶ ἴὸ ἰ'δνυθ 

σοτηχηθησοὰ 186 ψοοῖκ τὰ [Π0 “΄ἀΔΥ οὗ 

ΟὨγοποθ᾽" (Π]ο Οδδβ. χχχυὶ 18, 19). 
ΑΒ διῃοῖδοσ ρῥγοοῦ οὗ ἴδ δάογβίίοη οὗ 
δαῖιχῃ διηοηρ 6 Ηοῦγονθ, [16 Ῥαδβδαρο 
ἰῃ ΑἸοΒ νυ. 16, 8 οὗδθπῃ ὕθοη δἀάυςοὰ: 

“Ὑου οδιτὶ θα [π0 ἰδηΐ οὗἩὨ γο Κίηρ, διὰ 

δε ὑπασε φῇ γοὺν ἰάοίε (ὨΞΝΌΟΥ 1.8 ΓΝ), 
116 ϑ8:8Γ οὗἨ γοὺῦ χοὰ, ποτὰ γοῦ ἢᾶγθ 
τηδ6 ἴ0 γουγθο ["; ἴογ 1.2 [.28, ὈΥ̓͂ ΠΊΔΏΥ, 

Ὀροη ἋΙΒΟΙΥ υπϑἀοτδίοοὰ 846 ϑαΐμγη (80 
ἈΠολαεϊ,, Βολίεκ, διὰ οἵἴοσα, ὃὉὰϊ ([ἢ6 

ΨΜυϊραῖο ἰγϑηβἰαίθα: “ ἑμιασίπεηι ἰάοίογεε 
ϑεδσογωηι," δηυὰ Οὐδβοηΐῃβ δάορίβ δ 18 
ἐπιογργοίδηου ἰπ ἷδ ΤὨοδδασιϑ). Ηον- 
ΘΥΘΓ, 811 [Πποϑὸ Δ Δ] ΟΡ 168 ΔΙῸ ΘΓΤΟΠΘΟΌΏΒ; ἴῸΓ 
18ῖ., ΔΙΠουχὰ [6 δουθη ἢ ἀδὺ οὗ [6 ΘΟ 
ὍΓ88 σΔ]]οὰ, ὉΥ͂ {1ὴ6 Βοτηδη, ἀἰεε δαίμγπὲ, 

ἦτ δῦ δσοηδίἀθιθὰ 845 8 αἷεϑ αἕεν, δ υῃ- 

πο ΚΥ ἀδν, ἩΒΙΟΔ ἷθ ἰη Ῥοσίϑος δη ΔρΟ ἶβηλ 
ὙΠῸ [9 Ηοῦγονν ΘΔΌΌΔΙΝ, δηὰ {16 ρ]αποῖ 
ϑδαϊαχῃ ἐἰϑο ] Γ ἰβ ο84116ὰ 5806}186 ποοϑῃβ, εἰἀπ8 

ἐτὶδῖθ, ΟΥἹ ὕταᾶνο βδίηγηΣ δι 8 ἴἢ ΟΙΏΏΘ 
οϑραῖϊ; [86 Ατϑοΐδη8 ἀοαεϊχτιαῖο ϑδεΌγη 88 
(06 ““χτοδὲ τηϊβίογίαηο "᾿; 6 ΟΒ δ) 6818 
ὙΟΥΒΕΙΡρΡοα Ηἶπὶ ἱπ 8 Ὀἶδοῖκ ἴθ ρ]ο, δα ἃ 
ἴῃ ὈΙΔοκ ραστηθηίδ; διιοπρ ἴΐπ6 πηοίδ]5, 

(16 Ιοδὰ πῶ ἀουοίοὰ ἴο ἢϊπι: πὰ, 

διροης [6 ΕΠΥΡίδηδ, ἴδ ἀΔγ οὗ ϑεαίΐυτη 
88 ἴῃ6 Εγεῖ, ἠοῖ [86 δον ἀδΥ οἵ [86 
ψΟΟΚ: ϑιὰ, ἴοι (9 μαβϑαρο οὔ ὉὨϊο 
Οδδδίαϑ δῦουϑ σοίοιτοὰ ἴο, ἰξ ἀοθϑ ποῖ 

ΟΥ̓ΘΏ ΔΡΡΟΒΙ {ὑπᾶὶ ἴῃς οἷὰ ἘρΥριΐδπβ 
ἀοδίχιιαϊιοά 150 ἀδγϑ αἷΐοσ [πὸ Ὁἰδηθίβ 
(δο0 Ζἀεἶεν, ΟἸΓοΙΟΪ. ἱ. 180); Ὀιΐ [ΠΟΓα ἰ8 
ἙΟΥΔΙΠΪΥ ηο0 ἴγδοθ οὗ δυο βρροὶ διίοη 
ΔΙΔΟΠΣ ἴδ6 Ηθῦτγον, ϑυγγίδηβ, δηὰ στηοδβῖ 
οὗ ἴ6 Ατδδὶς υυἱῦο8: 41, δυρροβίηρ, 
Θσθῃ, ἐπ δὴ [86 Ῥγορδοὶ Απιο8 ἱπα σπδη 
Τορσοδομοὰ (86 [βγβοὶ θθ, {πῶ ἘΠΟΥ πδὰ 
βουνὰ τὴ6 101] ϑαίασῃ ἴῃ της ἀδδοτῖ-- 
ὙΓΙΟΝ ἔδοῖ ουθῃ οδηποὶ Ὀ6 Ρτονοᾶ, δὲ Ἰϑδϑῦ 
ποῖ ἔγσγοιῃ (6 νογὰ 1)", ὙΠΟ δἰ ΡῚῪ 

ΤΑΘΔΏ8 δἰαίμε---ἰς ἀ065 ὈΥ̓ ΠΟ ΤΙΩΘΆΠ8 ἔοϊ- 
Ἰονν, (δὲ Μόοβοβ βαποιίοηθὰ δἰ8β ὑγόγθῃρ 

ὉΥ ἱπδεϊξυϊηρσ [Π6 ΒΑΌΡΔΙὮ 88 ἃ ἀδὺ οοη- 
δβοοσγαιθὰ ἰὸ ϑαίκγη (αξζαϊπδὶ Βολίεπ, αοπ. 
[πη Ὁ. 137, 600 Τ᾽ μοὶ, Θοῃ. Ρ. 14. εἰ δεῃ.; 

οορασο Ἡίπεγ, ΒΙΌΙ. Τοῦ, 11. Ρ. 848-- 
848) ΤΠὰβ γὸ ΔΓΘ ῬΟΓΙΘΟΙΠΥ ἸυβιΠ 6 ἃ ἱπ 
οοπδίοτίηρ [Π6 Βδοῦδιδ 86. δῇ οτίσί πη] γ 
Μοβδὶς ογάϊηδηςθ; δηά ουύϑῃ ἰΐ, ἃ8 18 ποῖ 

τη ροββὶ ὉΪ6, δἰ πλἱ αν ἱπδο α 1 0}}8 ΔΘ ἰουπα 

ΔΙΏΟΠΡ ΟΥΠΟΡ δηοίθης Ὡδίϊοηβ 8180, [16 
Ῥγοίουῃα βρίγιϊαΔ] δηὰ γα] χίουϑ ομαγαοῖοῦ 
νἰ ἩΠΙΟΝ (6 ΒΑΌθδιῃ 18 ἰηγοδιοα, ἴ5, 

ὉΠἀουυΘΪΥ, Ῥϑουϊαγ ἴοὸ ἐδ6 Ηδῦτον 

Ἰορίδἰαῖοσ. “Ὑ7πὴδὶ Μοβοβ οσοδιϊοὰ οιἽὄ οὗ 
ἪΠ|6 ἰδδὶ ἀδὺ οὗὨ ἴΠ6 Ὑγοοῖκ, τγὰϑ βοιωῃϑι ηρ 
αυΐο πον, ὙΔοἢ 84 ὭθνοΥ ὈοίοΤο οχἰξιοὰ 
ΔΙΠΊΟΠΩ ΔΗΥ͂ Πδοη, ΟΥ 'π ΘΩΥ τχοϊχίοη. 
ΤἼο Ἰαϑὲ ἀδὺ γγαὰ8 ἴὸ 6 ἀοτοίοα ἰο τοεῖ: 

811 1Π6 804] ἸΑΌΟΌΓΒ ΟΥ̓ τῇδ ἼοΓο ἴὸ ὕ8 
ἱπιοσαρῖοᾶ, δηὰ 8 ὑπ γογθαὶ 58.110 659 

Βῃου ἃ ργοναῖ, ΤΈθη τῆλ Βῃου]ὰ ταίρι 
ΘΥΘΙῪΥ͂ Κα δηα ΘηἸογτηθηῖ δῇοσ τὰϊο ἢ ἢθ 
Δϑρίγοβ ἴῃ 88 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ το ]8 δῃ ἃ ρυγεαϊ8: 
[818 19 [Π6 ϑασγίοε (7 εοἰ7-ἀεπίαὶ νος ἢ ἢθ 
.)88 ἴὸ ΟἹΘΓ, ἃ ββδοσίῆςθ τ ὶάϑὶ ἀἰογοης 

ἴτοτη 81} (ἢ οἴογίηρβξ οὔ οἵδοσ ἐἰπιο8 
δηὰ πδίϊοηβ, Ὀπὶ οὶ 80 ὙΘΤΓΥ ΘΑΔΥ [ὉΓ 
[πο δυτηδη τηϊηά, πιο ἰ8 σα π-δοοκίηρ, 

δηὰ δοθοσροὰ ἱπ 129 ἕαγτηοῖ οὗἉἩ {Π6 
νοῦ! "ἢ (Ευαϊά, Απεϊᾳ. Ρ. 107), ΤῊΘ 
ΒΆΠΩΘ ΟΥἾΪς 6841}8 (0 ΘδΌθαι “[Π6 
Βιοδίοβὶ δηὰ τηοδὶ Ῥτγοάιοίϊνο ἰάδθα οὗ 
Μοϑαΐβι" (σοσραῖο Ρ. 104---112); δηὰ 
Βαεὴν (ϑιγταῦ. 11, Ρ. 592) τοϊημδσῖκα, ἐπὶ 
ὍΘ ηά, ἰῃ 16 τοῖο δηοΐθης που], 89 
110116 8 Ῥάγα 116] ἱπδιποη οὗὁἨὨἁ ἔδο βαθδδιι 
85 οὗ Μοβαΐϑῃι 1561. 

ρ  ς ΝΝΝ 
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Ἡδδίΐοη πδίϊοηθϑ δὰ, ΒοΟΥΟΥ, 8 

Κηον]οᾶχο οὗ 6 Ηροῦγονν ΘΑΌΡΔΙΝ, πὶ 
16 ουτίουῦϑ ΟὨαγδοῖοσ οὗ [Π6 δοσουηῖδ 
ὙὮΙΟὮ ΠΟῪ χὶνο οὗ ἷὶ 15 νγ6}} οα]ου]διοα ἴῸ 
σδι186 ΟἿΣ δδίοῃβδσηθηῖ. ἸΤδοΐϊαδ (Η]δῖ. 

Υ. 4) πυϊο8: “Οη (δ Βουθηϊῃ ἀδΥ, ἰδ 18 
τεροτγίβα, [Π6Ὺ σοβοϊνοὰ ἴο οοἰθυγδία σοϑέ, 
Ὀοσδαδβο {πδὺ δ Ὀγουχῆν {Π6ηὶ Τοδὲ ἵγοηι 
1Ποἷν (0118; ἰδίου (ΠΟῪ ἀογοιοα [86 ΒΟΥΘΏΪΝ 

ΥΟΔΓ 4150 ἴο [42] 688, Βὶπο6 ΠΟΥ δα ἐδειοθα 
156 βιὐγεθῖμοδθ οὗ ἰηάδοΐθηοθ. ΟἸΠΟΥΒ α]- 
Ἰοχζο, ἴδὲ υδῖβ 8 8} ΒΟΠΟΌΣ τοηδογοὰ ἴῸὸ 

Ββαίησῃ [8606 ΦΈΡγα]}, ΟἰἾΠΟΣ Ὀοοδαϑο ΒΟΥ 
τοσεϊγοά (δ οἰοιηθηῖδ οὗ ποῖ} τοὶ ρΊοη 
ἔγοτα ἴ6 Ιάδοϑηβ [Οτγοίδῃ8)], τᾶΐο, ΜγὙῸ 8. 

ἱπίοστηθὰ, τόσα ἐχρο]]οὰ ἔτοσὰ [δὲ ΘΟ ΠΥ 
ὙΠῊῺ βαίαγη, δηὰ σοτο ἴΠ6 ἰουπάοτ οὗ 
16 πδεέϊοη; ΟΥ̓ 666, ὈδΟΔΏΒ6, διηοης (ἢ6 

δούθῃ ῥ᾽δηθίδ ὈΥ̓͂ Ὑ ΠΙΟΝ ΤΩΘῊ ΔΙῸ ρογνοστοά, 
Ἐ᾿|0 Βῖδν οὗ ββ δία ΏΟΥ68 ἱπ [π6 πἰχθοδὶ 
ΟΥ̓δΙδ, δηἃὰ οχογοίβοβ [6 ζτοδῖοϑὶ ἰηῆπ- 

6ῃς6, δηἃ Ὀδοδιιδ6 τηοδὶ οὗἨ [π6 ΠΟΔΥΘΗΥ 
Ὀοάϊοδ σοιρίοῖο ἐποῖν οὔδοιὶδ δηὰ {Ποῦ 
σΟΙΓδ6 ΟΥ̓ [26 ὨΌΠΙΌΟΣ δούθῃ ! (560 
7κισοάμείίοπ, 8ὶ 3. υἱϊ). ῬΙαΐαγο, οὐ 186 

οἴδοῦ μβαηὰ (ϑγῃῖροθ. 'ν.) Ὀδ]ΐονοα, ἐπδὶ 
1:6 ΒαΌθδιἢ 18 οοἰουγαίθὰ ἴῃ ΠΟΏΟῦΣ οὗ 
Βδοσοῆπβ, Ὀθοδῦθο (πἰ5 ΔΘ ΠΥ 18 δἷἰβο οἹ] δὰ 
ϑαῦδαε, αἀῃὰ να8, Οὐ ζδϑβίλνθ οσοδϑί ἢ 8, 

ἱηνοκοὰ ἢ ϑαδοί, Ψπδιηἰὰ8 (χχχγΥΐ. 2) 
ΟὔΌδοΙγοΒ: “Ου {86 ΤΠΔΙῸΒβ ἴο ἐδ οἱά 
ϑγγίδη ἔδιβογοϊδηᾶ, Μίοδοθ ϑῃοδαιηροὰ δὲ 
Μουπηὶ ΚΒίπα. ὙΒοη Πο, δὲ ]αδβὶ, δίῖοσ 

ἃ ἴμϑι οἵ βουθὴ ἀδὺβ ἱπ 180 ἀεδβογὶ οὗ 
Αγαδία, αὐτνοὰ ἔὔοσο τῖϊὰ δὶ ῬΘΟΡΪΟ, 

σοι ρ θεῖν οχμδυδίθα, ἢ6 δρροϊηιθὰ 116 
ΒΟΥ Ὦ Αγ, οΑ]1.ὦ βαθδιῃ, ἰὰ ἴΠο Ἰδῃ- 
ἔυδχο οὗὨ [6 ΡΘΟΡΪΘ6, ἴῸγ 811 δίθγη τυ 88 ἃ 

ἔαϑι-ἀὰγ (!), Ὀοσδυδο ἴμαὶ ΔΑΥ͂ Πδὰ οοη- 

ε]αυδεὰ τοῖς Βυῦροῦ δηὰ ὑπο ᾿δῆ- 

ἀοτίηρ 8." [π|μὲἷ8 δοσουηΐ [π6 οΥτχὶπ δηὰ 
1ῆο πδίυγο οὗ [π6 ΒΑΌΘΔΙΝ δὸ βιδίθα νυ ἢ 
4.81] ἰῃδοοῦγδογ, ἴοῦ ζαϑείηρ, ὙΒΙΟΒ 
πουἹὰ πᾶν Ὀδοη ἰπ ΟΡΡοϑιίΐοπ ἴο {0 

ΟὨΘοΣα] ΟΠΑΓΑοΙΟΣ οὗ [06 ἀδΥ, ᾿ψδὲ 6Χ- 

ῬΓΟΒΒΙ͂ ἰοτυϊἀθ (860 δμργα; Θοιηρατθ 
Ζιινσοάμοίξίοπ, ἃ ̓'ϊ. 9) Απᾶ γοῖ ἰ8 186 

ΒΆΙΩΘ αἰτοῦ Ἰουπὰ ἰῃ ιαοίοηΐυδ (10 οὗ 

Ε ὙΡΉΡΝ ΠΡΘΝῚ Οὐ Τὰς Τήν ΤῚΣ 
Απραυδίμβ, ἰΙχχυἱ); Ῥαγδίαβ (ν. 184), δπᾶ᾿ 

Ῥοϊγοπῖυβ (ΕἾΔ. Ρ. 888, ΕΔ. Βυττηδηπηί). 

Βαϊ [86 ποδὶ Ἰυάίΐογοῦβ δίιδιοπηθης ἰ5 τΠαὶ 
οὔ Αγρίου, ἩδοΝ ἰδ ἴ00 οσυτίουβ ἴο ὃ6 
οπηοὰ Πογο; Ἦθ δδὺ8 (9 δορθυδ σΟὨτα 

Αρίοῃ, ἱ1. 3): “πο ἴδ6 968 δδὰ 

ἔγαυο]οὰ ἃ δἷχ ἀδγδ᾽ ᾿ΟΌΓΠΘΥ, [ΠΟΥ Βαὰ 
ὈθΌΟΘΒ ἴῃ (Πποῖὶγ στοΐῃδ: οὐ ἐδὲὶβ δοοοῦπηὶ ἷέ 

ἯΓΔ5 [Πδὲ [ΠΟῪ τοδίθἃ ἡ 18:6 δουθῃί ἀΔΥ, 
Βατίηρ αὐτὶνοὰ βϑίοῖυ ἴῃ ἰδὲ ΘΟΌΏΕΥ 
ὙΙΘΝ 18 ποῦν ο6]16ὰ Φυάοδα; ἔπεπ (ΠΟΥ 
Ῥτεβοσυθα [80 ἰδηρσταρο οὗ ἴδο Ἐχγριίδηθ, 
δηὰ ς6116ἀ ἐπΠδὲὶ ἀΔΥ 106 ΞϑαθΌδιν, ἴον [μδὶ 

ΤΩΙ Δαν οὗ ὈΠθΟΟΒ γ86 δηθὰ ϑβαδαϊοϑίβ ὉῪ 
180 Ἐργρείδηβ," Ἰπραάδηοθ δηὰ ἴσηο- 
ΤΆΠΟΘ Υ]6 ΠΟΓΘ ἰοῦ [Π6 ΡΔΙῃ). 

ἯΥο ὙΠ1]1 ποῖ ον 118 δι Ὁ)76οὲ πὶ ποῦς 
εἰς, 86 ἃ ἀδορ!γ- ες ἐγίδυ!6 οὗ τοδροςὶ 

Δα υὙϑηθγδιϊοῦ, ἃ ΤῸ ΤΟΙΏΔΙΚΕ ἔγοῦλ [ἢ 

εἰποὰ γοὴ οὗἨ δῃ ἱπάϊνίἀπαὶ, Ὑῆὸ ἢδ85 

ἀογοιθὰ 411 ϑῃογρίοθ ἴο 106 τῇοσα] δηᾶ 

βοοΐδὶ διῃθὶ ογαο οὐἨὨ ΟἿΣ [ΟἰΠ ἢ, οδ͵6- 
ΜΌΤ δ] θ, ὙὮΟ Μ͵δβ, 8185] ἴοο 
ΘΑΙΪΥ ΟΔΙἸοἃ ΔΑ ἔτοπιὶ [δ βϑρῇοτο οὗ 
ΘΑΥΉΙΥ δου γ; Ὀὰϊ τ ΏΟ ΠΟΥ, (Πΐ5 5 ΟἿΣ 
ΤΟΙ ΒΟΪ δε οΏ, ΘΠ7ΟΥΒ, ἱπ ὈΘΙΟΣ νου 9, 88 ἃ 

ὈΙεδϑεὰ δρί τίς, {86 σἰογίουβ τοβὲ οἵ δῇ ουϑῖ- 

Ἰαβιΐης βαθῦδιἢ: “ 776 δΐὸ 811] οοηβοίοιβ 

οὗὁἨ {δοὸ τη δπΠη τὸ ἐδθ ϑΘΌΡΓΟΙΠΙΘ 
Βοίην, πὸ δ΄Ὸ δϑῃβὶ]6 οὗἉ 18 πη: ΒοσΔ 0]0 
Ποῦ 5, 118 ἸΟῪ δδρίγαϊίουθ, ἀπ ἐξ 
Ὀπρμι-πἰηρσοὰ Βοροθ; ὃδὰϊ γοῖ [Π6 βρί- 

τῖϊα4] 6 το οἴηροάΐοδ [6580 ΠΟΡΘΒ 
δηὰ 1Βουσἢ 8 ἰ5 ποῖ [ἢ6 Οη6 τὸ ΒΔ ἰζα4}}Κ 
Ἰεδὰ, Βοβίάθ δῃὰ διουηὰ τ8 ͵8 πο νου]ὰ, 

ἢ [15 ἸΔΌΟΩΣΒ δηὰ [8 ΘΆΓΟΒ, [8 ῬΟΙΙΡΒ8 

δηὰ 18 ὙΔΗΪΙ6Β; Ὠοίοσγο υ8 ἷ8 νἱγίιθ, ἰδ 

ἀυΐγ, 8 οἰ ΓΙ Υ; ἴ[Π6 ΒΑ ΔΙ ἰδ αὶ Ὀὑτί ρο 
[γοῦν ἢ ΔΟΙΟΒΒ 1168 ἸΤου Ὁ] ἃ Ὑγδίογθ, οτὸν 
ὙΠΙΟΝ 76 ΤΠΔῪ Ρ888 ἴ0 σοδο [Π6 Ορροβὶΐθ 
δΒἢογο---ἃ ᾿ἰηκ Ὀοΐνγοοη οαγ ἢ δηἃ Βοδυθη, 
“0. ΕῸΓ δ85 ἴδ6 ΘΑΓΙὮΪΥ Βα θαι (8115 
ὍΡΟΙ ἴδ0 του] άΪγ Ὀοης ἴοὸ σὶνθ ρῥἷδοθ ἴὸ 
[06 δρ͵ γἰζι4] οΠ6, ὕο ἰΔΥ δϑίθ [ῸΣ ἂν ἢ 1]0 
[86 σάΓοδ δηὰ ἸαθοΟυΓΒ οὗ δασίῃ, ἴο Ρὰΐ οἡ 
[Π6 ΓΟΡΟΒ6 δηὰ Βο] 688 οὗὁ ΠοΑΎΘΉ, 80 ἰδ ἵἱ 

Βαϊ ἃ ἴγΚὨρὸ οἵὨ ἐδ οἰογ Δ] ΔΎ, ν βθ [ἢ 6 
ἐγοοὰ βρὶ τ, 1 18 Ὅ0 ᾧπ|Ὸὸ ἴο 1186} δηὰ ἴὸ 



868 ΕΧΟΡΌΞΚΡ ΧΧ. 

868, 8η4 4]}1} (Παὺ 8 1η ἰβοτη, δηα τοϑύθα οἡ {Π6 βευθῃίῃ ἀδΥ; 
ὙΒΟΓΘίΟσα (86 [ον Ὀ]6βθοα ῃ6 δαρραΐῃ ἄδγ, δῃὰ ἢδ]- 
Ἰονγοά 11.---12. ΗοπουΣ (ὮΥ ἔαῖ με ἀμα {ΠΥ τροίμον, ὑδαὺ 

Οαοά, 884}} ρα οπ ἴῸΓ δυδὺ 1(8 τοῦ οἵ 'π- 

χαογίδὶ ΠΟ] 1 Π688 δηὰ 0γ."--( γε. Ηοταίο 
Αοπίεβοτε, Α ἴον Ὑ οτὰβ ἴο 16 6:78, ὈΡ. 

109, 134; α ψοῦκ σ τῇ γε ο8 

Ἐπγουσμοῦῦ [86 Ρυγοδὲ δηὰ Ἰοϊιίοδὶ ἰὰ68]- 

᾿βιὴ). 

ΕἸΣΤΗ ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΥ, ΨΕΝΕΞΒΑΤΙΟᾺ ΟΕ ῬΑΈΕΝΤΒ. ΨΈΕΒ.1;. 

Αἴον ἴ86 δγβίοσῃ οὗ ε{|6 ἀυτ168 ἑονιαγὰβ 
αοά δια8 Ὀθοη Ἰδϊὰ ἀόονγῃ ἴῃ (Ὧ6 [Πγ60 
ἢτδὶ σοτατηδητηοηῖθ, δΔηἃ ΔΗ͂ΘΓ 118 ΡΓδο- 

τἶοαὶ] οχϑουϊζίοη Ὧ88 Ὀθθπ δοουγοα ὉΥ δῇ 
Θίογηδὶ δηὰ βοϊοηη ἰηβεϊξυϊςοη, ἰῃ 116 

ουγῖἢ, ἴ86 οοτησζηδπάπιοηὶ οὗ ἢ 1184] ἴον 

δηὰἃ οδ]ιχαιϊίοηῃ ἰοναγὰβ ρδγθηΐβ, [00]- 

Ἰονγβ τ τ δἀπκτβ Ὁ] τῦϊϑοπι, 8388 ἃ ἐγϑπβὶ- 

ἤοη ἴο ἴδ ἀυξῖ68 ᾿ονγαγὰβ οὐἷσ (Θ] ον ἸΏ θη. 
Ἐογν [86 1ΠΠπϑἰγδύου οὗ [5 ργοοορὶ ποίην 
ΒΘΟΙΏΒ ΙΠΟΪῸ ϑἀδρίοαὰ {πδη [86 (]]Ο]ς 

Ῥαβδᾶρθ ἰπ ἴον. χίχ, 2, 8: “βρεδλκ ἴο αἴ 
16 οσοηατορδίέίοη οὗ ἴΠ6 Οἱ] άγθη οὗ Ι5γδεὶ, 
δηᾷ ΒΑΥ ἴο ἔοι, γοι δ[αϊϊ δὲ λοῖΐψ; ζῶν 1 
ἐλε Σονά γοῦν Οοὐ απὶ λοῖν. Ὑου Ἔλαίϊ 
αν εὐενν πιαη ἀΐδ πιοίλεν, ακά δὲα ζαίλεν, 

απὰ ἀεορ πν ϑαδδῥαι(λε. 7. απιὶ ἐδλε Ζονά 
ψουν αοἀ," Ἠοτο (Π6 βαποιβοδίοη οὗ [89 
ΘΔ! ἢ δηὰ [π6 νϑῃποσαίίοη οὗ [86 ρδζοηΐδ 
δ1ὸ Ὀἰδοοὰ ἰοροίδοῦ---δηᾶ ὈοΪδ ΔΥῸ οοηδὶ- 
ἀογοὰ δ8 ἰὴ0 γδιὶ οτἰτοσία δηὰ ([᾽6 ἤχει 
οοπάϊοη8 οὗ ἴΠ6 ᾿ὨΙΘΓΏ 8] τοβοι υΐδῃοο οὗ 
τηδῃ ἰο αοα. ΝΆΠΙΘΙΥ, 68 γὸ δβᾶνθ ἀοιηοῃ- 
διταϊθα, ἰδὲ σι πουῦ (δ6 βαθΌδιἢ 4]}} {16 
οἵἴδον ἀμπε168 τουγασὰβ αοα τοῦ] δανο σθὸ- 
τααϊποὰ Βαϊ δη ΘΠ ΡΙΥ,Δοτῖδὶ, πὰ Βρθουϊαίῖνθ 

ΓΠΘΟΥΥ, δ ἃ ἐμδἱ Ὁγ [888 πε ας 00). ΟἿΪΥ [ΠΟΥ͂ 
ὝΘΓΟ Γαϊθοὰ [0 8 ΣΘΑΙ πα ἃ ἵγα ἢ ; [808 

116 οοηῃδοϊοπιίουβ οὈὔβογνδϑηοο οὗἉὨ [Ππ6 ἢ]14] 
ἀυτίο8 ἔΌΓΠΙ5 ἐμ6 Τουηῃάδίίοῃ οὗ 81] ΟὟΓ 

ΟδΙραθοηβ ἰουγαγὰβ Οὐ ἔθ] ον -τηθ. ἘῸΓ 
[86 ἔΆΠΙΣΥ 18 (ἢ 4818 οὗ βοςοϊϑέγ; δηὰ [ῃ6 
ῬΔΥΘΏΪΒ Δ.Ὸ [86 ΘΟ 6 οὗ {Π6 ἔδιγ. ΤῊΘ 
αἰδογγζδηϊζδιίοη οὗ ἔΆτα "]γ- 116 ἰῃ ἃ δίδι 18 

{6 δυγοδὲ δηὰ τηοϑὲ τη ΟΙΔΠΟΒΟΙΪΥ Βυτυρίοια 

οὗ (8 ἀθοαν; (π6 ἀἰϑουοάϊθηϊ βοη 111} ὈΘ 
8 [610}}1689 Πα ΒΌΔη ἃ, ἃ8 ἢ6 Ὑ1}}} απο δι 1 Ὁ 

Ῥτοῦο δὴ πηρδίσοιίς οἰϊΐζοη, 8 πηίτυδὺ- 

ΨΟΓΌΥ ἔπθηά, δηὰ δὴ πάθια! τηδη, 

ΤῊΘ ΝΟΥ νογάϊηρσ ΟΥὗἨὨ ΟἿΣ σομλσηδηατηθηξ 
Ῥτουβδίπδς ἰδ 88 ἃ ΡΟ] ἶσα] Ὀδοὶς-στουηὰ; 

ἐξ Ῥγοιλῖθ08 Ἰοηρ 116 ἐπ 186 Ἰαπά, ἴῃ τς ἢ 

ἢδο Ιβγϑο 68 ὑγοτο ἴὸ ἔοσττη ἃ πδίϊοηῃ; ἀο- 

τηοδιὶς υἱσίυο8 δῖ ἃ ζδγαιῖθο [ῸΓ 8061] 

δηὰ οἰνὶ] ὀχοϑιϊθησο; ὈΟΪῈ ἃτὸ ὈΓΔΠΟΝΟΒ 

οὗἉ [Π)}0 Βϑη6 δβίϑιῃ; Ὀοϊἢ Πουτγίδιι δηὰ Ὀοὰ 

ἀδοδυ ἱοροίμοσ, Απὰ Ἐδη Ἐσγα Ἧ88 80 

ΟἸΘΑΥ͂Υ οοηδοίουβ οὗἨ {8 ἐσ, τμδὺ δ6 

ΘΧρΙαἰπβ (μ6560 πογὰβ ἰδ.8: “1 Ιδτγδοὶ 

Κορ 118 οοσηδηδιηθηΐς ἷΐ Ὑ{1Ι ποῖ 

Ὀ6 οχὶϊοὰ ἔτοτὰ [86 ῥγοπιῖὶϑοὰ ἰδπὰ. ]Ἰΐ, 

τπογοίοσο, [16 ῥγοϊηΐβο οὗ ἰοηρ Ἰἰΐδ ἴοσγ 
814] ἰοῦ ἀοοθϑ ποὶ δἰ γ8 ΔΡΡΘΔΓ [0 ὃὉθ 
ῬΘΙΒΟΠΑΙΪΥ νοσιβοα, ἰδ 18 σοΥίΘ  ὨΪῪ ΑἸΤΑΥΒ 
ΤΟΔΙΙζϑὰ ἰῃ 8 δβοοίδὶ δβεαῆ86; {86 ΓΥΘΒΡΆΕ8θ68 

ΟΥΓἴδο ἱπαϊνϊἄυ δ᾽ τοἀουηα οἢ [16 8βὲδίο 83 
8 ὙΠΟΪ6; ΠΟΥ Δδοοοίοσγαίθ [15 ΡΟ] οα] 
ἀρθοϊηθ; δπῃὰ δὲ 1:6 Μοβαῖς δὲν ΔΙ ΤΑΥ8 

ΔάάΤοβ868 [᾽6 Ὑ801]0 ῬΘΟΡΪΘ 88 ἃ ὉΠΙΪΥ; 
Δ6 ἴῃ6 ἀι(,ε8 οὗ [1026 ἱπάϊν ἀπ] δγὸ ἰῃ- 

ΤΑΥΔΌΪΥ οοποοίγοα ἴῃ [ΠΟΘ ῚΤ Ὀοαγίρ8 ΟἹ [Π6 
ΘΩΩ͂ΣΘ ΟΟΙΩΤΩΠΏΪΥ: 80 γ͵ὸῪὸ δηά δογα ὈΟΙΝ 
Ττοϊαιϊ ἢ ᾿ἐπίθγη δ! }} ἱπιθγνόυθῃ; [ἢ6 Ρ6Γ- 
8ΟΏΔΙ δηὰ οἷν} ἀαἰΐο68 οοποθηίγαῖο ἰη [ἢ9 

ΒΔΙΩ6 Ῥοΐηῖ; 106 ΟΠ6 8.6 ἴΠ6 ΘΙηΔηΔΙΟΩΒ 

οὔἴμὸ οὐδοῖβ. Απὰ ἰδ ἴδ ἰ8δ ἱπιργοροσ 
Ῥοαδη ΔΠῪ τὼ πρὸ ἰδ ἰῦοΓα] πηοδηΐης 

οὗ [παῖ ῥσοπῖϑθ. Βυΐ ὀνθὴ ὙΠ τοδμοοὶ 
Βογοῖο ἯΘ τημϑὶ ΚΟΟΡ ἰπ τηϊηά, (πὶ οὶ 

ΘΥΘΥῪ (Ὠΐηρ 15 ἀϊϑοογὰ το ΔΡΡΘΔΓΘ 80 
ἴο ἴΠ6 δι ρογῆςϊ 8) οὔϑοσυογ; [δὲ ΤΩΔῺΥ ἃ 
ΡῬτγοιμδίυγο ἀθδίὶ ΤΠΑΥ ὃὉ6 τηογὶϊοά, ΔΙ Βουρὰ 

Ὗ6 866 Π0 ΟὈνίουδ συ}; ἐμαὶ [Π6ΓΘ οΟχὶδίδ 
8 ἰηίοσηδὶ δὰ ΠΘΟΘΘΒΑΙΥ͂ ΘΟΠΠΘΟΙΟΏ 
Ὀοίνοθῃ ΟΟΥ ἀθοἀ8 δῃἃ οὔγ ἔδιθβ; [πδὶ [ῃ6 
Ποασὶ οὗ τηϑδῃ σδῃ πουοῦ αἀἰνοδὶ 1186] ἔγοτα 

τιιῖϊδ οοηνϊοιϊοη τιϊπουῦ ἀοδίγογίηρ [8 

ΨΟΙῪ 116- δ]οοᾶ; δηὰ 1 411 1}}5 ἀοθβ ποῖ 

βιβῆοο ἴο γεβίοτο, [ἢ ΟἿἿΥ 6γϑ8, [6 ΒΑΓΠΊΟΠΥ͂ 

Ὀαξινθθη σοπάιϊιςες δηἃ ἀοδίηγ, ἯΘ δΓΘ 

τοίογγθαἃ ἴἰοὸ διηοῖθμος αχἰδίθηςσο, ἰῃ τ ὩΟἢ 

1} οοπιροηῃβαίΐοη νν1}}} Ὀ6 τηδᾶθ, δπηὰ ἴῃ 
ὙΠ ἢ ([Π6 Δδα)ιβίιηθης Ψ}11 6 ρετγίοςο» 

“{ (σοἀ ἰδἴκοῦ δὴ οροάϊθηϊ ΒΟ0η,᾽" ΣΟΣΊΔΥ ΚΒ 



ἸΠ᾽ 

ΓΟ ΨῈ ΠΘΊΕΠ ΙΣΤ 

Οαϊνίη, “ ΘΑΥΙ͂Υ ἔτοτι [ἢ 8 116, Ηο τοτηδίῃβ, 

ὩΘΡΟΥΓΠ6]688, 88 (ΥῸ]Ὺ 1ΑἸ ἢ] ἴο Η]8 ῥτὸ- 
Σοΐδβ6, ἃ8 1 8 Ῥοῦβοῦ ὙὯΟ ἢ85 Ῥσοϊωηϊδοᾶ ἴο 
Ἠΐ8 πο ΟΣ ΟἿΘ δΕΙΟ, χίνοβ πίπῃ ἃ ἢυη- 
ἀτοὰ. [δ ἴβ οὗ 86 πίριοβὲ τη ρογίδηοο ἴὸ 
τιηἀογείδηα, ἔπδὲ Ἰοηρ 116 ἰ8 ῥΤοχη δα ἰῸ υ8 
88 ἃ σψεδοὶ ον ρίδάσε 9 (δὲ αἀἰυΐκπε στασε, 
Ῥυΐ παὲ Οὐ ΤΠΔΥ ὈΟΒΙΟΥ ἷξ ΠΡΟΏ τπδ οἴοῃ 
ἴπ δῇ ἰῃβπ τον Βῖρθοῦ ἄσρτοθ ἴῃ ἃ ἔα 6 
νοῦ," ὙΒῺΒ ΟἿΣ ῬΓΤΟΠΙΪδ6 18 8180 ᾺΓ 
ὕγοσῃ οδι Ὁ] μην τπδὲὺ ῥγίηοὶρ]ο οὗ 6χ- 

[ογη8] οὐ δ γ [0] 17 (εὐδαιμονία), 
Ψϊοἢ 45 οἶδ Ὀδοι ἑουπαὰ ἴῃ 1, ἰο 180 

ἀοτοχδίοι οὗ (Πἷ8 οοτωτηδηδιηθης ([ῸΣ 
ἐπείδηοθ, ὈΥ Καπκέ, ΓΟ ΓΟ] ρίοΏ, ΡΡ. 
93, 160, 151). 

ΤΠ Β]1] Ἰονθ ψοο ποίδίηρ Ὀσὶ ἃ ἀπ 
οὗ σγδευ δ ἰονγαγὰβ [06 Ῥδγθηΐϊβ 88 [06 
διτοδίοδὲ Ὀοηοίδοϊοσβ οὐ ΟἿΣ ἱἰπίβῃου δηὰ 
χοῦ, ἰδὲ νου ]ὰ ὨθοΘββασΪγ Ὀ6 Ὀοσἢ 1688 
δηὰ οἰογηδὶ, δηὰ 1:18 νἱοϊδιϊίουῃ πουἹά 

ἀοδοσυο ἴδ βουοσγοδὲ Ῥθηἰβηπηθηῖ; (ῸΓ ἰπ- 
ταιϊιυᾶο ὕο ΘΑΣΈΠΪγ ὈσΘποίδοίΟΥΒ 18 ΔΙΝΓΑΥΒ 
δοοοῃηρδηϊοὰ 8 ἱπάϊ δσοποθ ἰὸ ἴδ0 
αἰνίπο ὑ]οδεοίησβ; δηὰ ἴδ Ψ6ν βὴ 8868 
πβεγ τοιμᾶσκ: “ ΗΟῊῪ βῃουϊὰ 86, νῶῆο 
ἔογχοῖβ (6 Ὀοηοδίθ οὗ ἷ8 ὨπλΔΠ, Υἱ δ᾽ 016 
θη άδ, στα γ τοιηοτυῦοῦ (Π6 σἱδα οἵ 
Θοὰά, νῆοπι 6 068 ποῖ 866 ὙΠΕῺῈ ἷβ 6Χ- 
ΤΟΥ Δ] 80η808.) Απὰ ἔτοπι {π|8 Ροϊηὶϊ οὗ 
νἱον, ἱηρταϊί πο γχαϑ, ουθη διηοηρ [ἢ6 
Ῥεγαίδηβ, Ῥθαηϊθμοῦ ψ ἀοδι, δ6- 

οδῦβθ ἱξ ᾿ΠΟΥΠΔΌΪΝ ἀεροηογαίαβ ἰηΐο 
ἐπιρίογ. Τπυ8 ἰδ οδπηοῖ ΒΌΓΡΥΪΒΟ υ8, (Πᾶς 
ἐπ 116 Μοκαὶς Ἰορϑἰδείοη, 4114] τοϊγδοίοσὶ- 
ΤΙΘΔΒ, ἀἰδτοδροοὶ ΌὉΥ ἀοοά οὐ ᾿δηρτιᾶρο, δπὰ 

δυο ἀϊθοδοάϊΐοηςο, οὗ δυο οὨἰἸάγοη, τὴ 

ἐπ βρῖ[6 Οὔ Ῥδίοσῃδὶ δἀτπηοη  ΐοηδ, σουἹὰ 

ποῖ ἀοδῖδὲ ἔγοῖλ οογίαϊη ὨοιϊοΙΟἿΒ Υἱορθδ, 

ὍΣΟ ΘΒΡῚ ΑΙ Ῥαηϊκμοα: [ΠΟῪ δ΄Ὸ ποῖ 
ΟἿΪΥ βυροτῆπου, Ὀυὶ ἀδηογοῦβ ΤΟΙ ῬΘΓΒ 

ΟΥ̓ δοσϊ οἴ; ποῖον ἐπ 9 διιμουίεν οὗ αοά, 
ΤοΥ [9 Πρ ἢ 8 οὗ πλ6 ἢ δ.’Ὸ δδογοὰ ἔγοιῃ (ποῖ 
διυάδογ δηᾶ ἀοροηογαου. (860 [1 ν. χχ. 
9; Ἐχοΐ, χχί. 16: ἢδαηϊ. χχῖ. 18---2}]; 

«7οϑερὴ. Απείᾳ. Ι΄. Υἱῖ!. 34; ΑΡρίοη 11. 27). 
Βαυιλ ἱξ 'ἰ8 Ὡοΐ ΤΏΘΓΟΙΥ στα πᾶο, ἩΒΙοΝ 

(6 ΟΠ το οὐγο ἴο ἐδοῖγ Ῥδγθηΐβ; ἐῃ9 
Τοϊδίοη ες θο ῬΔΥΘΠ 8 δηὰ ΟἸὨΣ]ἀγΘη ἰδ 

ὯΟῸ ΘΟΣΥΘΏΟΙΔΙ ΟΠ6; πΠ6 οἰ] ἀγο δδγθ 

2 δ 864 

Ὅν Ὑ 8. ἩγῊ δ8} ἸΒΟΓΩ ὙΌΣ ΤΗΝ 
ΠΟ ΣΙ [0 Θομβί ον ἰς ἀἰββοϊ γᾶ οἵ γοϊαχοὰ, 
ἐγ [ΒΟΥ Ὀοϊίονο δαὶ (ΠΟΥ Βαυθ ποῖ ὃχ- 
Ῥογίθηοθᾶ ἤγοσῃ (ποῦ ραγοηΐδ 8 βυϑίοίοης 
διηουηὶ οὗ δδοίίου δηὰ οὗἩ Ῥαποῆϊβ: ουθῃ 
[Π6 Ρδύθηῖ8 Σῃοπηβοῖνοθ ἤΔΥΘ ΠΟ ΡΟΥ͂ΤΟΣ ἴο 
ΤΟΣ ἱξ Ὁ ἀἰθροηδίηρ τὶ τπ6 τοϑρθοῖ 
ἄπο ἴο ἐπθπὶ ὈΥ͂ τΠοὶν ΟΠ] ἄτοῃ, ΤῊ ᾿δεοσ 
ΔΙῸ ποῖ [9 6488}5 οὗ [6 ραγϑηῖδβ; [Π6Ὺ 
δΙῸ δῃθοτα  ηδίοα ἴο (λ6π| ὮὉΥ Οἱ, αἰγὶ 9 
τῖρῦΣ δηὰ Τοδδοῦ; λα »αγοπίς αγὰ ἰλε 
υἱοϊδίε τεργεβεπίαξυες ᾧ" Οο; ἴμὸ ἀϊὲ 
ἐεγγεξίγσεα ; [ΠΟΥ ἈΓῸ [826 πηχϊὰϊα Ἰἰηκ 
Βοίνγοθῃ 186 Οἰάγρου δηά Οοἂ 88 Οτοδίογ; 

ΠΟΥ ΔΙῸ ποῖ ΟἿἹΥ ἐδοὶγ πουνίββοσθ, δαὶ 

δἰδὸ ἱμοὶν ἄγϑὺ δηὰ τποαὶ εβϊοίοης ἱπϑίστιο- 
ἴοτβ; ποΐ ΡῬὮΥΒΙΟΔΙΥ͂ ΟἾ]Υ, Ὀσϊ τηογα] ] ῦ 
Αἰἷδο, ΓΠΟΥ χῖνο ἔβοτ οχὶδίθημοο δηὰ γἱροῦγ: 
δ τοϊδιίοη Ὀθένγοθη ρϑγθηΐδ δηὰ ἢ] ἄσθη 
ἦδ, ἔΠΘΓΟ ΓΘ, ΒΟΙΥ, τοὶ χίοτιβ, σοά)γ, ποι οὗ 
ὃ ΡΌΓΟΪΥ Βυγηδη ὁπαγβοίου; δ 8 8 ὑσοΐδῃδ- 
τἴοῃ, ἴὸ "τοὶ ἢ δῃηὰ τηθαϑαγο 8118] αὔρο- 
ΠοΩ δηὰ ἀθνοϊϊζοη δἴοσ 116 ἄορτοο οὗ 
θηὐογοὰ Ὀεοποδίθ; ἰδ τουδὲ Ὀ6Ὸ παηϊϊτηϊ οά 
δηἃ οἴθγηδὶ [ἰκὸ ΟἿἹ ᾿ονο ἴο 119 Οτθδίοσ. 
Απὰ ἐδογοίοσο ΟἿΥ ἴοχὲ 4068 ποὲ δρϑδὰκ οὗ 
ΤΏΘΙΘ ργαιπάθ ἰονγαυὰδβ [06 Ρδγθῃΐδ, δι 
οὗ λονογίνο, Οὔ πῃ ΟΥΠΟΓ μϑββαᾶβθβ, οὗ 
,“αγίπο ἴδοι (ον. χὶχ. 8); [86 ΦΌΣΠΙΟΣ 
ΟΧΡγθδδβίου 8] 68 ἢ. 86 ἰηιεγηδὶ, ὑο (ἢ 9 
τη Δ δ ΘΟΒΏΘΟΙΟΩ Ὀοίνγθθη ῬΑΥΘΏΪΒ δᾶ 
ΠΣ] άσοη; [π6 Ἰαλῖος ἴο [᾽6 πηοοηάἑτὶοηδὶ 

δυδογαϊπδίίοη οὗ [Π6 οὔθ πηᾶογ [86 ν|}}} οἱ 
[06 ΟἾΠΕΡ; ἴοσ ἴδ δαῖὴθ σψόογὰβ (ΠΟπΟΣ 
δηὰ ἴδ8.) 8716 Δρρ]! θὰ τί ταίογθησο (ἰῸ 
Οοὰ αἶδθο (806 ΡΒ. οχυ. 1). ΤΏ ἘϑΌΡἰ πἰς 8] 
ΒΆΠ68 ΒΆΥ ΘΧΡΓΟΒΗΙΥ: “ΤῸ δννὸ οὗ [Π0 
Ῥαγθηΐβ τησϑὲ ὍΘ ὍΡΟΣ ἴδοο Ιἶκὸ 186 ἂνγὸ 
οἵ αοὐ"; ΠΟΥ Ρ]6ο6, ἰῃ ἔβδοὶ, ἴ6 ἀπῖ168 

ΤΟΥΔΙΟΒ [Π6 ῬΑΓΙΘΏΪΒ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΤΟΒΡΘΟΙβ 
ΟἹ (ἰδ0 δδῆθ ῬΓΠΟΙΡΙ6Β 88 ἴδοβο ἴο- 
νὰ οὐ, ὙἘὈὙδογοίοσο (8 οοιὰ- 
ΤΩΔΗἀτηθηΐ ΘΟὨΔΙΏΒ, κ [56 [Ὁ Ρῥγθ- 
οοΐηρ οὔαβ, {80 ψογᾶδιε “ἴδ 1,ογὰ᾿ ΤΥ 
Θοά ΟἾΠΘΕΣ “9), δπὰ νυβίοαι ατὸ οδυϊουδῖν 
ἱπιοπάθὰ ἴο σου π8, [πδὲ Ποτὸ αὐνὶπὸ 

ἀπεῖο8 ΔΥῸ οπϊοϊποᾶ; ὙΒΟΓΘΑΒ ἔπ 086 Ῥνογὰ8 
ἄο ποῖ ΟὐσΌΓ ἴῃ ἴθ ἔνο 1δδὲ οοσζητηδῆἀ- 
ΤηΘη18, Οὐ ΗΪπι861} σδηποὶ ὈῸ ς4]16ἃ ὉΥ͂ 
δ ὨΔΙΠΘ ΙΠΟΥΘ ΘΠἀΘΑΙ ΠΣ, ΤΏΟτῸ δ δο ἢν 
δηὰ βεοτοᾶ [ἤδη ἴδπαξ οὗ ΕΔΙΒΟΣ (ΟΟΙΏΡΔΙΘ 



δ6ὅ ἘΧΟΡΥΞΒ ΧΧ. 

ΤΥ ἀΔΥ8 Ττῆδὺ Ὀ6 Ἰοηρ' 'ῃ {μ6 ἰαπα ψ1οἢ} {π6 Τιοτὰ (ἢ 

Ῥ. 382); δηὰ οί ἔβί μοῦ δῃὰ στρ ΠΕ ΔΙῸ 
πιϑοᾶ, Ὀογοηᾶ ἐμοὶν ᾿ΙΓΟΓΑΙ τηοδηίηρ,, ἔονῦ 4}1 
ἐπάϊν 0.815 τὙῆο συδγὰ οἴδοῦ τ ἢ Ἰουΐης 

ΟλΓῸ δηα [απ] δο] οἰϊα 46 (ςορατο αθη. 
χὶν. 8; δυάροδβ νυ. 7), Ὑδυ8 ὈοΓἢ (Π6 ὁ1- 
Ὀοάϊπιθοϊ οὗὨ [μΐ5 ῥγοδορὶ ἴῃ [π6 ἀδοδίοζχυθ 
ἦ8. υδι18θἀ, δηὰ [π0 Ρἷδοο ψιΐο ἷξ οοσα- 
ΗΪδ68 ἱπ {18 τοοστηθηίουδ οοὗθ, 'π ἴΠ 0 οχδοῖ 
τη 416 ὕοῦ σοι [δ6 σοά!γ δῃὰ 1Π6 δυταδη 
ἀαΐ168, 8 Ἰορ ΑΙ ΔΡΡτουσβίθ. 

πῃ ογδσ ἴο θοῦ ΣΟ ἃ ΤΠΟΤῸ ΘΟὨΒοΐΘη- 
ουδ οὔβογυϑηοθ οὗ {π16 ἀπίγ, 86 τοναγὰ 
δ δὐἀδοᾶ: ὁ ἰοῃς 16 ἴῃ τἘ8Π6 Ρῥγοτηϊβοᾶ 

Ἰδηᾶ.---ἴἷ διὸ ἼοῸ δ ῃγίγοσβ οὗ δι ἢςὶαὶ 
ΟΥ̓ ΤΩΥΒΙΪ641 ὀχρίαπαζίοηβ; Ὀπὲ ἴδ ΠΙΔΥ ὉΘ 
ΒΔΙΟΙΥ δαἀπι θᾶ, ἐμαὶ 8116] ἀἰδονοάΐθηοθ 
ἄοοβ ποὺ ΟἿΪΥ ἰπάϊοδβῖθ, ἱπ 16 οὐρδηΐξα- 
ἕο οὔ ἴπο ἱπάϊν πα], ἃ τασδὶ δ ἃ ππθης8] 

ΔΙΟΙΉΔΙΥ, Ὀπὲ 4150 8 Ῥῃγαῖοδὶ ἀἰϑογάθσ, 
ὙΙΟΣ τοποσΒ ἃ Ἰοηρ δῃὰ ΒΔΡΡΥ͂ [18 
ΔΙτηοβὲ ἱπηροβαὶ Ὁ ]6, Απᾶ ἔπ ΕΓ, “ ΟΧΡΟ- 

τίοποο ἤθδοοδ ὕ8 θαῦθοϊν," οΟὔθογνοθ 
ῬΆΠΡΡβοη, “ [παι ἴῃ (818 Βρῇ!δσθ οβρϑοίδ 
ἃ Υἱϑ 0]0 ΝοΙ,Θδἷ8 Ῥοσβϑοσυϊοθ (Ὧ6 ἔλθ οὗ 
ΣΏΔΠ, 80 [Πδ [86 ΟΠ ΓΘ ΣΙ ΘΠΟΓΔΙΪΥ σϑοοι- 
ῬΘΏΒΟ ἰ0 (ΠΟΙ͂ Ῥαζϑηΐβ ὑπαὶ ὙΠΟ ἢ (ἢ 686 
δαῦτο ἀοῃο ἴἤο ἐδποὶγ οὔσῃ ρδσζϑηίβ," Τὴ 
ΤΟΥΣ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ δ ΘΧΘΟΙΥ πὺξ (δ 6 οοτα- 
τηδηᾶ; (ὐοα ῬΓΟΙ 868 ἴον ἴπ6 ἀπε] τοῃθ- 
Τϑιίοῃ οὗὁὨἨ (086 ῬΑΓΘηΐΘ ἃ Ῥγοϊοηραδϊίοῃ οὗ 

18: 1 τθοἢ 1Π6 Ἰδίνοσ ἢδνυο μίνϑῃ ἴὸ 
ἦη0 ΟὨ]άγοπ; δηὰ [Π6850 δγθ ΟΠ ΒΙΔΠΙΥ 
Το ἀοα οἵ ΠΟῪ ἘΔΙΒΟΥ ἰῃ ΠοΔυθΏ, ΟἹ 
ὙΒοῖΣ (ΠΟΥ ΔΙῸ ἀοροπάθης δοδί θα ἐμποὶσ 
ΘΑΓΙΒΙΥ ΡΑΓΘΏ (8. 
7 ἰ6 νοὶ ηόνῃ, πὲς Γ[Π6 ΠοδίΠοΏ ἢ8.» 

Ἐοη8 αἷβδο οοπεϊἀοσγοὰ [δΐ8 ἀπ 848 δ᾽ ΒΟΪΥ͂ 
ἀεὶ, να ΐ ἢ ἐδ γγᾶ8 ἱβουτη θθηΐ ὉΡΟῊ ΘΤΟΥ͂ 

ΤΩΒῺ ΙηοΒὺ ΒΟΓΠΡΌΪΟΟΒΙΥ ἴ᾽ὸ ΡΥ. ὍΝ 

τορασγὰ ἴο 6 ΟὝθθὶδ δῃὰ Ἠοπιδηβ, τπ8 
ΤΘΟΘΌΪΤΟΒ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΒΗΥ ΖΌΣΙΠΟΓ Οχροϑί ἰοῦ; 
860 αι. Τρα. 1ὶ. 981, δἰ δέᾳ.; ΘΟΙΎΡΑΓΘ 
ΒΟΠΙΘΠΟΟΒ ᾿ἶκὸ [Π080: “ ρδζοπίθπι νϑγοσὶ 

πὶ ὕοῦπι ἀθθοπλπ8--- θαι ΘὨΐπὶ τλυ}10 

δΘΟΌδ ΡῬΔΓΘΏΒ ᾿ἰὈοσίβ (Οσεγο); Οὐδ᾽ αὖ 
πάλιν μείζων ἐπίδειξις ἀθέου γέγονε τῆς 
“περὶ γονεῖς ὀλιγωρίας καὶ πλημμελείας 
(Ριμιαγοῖ, ΘΟΙΊΡΑΣΘ δεργα). Πάντες λέ- 
γουσι καὶ ἄδουσιν, ὡς γονεῦσι τιμὴν μετὰ 
θεοὺς πρώτην καὶ μεγίστην ἥ τε φύσις, 

ὅ τε τὴν φύσιν σώζων νόμος ἀπέδωκε 

(1 εν). 
Αδουΐ ἐθ ΟΠΐποδα, βαᾶγ8 Ὧπ Ηδὶάος 

“ΝοΙΒίησ οδη δθ οομηραγοᾶ [0 δ6 γουθ- 
Τοηοα γι ἢ ἰδ δῆονυσῃ ὈΥ [86 ΟΕ] άγοη ἴο 
ἘΠΟΙ͂Σ Ῥαγθηΐβ; {ΠΟΥ͂ Βροδκ 11{|16, δῇ ἃ ὭΘΥΟΣ 
δὶ; ἄονγῃ ἰῃ (ποῖ Ῥγθβοῆοθ. ὙΠΟΥ ΒᾶΥθ 
186 συδίοῦι, ΟἹ οογδίη ἀδΥ5, 85, [Ὁ ἴῃ- 

δίῃ 0, Οἢ [ἢ9 ἤγεῖ ἀΔΥ οὗὨ ἴ[Π6 γοδυ, [ῃ9 
δἰ -ἀδγ, δη ἃ ΟἹ 8οῖὴθ Οἶἶ ΟΣ ΟΟΟΒΒΙΟΏΒ, 

ἴο Βοποῦῦ ἴθ ΌΥ ΚηΘΟΙὩρ ἄοννῃ ὈΘΙΌΓΣΘ 
ἔμόῖ, δπᾶὰ ἰουςοπὲπρ [6 ρτουηᾶ βουθγαὶ 
Ὀπιθ5 ὙΠῚ τΠοἷγ ἑογοιιοδάθ. Εὔνθῃ δῆδσ 
180 ἀοδι οὗ (δοῖγ Ῥδσϑηϊδ [ΠΟῪ ῬΥΘΒΟΓΥΘ 
τοῖν 8116] ἀονοιίοη, δῃὰ (ΠΟῪ στοπάοῦ ἴῸ 
ἴπόπὶ [ἢ0 ΒΆσζῃθ ὨΟπιΔρθ 88 1 186. ΓΘ 
8ι}}} Ηἱνϊηρ."- Ἴπ Ῥοχδίδ 8 ΒΟ ΠΟΥΟΣ 5118 
ἴω [6 ῬΓοβθῆςοο οὗὨ Ηἷ8 ΔΊΟΥ, οὐ ἷδ τηὸ- 

ἴδοῦ; ὁτθῦ (9 Κίηρ ΒΒ ΒΟ δἰ ΑΥΒ δἰδηὰβ 
Ὀοΐοτο Βὲπι, δη ἃ ἱβ τοζασζάθα ΟἹ] 858 [ἢ6 
ἢγαὶ οὗ Ηἷ8 ϑοσυδῃιβ.᾽" Μέογίεγ᾽ε ΤτανοΪ8, 

Ρ. 1384. Τὸ βδῆθ ὨοϊοηΒ γγουδιοὰ 
ΔΙΏΟΠΣ ἴΠ0 δηοίοης Ἐργρδηβ.Ό [Ιΐ ννδϑ 
οοπαίἀογοὰ πηδδοοτηίηρ [ῸΓ 8 οὨἱ]ὰ ἴο εἰς 
ἄοντι ἰῃ [Π6 ῬΓΟΒΘΠΟΘ Οὗ δὲδ ἔδίπος, τ 1Π- 
ουῖ Ὠΐ8 ῬΟΘΙΙΩ  βδίοι ; 8.11} ΤΏΟΤΘ 580 ἴ0 ΒγἨ ΚΘ 

Ὀοίοσο ὶπ, 106 τηυτητηΐοβ οὗ 86 Ἀδ8- 
Τοηϊθ ὙΟΙῸ Οοπδίἀογοᾶ δδ {μοὶ σηοδὲ 
γα 8019 δηὰ τηοδὲ δδογθὰ ῬΓΟΡΟΓΥ͂, δπὰ 
ὝΘΙΟ τοραγάθα 85 11ὸ βαΐϑεί ρἱθάμοδ [ὉΣ 
ἀοδθῖδ; [ΠΟΙ͂ ΤΩΘΙΏΠΟΤΥ Ὑ88 σΘΠΟΣ βμϑὰ δηά 

Τουοσοὰ ἴου δβιιοοοδδῖνθ ζΟΠΘΓΔΙΪΟΏΒ, δηὰ 
ΤΟΙΣ ἰοτ 8 ψΟΓῸ τηαἰπιαίποὰ πὴ [6 
Ἰηοϑὲ δι ρΌ]ουῦβΒ οασοθ. Ῥαιτίοἰθ, Ῥὲσ- 

ὮδΔΡ8 [{6 τηοδὲὶ ππηδίυσγαὶ οὐ 411 οὐ πγ68, 

88 Ρυηἰβηοα Υἱῦι απ πδιια] δουοσιγ. ΤῊΘ 
οΥσλ 8] τγᾶ8 Ἰδοογαίθα τὶ Βηδγροηθὰ 
τοθᾶβ, {ὔγο ΟἹ Ἰδοστιδ, δὰ Ὀυχηὶ ἴο 

ἀθδτῃ; Ὁαπι 1 δ ἴδίποῦ ταυτάοτοα Ηἷ8 οὨ]1ὰ, 

[Π6 ΟΟΥΡΒΘ οὗὨ ἴΠ0 ἀθοοαβοᾶ νῶδ ἔβείθηϑα 

τουπᾶ [86 Ὡθοκ οὗ 19 ἔοστηοσ, ἰπ σοὶ 

Ῥοβίοη ἢ6 γ͵Ὧϑ οὐ] σοὰ ἴο σϑιμαὶπ ἴῸΓ 

ἴῆγοθ ὙΠοΪθ ἄδγα δηὰ ηἰσἢΐα, ππᾶοσ (ἢ 6 
Ἑοομίτοὶ οὗ ἃ Ρυδὶὶς χυδτὰ. 

ἼΒο Ἰδίοσ ὈοΟΚ8 οὗἩ ἴθ ΟΪὰ Τοδίδιηθης 
ΔΙῸ τορὶϑῖθ τ ἰηὐαποίίομδ τοζαγάϊηρ 

τὴ16 οοπιηδηἀπηθηῦ; [26 Ῥτονοσθβ σοροδῖ, 

ἸΠΟΘΒΒΘΏΠΥ, δυο! Οχδογίβδεϊίουθ: δηὰ {6 

θοδπ δι] (416 σοποοζηίης ἐδ6 ΒΘΟΒΔΌϊἑ(ΟΒ, 

ἴῃ Φογοιιΐδῃ χχχν, 15. ΠΏΪΎΘΣΒΑΙΪΥ Κποτη. 

᾿ 



ἸἼΠ᾽) ὃ ΠῚδ 

18 Ὁ 

ὄξ. ὅξ. Ὁ 

δαϊ [ΠΟΥ͂ Δ΄Θ ΘαΌΔΙ]Υ ΒΟΥ ΘΓ ἰπ ἐβγϑδίοπίπρ 
Ῥυμϑῃπιθηῖβ ἴὸ 1Π0866 ὙὯΟ υἱοΐδίθ ἐμ ὶγ 

ὯΠ141] ἀυιῖ68; δο, ἔοσ ἰῃβίδηςο, Ῥτονυ. χχχ. 

17: “ΤὨδ 6γ6 ἴδδὲ το οι ἢ δἵ ἴδ 9 ἐ ΠΟΥ, 

δηὰ αἰδάδϊῃ8 ἴ0 ΟὟΘΥ [06 τηοΐπογ, [86 
ΤΑΥΘΏΒ οὗ [06 γΔ]]ΟΥ δ.}4}} ρίοκ ἰδ οαΐ, δῃὰ 

180 γοῦπης 68 5]68 5[4]} οδι ἱξ, 'ΓΠο Ταὶ- 
τοῦ, οβρϑοΐδ! Υ, δρουπὰβ ἴῃ δα οπ 1 0Ή8, 
τουοδίηρ, παυτδενθϑ, δηἃ ΘΧΘΙΡΪ68 οὗἉ (ἢ 15 

κιπᾶ; 1 68119 ΟΟΣ ῥγϑοθρὶ [86 τηοϑὲ ἱπη- 
Ῥοτίδηϊ οὗ δὶ] Βυπιδη ἀπϊ68, ρἴβοοθϑ ἰδ δὲ 

16 δοδὰ οὗὨ [086 ἰανγβ ἴοσ 116 ΟὔδΒοσνϑηοθ 
οὗ ψ οὶ γὸ ΘΕΟΥ͂ ἃ ἀουῦο σοιγδσγὰ, οα 
ΑΓ δηά ἱπ ΒΟδτΘΏ, ΔΠἃ ΤΑ ΚΟ8 [6 γΑ]09 

οἴ 186 πἷπὸ ΟἿΟΣ ὁοτμ δ ἀμηδη(8 ἀεροπά 
ΟἹ (δ6 ΤΊΔΠΠΟΥ ἰῃ ἩΓΕ ἢ [8 ργϑοορῖ 15 ἤι}- 
8110; Ὀαὶ 1 ἱπο]υ 685 ἢΠ|ὸ ΤΟ ΔΟΙΘΥ5 8180, 88 

106 δρ᾽ γί] Ῥδγοπίβ, ἰῃ (86 8816 ΥΘΠΟΣΔ- 

ἤοῃ (οοραῖο Κι ἀπδῃίη, 80, 81]; “6 Γι. 

Ῥοδἢ, οἂρ. 1; Καοίυδοιι, , 7; οῦασ, 

ἘΔΡΌΡ. οδρ. 1, ἴο θηᾶἃ; Μίδῃπδ, Βα. Μοζ. 
Ἰ, ἴο 6ηὰ). Βοδυῖι] Ῥγθοθρὶδ δ΄ 8180 

οοπίδίηϑα ἴῃ ἰμ6 Ὀοοῖς βίγαοϊ, οδβροςὶδ}}γ 
ἐμ (80 Ὠἰτὰ ομδρίον, π το τὸ γοδὰᾶ: “" ΤῊΘ 
1ωοτὰ [48 ταϊδοὰ (δ δέου οὐογ [πὸ Ομ ]ὰ- 
Τοῦ, δηὰ 868 δρροϊπιοὰ 86 Ἰπάρτηρηὶ οὗ 
150 ΤΟΙ ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΣ ὑδ0 ΦΟΏΒ...... Ηδ ν8οὸ 
ΒΟΠΟΌΣΒ Πὶβ ἔδέμοσ, ὙΠΙ τοὐοίοθ δὲ ἢΪϊ8 
οἰ] άγθη, δηὰ Ὀ6 Ὠοδσγὰ οὐ (π6 ἀδύ ἤθη 
6 ῬΓΆΥΒ...... ΤῊ ]οδδίπρ οὗ ἔδο δε ΠΟ 8 

ΒΌΡΡοτί8 (0 δοιδο8 οὗ [δο ἙοὨ] το; δαὶ 

8066 

ΕἼ γὸ ΤῊΝ 
Σ “ 

Ων 

1Π0 σῦγϑο οὗἁ (80 τηοῖδο ῦ ἀοδίΓΟΥΒ ἔθοσα ἰὸ 
186 στοπηάᾶ...... ΟὨΠ]ὰ, ἰΑκο οϑσὸ οἵ (ἢ 
ἴΔΊΒΟΣ ἴῃ Ηἷ8 οἱὰ ἀρο, δῃὰ ἀο ποῖ ρτίουθ 
Βὲπὶ 88 ἰοηᾳ δα Βα ᾿ἰυθβ. 1ἢ ἢθ ἀθόσγθαβοϑ 
ἴῃ πῃ ἀΔογδίδηάϊηρ, 06 ἱπὰυ]σοηῖ, δὰ ἀο 

οὶ ἀοδρίβο δἰπὶ οἹ δοοουηΐ οὗἉ {Πγ [Ὁ]} 
νἱζοῦτ...... 1ωζΚὸ ἃ ὈΙΆΒΡΒοσοογ 18 ἢ6 ὮΟ 
ἴογβδικοθ ἷ8 (ΔΙΠ6Υ, ἀπ ουγβοὰ Ὁ 109 
Ιρογὰ ἰδ βΘὸ Ὑδο γσὶνοϑ Ῥδΐη ἴο Ηἷβ σαί μοσ.ἢ 

ΤῊ διίθηϊνο σοῦ Μ111 686} ἀΐβοουθσ, 
δαὶ [0660 ψογὰδ οὗ ϑίσαοβ. το οὶ ἀ6- 
γεῖορ ἴδ ἰπίογηδὶ 1468. οὗ 116 Β΄ οοτὰ- 
τηδηἀπηθηϊ, δηὰ ἰδὲ ΠΟΥ πηΐοϊὰ δαὶ 

ΜΘ 18 ΠΟΙῸ ΘΠΟΪοβοὰ 88 ἰῇ δὴ ΘΠ ΌΥΥΟ 
(σοσρασο Οθῃ. χχυϊὶἱ. 4, 12; Ῥτον. χχιϊὶ. 

22; Φογο Π6Ὲδὴ ὃ 340). --- Τὴ0 ἀθοδ- 

Ἰοζῦο ἴῃ ΘὈουϊογοθοσυ, 85, δῆον ἽἼϊξ, 
ἐδο τογὰϑ Ἴ ΠΣ ἢ ἼἸΥ ΙΝ, δηά, 
ἴον Ὁ), ἐιο δἀἀϊίου ἽΡ 2) 199), 
ν οἢ Ἰαίίοσ τογὰβ ἴπὸ ϑδσωδυιιδη δηὰ 
βοριμδχίης γοσδίομϑ ὮανΘ ἰἱῃ ΟἿΣ ῬᾶΒΒΒΡῸ 
8180, 806 ἢ. 8438. 5122) (Εὐἴατο ΗἸΡῺΣ 
οὗ Ἴ δ, ἢ 1 ὀροηι ποίου) ἱδ, Ὁ ΕΡα 
ἙΖγα, ἸΆΚΘῺ ἴῃ 8 ἸΓΔηΒιἶνο Β6Ώ86: “ἴδδὲ 

ΠΟΥ ((ἢ6 Ρδσοπ δ) ΤΑΥ͂ ργοϊοηρ ἴὮγ ᾿1ἴ6.Ὁ 
Βυς ἰδὸ ἱπιγδηδίεῖνο δίσηϊ δοιλιίοη, ἐο δδ 
ἴομο, 1Β ΘΓ ΙΏΟΓΤΟ ὨΔΙΌΓΑΙ, Δ6 ἴῃ 1 Εἴηρσα 
ὙΣΣ, 8, δηὰ ϑδρϑοΐδιὶν ἰῃ Ὠουϊ, χχνυ. 15. 
-“-ΟἈουϊ [06 Ρυπίδηπηοης ἢχοα ἴοὺσ 109 
νἱοϊδιίου οὗ 4114] ἀπεῖαθ, Β606 ποίθ ΟἹ 

Χχὶ. 15, 17. 

ΒΕΟΟΝῺῸ ΤΑΒΙΕ. 

ΒΙΧΤΗ ΟΟΜΜΑΝΡΌΜΕΝΤ.---ΑΟΑΙΒῚ ΜΌΒΡΕΒ. ΥΕΕ. 18. 

ΤΠὸ οχίογηδὶ ἴοττα οὗ ἴδ 168 οὗ (6 
δοοοῃὰ ἰδῦ]ο, αἰ ΥΒ, ἰπ ΒΟΥΘΓΑΪ ΓΟΙΉΔΙΪ- 

8016 Ροΐηίβ ἔγοτι [Π6 ἔοιτη οὗ ἐδ6 ἢγβὲ 
184016. Α8 ἴ)6 ἢνο ἢγβὲ σοσατη δ " ἀτηθηῖδ 
[τοδὶ οὗ οὖσ ἀυ168 ἰονγατὰβ αοὰ, τὸ ἢπά, 
ἷπ ὁδοὴ οὗἉ ἰδόπι, (δὶ τοϊδείο Ηἰηϊθὰ δὲ 
Υ ἴ[Π6 ψογὰβ “110 Τογὰ (ὮΥ Οοἀ᾽" (866 
δυρτα, Ὁ. 364), ψὨοΙοδδ, ἱπ {86 ἢνο Ἰδδὶ 

σΟΙΩΣ Δ ἀτηοηΐβ, Ἡ᾿ΠΪΟἢ χοῖοσ ἴοὸ ον ἀπῖ68 

[ον αγ δ οὐν ζθ]ονειηθη, [80 τογὰβ “ΤὮΥ 
πο ΟΙΓ,) ὃὸ ΤῸΌΣ ἰπ|6ὸ8 τοροδὶθα, 

ἘΌΣΊΠΟΥ, [Π6 ἔγχει 180]0 σοη δ η8, δὲ 68. ἢ 

Ῥτϑοερῖ, ϑ0Π10 ἜΧΡΙ ΔΠΔΙΟΥΥ δαάϊίοη; [ἢ9 

δοοοῃἃ ρῥεοποῦηςθα, ὈΣΙΘΒΥ δηὰ οσορδαίΐ- 

ΟΔΙΪγ, 106 τοῦ ἴδ, ὙΪ Ποῦ δ νοσγὰ οὗ 

οἰαοϊἀδιῖοη. Τῇ τοδβοη 8 οὐνίουβ, ΟἿΣ 
τοϊδίίοῃ ἴο αοἂ ἰθ οὔδοῦτο δηὰ πὶ θη, 

δηὰ σοαυΐτοδ, (μογοίογο, βοπα 115 ΓΒΕΙΟΩ ; 
Ὀτπὶ ΟἿὟΓ Ῥοδίου ἤουασὰδ ΟἿΣ 6] νγ- ΤΏ 6 8 

ἦ8 ΤΆΤΑΙ ΠΑΡ ἰο0 Δ, ζογ, βίποθ ἯΘ Ὁ8Ώ, 88 

ΤΩΘΉ, ἴδοϊ 116 Ὑτοχ8 ὙΠΟ ΟἸΒΟΥΒ ἀο ἴ0 
5, 6 δύο δὴ υποστΐηρ συϊάο ΠΟῪ ἯΘ 
οὐχῆϊ ἰοῸ δοῖ ἰονγαγὰβ οἰ οσα (860 Βαπη- 
φατίεπ, Οοταπι. 1. ἰϊ. 15). ΑΡοαυΐ [δ6 
οοππῃοοίίοι οὗ 1119 οοτημηδηδιηθηΐ ὙΠῈ 

[80 8016 ἀθοδίοχυθ, 806 Ῥ. 840. --Τὴο 
Βοριπαρίηις, εἶἰὸ ΕΏΡἸ ΙΔ ὙοΓείοι, δηὰ 
οἴδασα, ἀἰνίἀθ 116 [Ὁ] ον τῦγοο οοπι- 



801 ἘΧΟΌΌΡ ΧΧ. 

αοᾶ ρἰνείμ {166.---18. Τμοὰ 8μ]0 πού 'ταιγᾶογ.----Τ ποα 
ι Βησὶ. Ῥετα.--- ἘΠ, 

τΤηδῃἀιηθηίδ ἱπίο ἴἧγοθ ἀϊβοσθης ὙΟΓΒ68 

(18, 14,15), δῃηᾶ, 'π 80:16 τηβΠΌΒΟΓΡΙΒ, 

ἔδο σοπῃπιδη ἀηδῆ ρα πδὶ ΒΘ] ΟΥῪ ΡῥΓο- 

ςοάο8 ἴδαὶ αραίηδὶ χηυγάοσ, δπὰ, ἴῃ {18 

οζάεγ, {μ686 ργοςαρίδ ὅτ ἐπαπλογαίθα ὉΥ͂ 

ῬἈΠο. Βυὲ Ὀοιἢ ἴδο γογείοη ἰῃ Ὠουΐογο- 

ΠΟΙΩΥ͂, δηὰ (Π6 ϑαπιαγίίδῃ ἼἿοὰοχ, δρτθθ 

ψἰτὰ τλ6 ἀσγαηροθηΐ ἰῃ Εχοάυδ, ἩΒΙΟ, 

89 ὯΔ ἢᾶνο δΠΟΏ, 8 δάπλγδ Ὁ 6 ἔοὺγ 118 

Ἰορίοδὶ οἰθαγηῃθ88.---- Ατοαρί Βανθ ὈΘΘῺ 

Ιοδάθ ὉΥ ἴθ ἸΤαϊπιυά ἰδία, ἴο ὑσίηρ (0 

͵δῖνβ οὗ ἴπ6 τοι ἰδϑϊοὶ ἰηἴο οοστοβρομάθηςθ 

δὰ ΒΑΣΤΏΟΙΥ͂ Μἱ(8 ἐἰο66 οὗ [Π6 Βοοοη, 80 

[μδῖ ὀΥοῦν ἀἰνίηθ ῥγθοθρέ ἰ8 Ῥδγδ 16] τ ἢ ἃ 

κἰπάγτοά Βυπιδὴ ἀπίγ. ΑἸΙΒουρ νὸ ἀο 

ποῖ δηᾷ [6 τε8}}18 οὗὁἨ ἰδ680 Θῃἀοδνυοῦγϑ 

ΑΙ ΔΥΒ πὑπίογτοοὰ διὰ δβἰμρὶθ, γοῖ, ὑγ ἢ 

τοϑροοῖ ἴο τηυγάον, [6 Ῥοηίαιθθο 1086] 

ΒΟΘΙΏ8 ἴο ἰηνίζο ἴο βδιο ΘΟΙΏΡΑΙΒΟΏ; [ῸΣ, 

ἰῃ δη. ἰχ. 6, [19 Ῥχοδὶἰοη οὗ δας 

οὐἴτηθ 8 ἱπισοἀποοα, τὰ τ16 δἀάϊείοι : 

“(0γ ἰῃ (δο ἱπιαζο οἵ ἀοἀ πιδᾶο Ηοτηδη," 

80 ἰδαὶ ἃ πηῦγάοῦ οοιημ θὰ δραϊηϑὶ 8 

Βυϊηδη Ὀοΐπ; ΒΟΟΙ8 Εἶκθ 8 856 8}}} προῦ 

[Π6 αἰνίηθ τη) δι 1.66}, (πδὲ 18, 8 Ὡθρα- 

(ἰοη οἵ ἔπ ἤτοι οοτηπηδηιηδηΐ; δηὰ (ἰἢ6 

ὨΠΒΡΟΑΚΚΔΌΪΘ ὨΟΙ͂ΤΟΥ ὙΠΙοἢ ἴδ6 Ἰορίδἰδίογ 

ΟΥ̓ΟΣΥΒΕΙΘ ΟΧΡΙΟδ868 [ῸΓ τηπγάοσ, δηὰᾶ 

τ ΠΟΝ Β6 ΟΥΘΠΕΠΥ δίγίνοβ ἴο ᾿πρ]απὶ ἴῃ 

[86 Ποαγίϑ οὗἩ [Π6 1} } 68 4180, ΒΘΘΠ1δ, 

ἱπάοοά, ἰο οτγί χίπδιθ ἰὰ ἃ δ πλῖ δῦ οομδὶ- 

ἀοτγδιίίοθ, [1 ὈΪοοὰ οονοσγοὰ ἔδο δοὶ], [ῃ9 

Ἰαπὰ ἰβ8 οοῃηδίἀθγοὰ ἀρῆϊςα δηᾶ ρο]]υϊοα; 

ἧς ογἱοὰ ἴο οδῦνοη, δηὰ 118 νοΐ 18 ποῖ 

Β)]οηοοὰ Ὀσίογο [Π0 οὐἴτηθ 18 ὀχρίαἰθὰ ὮΥ͂ 
ἔδο ἀοδῖὴ οἵ (06 ρΡεγροϊγαϊοσ. 1 ὑ]Ἱοοὰ 

Τοπλδὶπ5 Ὡηγουθηζοί, ἰξ 8 [γτοδίοησὰ, [Παὶ 

[Π6 Ἰδηὰ ποἢ τὶ ἤθ8568 βοὴ δθοϊηΐηδ» 

ἴοη ψουἹὰ “ γοτηἷδ οὐυἱ᾽ 118 1} Δ ΌϊΔη(4, 

Ἐτοτι ΒΟ ἢ ΒΟΟΓΘ Ῥυποἱ Ρ] 68 τοδυϊοὰ π8» 

[ὈΓΔΙΪΥ, ἃ εἰσ δηᾶ δ το Ὠοὔοῃ οὗἨ [29 
ἀἰχηλν οὗἨ πιδῃ, οὗὐἠἨ ἰδ6 βδαογθάηοβα οὗ 
Βατηδη 11[6---ηὰ (}}5 ἰδ, αραὶπ, [6 δουγοθ 

ΟΥ̓ 411 ϑοεΐδὶ νυἱσίπαθδ, 106 ζαοῖτα οὗ 84] 
τ ἰθουδηοδβ; [0Υ ἢ6 ὙὮΟ ἰ8 δοουβίοτηοὰ 

ἴο 8600 ἰῇ ΟΥ̓́Θ ἴον 8, ΠΟΥΘΥΟΣ 

Βυτῦϊο, ἃ δβδογοὰ δοΐηρ, ἃ γοργοδοηίδιννο 

οὗ αοἀ, νὶ}} ἐδ 7 δηὰ Ἐπ ϑοσία 
Ῥογίοστῃ 811 ἀπιΐοδ Ἡμὶοἢ ἢ6 ΟΥΤΟΒ ἰ0 ᾿ἷπὶ; 

81} δοίϑ οὗ ἀδι]γ ἱπίδγοοῦσθο 111 δβϑῃτηθ 

ἴΠ6 Ομαγαοίοσ οὗ ἃ σε ζίουβ ρυ στ Υ, ΠΕΥ͂ 

Ψ|1 060 ῬγΙΘΒΕΥ ἑπποιίίομδ. Ὑπυβ (ἢς ἤτϑῖ 

ςομηπηδηἀτηθηί οὗὨ [Π6 δοοοηά 88]9 ροΐπιβ 

ἴο ἴθ ὙΘΙΥ͂ σοηίΓο δηὰ Κογημοὶ οὗ ἐῃ6 

ΜΠ οἷθ (8016: δηὰ, 88 ἴ86 ἴονο οὗ ουὔγ 

ὨοὶρῃΟΙΓ σοτηο8 ἔγοσι οὐ, 8δὸ ἰδ ἰοδὰβ 

Ὀδοῖ ἰο Ηΐμ; ἴοσ ἴμδαὲὶ οοπεπυδα δηᾶ υπ- 

ἰηϊεττυρίοὰ δβογνίοθ ΘῃῃΟῦἶ68 86 χαϊηὰ, 

Ἰεδὰδ ἴο πη γ δηὰ δυὺυπιϊδοίοη, ὑγο- 

γοη!δ ἃ ὑγοπὰ ρῥγοδιτηρίίοη δηὰ (ὙΥΤβΏΠΪ08] 

ἐτοδιτηθηὶ οὗ [86 [6]1οὐν-ἸΔη, σΟΠΏΘΟΙΔ 4]} 

δοϊΐουβ νῶϊ ὁ μία ἰάοβ, δπὰ Κἰίηά]εβ, 

ἱποοϑΒἾγ, (π0 θδπι6 οὗὨ δὑαοϊϊοῖ; δῃᾶἃ 580 

(6 πΠΣΥ οὗἩ ὈοΙ᾿ ἸΔΌΪ68 18 65 Δ Ὁ] δηοὰ. 
ΤῊ ᾳυοδιίοη δϑουϊ ϑμιοίδ '8 δ 11{{10 

(τεδϊοα, ἴῃ ἴδ6 Μοκβδῖς ἰανν, δ8 ἴμοδὸ οὗ 

Ῥαχτίοἰὰο δηὰ οἰ]άἀ-τυγάογ ; ὕυ [86 

ον δι οχοροδὶβ ἤμβ ἰδ ἰηϊογάϊεϊοά ἴῃ 

66η. 'χ. δ, ἴῃ τ πογὰδ: ὩΞΟΤ ΠΣ ἽΝ 
Ὁ ΥΤΣ ΞΘ ΒΣ, “Ναὶ γοῦτ Ὀἱοοά (ἐμαὶ 
8, γοῦν οὧκ Ὀἱοοά, ἩΔοἢ γοῦ 8.0 γοιι- 

δοἷῖνοδ) 1 ν}}} ἀδημδηὰ ἕἔγοτι γοῦγ 8008 
(δὲ 15, ἱπ δῆδχ- 6λ Ῥοεθαρθ Μοβοδ 

σοηδίἀογοά ἰδ δυρεγῆήμπουβ ἴ0 ϑηδεῖ 8 ἰδ 

δρϑδίηδι ἃ ογίτηθ ΜΠ οἢ 6 θα] ονοὰ τὸ Ὀ6 

80 υπηδίογαὶ (μδὲ ἰξ τοῦ ἃ ποὶ οϑδὶὶγ Ὁθ0 
σοπμπ 64. [Ιπ ἴδοι, ἰδ νγαὰδ θαϊ ΤΑΓΟΙΥ 
Ῥοτροίγαιοα διηοηῦ ἴ16 1βγαϑὶ 68; [ῸΓ, 
ἕπῃ 1ἘπΠ0 Ὑοΐο ΟἸὰ Τοδίδπλθης, ΟἾἹῪ (ἰγοθ 
,8868 οὗἨ {πὶ8 Κίηἂ δέ τηϑηθοηθὰ, 8,48], 

ΑἸ ΒοΡἢο], δπὰ Ζιμηγὶ; ψἘΣδῖ πῃ [ἢ 6 ἸΔΙ ΟΣ 
ππίοσίπηδίθ ροσίοὰ οὗ 106 ΒΟπΊΔη γῶσ 

ΠΟῪ ἱπογοαδοὰ ἴο 8 τηοδὶ ἴϑδσίῃ} Ἔχίθηϊ. 

ἼΠ6 σϑδϑοῦ δδείζηθὰ ὮὉῪῚ Μ|Ἂ 2115, δὲ 
Μοθϑεβ πουἹὰ, ὈΥ͂ ἃ ἀϊγθεὶ τοδί δἰκίου, 
δνο σηδὰθ (06 πηοοηδοίουβ ογίπιθ 8 οοῃ- 
βοίουβ δηὰ, ἐδογοίοσο, τΟγο ῬαπιβῃδΌὶο 

δἷη, ἰοῦ ΓΠΟΥΘΌΥ ἴῃ ΔῊΥ ὙΔΥ ῥτονθηῖ- 

ἴὴρ ἰδ, 18 ὉΠ ΘΏΔΟΌΪΘ; 88, ὈΥ ἰδδὲ δζὰ- 

τηθῃϊ, δἰσηοδί [Π6 νοΐ οτίσηΐηδὶ ἰορί8]4- 

τοι οοὐἹὰ Ὀδθ τοργοϑοηϊβα δα ἱπ)υσίουδ. 

Ἡούόνοσ, δυϊοϊἀθ 18 ἐπ π  ΔΌΪΥ δραϊπεὶ 
ἴδ δρί τὶς οὗ Μοδαΐϑτη, δηὰ πἰ8 885 Ὀθεα 

δοδυῦ}}γ ἀονοίοροὰ ὉΥ Φοδαρῆυδ (Β6]]. 
Ψυά. 1Π.. νἱϊ!, δ) Αὔἔὸῦ δΒανίηρς δἀἀαοοὰ 

[10 ζοΏΟΣΘΙ ὮΙ ΟΒΟΡὮΪΟΑῚ δηὰ σαζοπδὶ 
ΔΥΚΟΙΩΘΏΐ8 δρδίηδι (ἰδδὲ οΥθ, Θϑρθοίδ 

1πΠδὲ νὸ 606 ἰηῃ Ναῖυγο, Ἡδῖοδὶ ἯΘ Σουδὲ 
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ἴδ κ δὲ ΟἿΣ γυϊάθ, ὯῸ δηΐπ)α] Δ βί ΤΟΥ 
ἀιθ6 1 ΒρΟΠΙΔΏΘΟΘΒΙΥ, δηὰ {Π6ὺ--- Το τὸ- 
ΤΩΙ 18 ῬΑΣΓΘΌΪΑΥΪΥ ἀϊγοοϊοὰ ἀρφαίΐηδὲ (ἢθ 
διοὶς8---ἰξ ΤοΟααΪοΘ τποἢ τηοτο ἰοχταάθ 
0 ΘΔ [Π6 ΤΩ ΒΟΓΙ 68 οὗὨἨ τηϊβίοσία ηο (ἢ 
ΘΟΥΔΙΪΥ ἴ0 Ἔβοθρο ἴζθπι ὉΥ͂ ἃ ΤΟΙ ΠΘΠΙΔΙΎ 
Ῥδίη, ἢθ ΤγΥθδ818 [Π15 αποϑιίου ἔσο ἃ ἰθ0- 
Ἰορίςδὶ ρμοϊηΐ οὐὗὁὨ υἱοῦ ἰὰ (δ Τοϊ]ονίης 
ΤΩΔΏΠΘΡ: “Απά ἀο γοῦ ποὲ ἐδίηκ, ἐδ δὶ 
αοὰἂ ἱδ γϑῖγ ἱπάϊχπδης θη 8 Τηδη 
ὙΔΙΩΓΟΠΙΥ Μνϑδῖ68 (δὶ ψὨϊοΝ δ 88 Ὀ6- 
διουνοὰ ου πὶ ἔου ἤοτα .Ηἰπὶ 1 ἰ8 "μας 
Ἧ6 δῆγο γϑοοϊγϑα οὔγ νοίηρ, δηὰ γὸ ουρῆς 
ἴο Ἰθᾶνο ἴϊ ἴο Ηἰ8 ἀΐβροβαὶ ἴο ἴδῖκο ἐπὶ Ὀείϊηρ 
ΔΎΔΥ ἴτοπιὶ τ8, ΤΌθ Ὀοάϊοα οὗὁἩ 41} πηϑῃ 
δῖα, ἱπαάοοά, στηογίϑὶ, δη δῖὸ ογοαϊθαὰ ουἱ 

οἵ σοΥγΡΕΌ]6 πιδίοῦ; Ὀαΐ [9 δοι] 8 ΘΤῸΡ 

ἱπησηοσίδὶ, δα '8 ἃ ρογίίου οὐ ἴμ9 Πο ἐγ, 
ὙγὨ ἢ ἱΠΗ Δ Ὁ 18 Οὐν δοάΐο8; Ὀοδί 66, ἱΥ ΔΗ 
ΟΠ0 ἀοδίζουβ Οὐ δθυδο8 8 ἀσροαὶς ψΠοὮ ὯΘ 
διδ8 τοοοϊνοὰ ἔγζοσῃ ἃ 670 ᾿ηδῃ, Ἐ6 ͵δ 608- 

ἐϑοτηοά ἃ υ]ἱοκοα δπὰ ροτβάϊουδ ροβοῃ; θὰ 
1 ΔΩΥ ΟὯ6 ΟΧΡΟΪ8 ἔζτοπι ἰιἷδ Ὀοὰγ (ἢἷ5 ἀὐνί9 
ἀοροεῖξ, ὁδῃ ὸ ἱπηδρίηθ (πα Ηθδ, ὙἘΟ 18 
ἘΠΟΙΘΌΥ δῇτγοηϊοὰ, ἀοοβ ποῖ πον ἱε 
Μοτγθϑονοσ, ΟἿ ἴδνν ᾿ὈΒΕΪΥ ογἀδίηβ, (δδὲ 

βίαν, ὙΠΟ ΓΌΠ ΔΎΔΥ ἴσοϊα ἐδιοὶγ τωδδίοσε, 
Β[.8}} 6 Ρυπίεῃοα, τπουρὴ (ἢ6 πιρλβίογα 
ἴτοτι ΠΟΤῚ ΤΠΕΥ͂ ὁϑοδροὰ ΤΠΔΥῪ Βαγο Ὀθθη 

Ἄστγυοὶ ἴο ποτὰ, Απὰ 8}}4}} γὸ ὁπ άθδ νοῦ 
ἴο ΤΠ ΔΊΓΔΥ ἤοτὰ αοὰ, ννὯο ἰδ ἴδιο Ὀδδὲ οὔ 
411} πηαϑίοσβ, δῃὰ ποῖ ἐπὶ ουγϑαῖνοδ ὨΙΖὮΪΥ 

Φυ}}γ οἵ ἱπιρίοῖιγῦ ο γοῦ οὶ ΚΠΟΥ͂, 
1Πδ2 (ο86 ψῇο ἀορατὶ ουὖὲ οἵ ἐἰΐδ 119 

δοοογάϊηρ [0 ἴδ ΔἸ οὗ πδίτιγο, δηἃ ῬΔῪ 

1Π4ὲ ἀονέ, το 88 τοοοϊνοῦ ἤοσὰ αοα, 

θη Ηὸ (δδὲὶ ᾿ἰσηΐ ἴὸ π8 8 ρμἰϑδδοὰ ἴὸ 

Τοααΐτο ἱξ ὉΔΟΚ, ΘΠ ΟΥ οἴογηδὶ ἔβιηοῦ (ἰδὲ 
τοῖν Βοιϑο8 δηὰ ἐποῖῦ Ῥοδίου ῦ ΔΙῸ δΈτο, 
ἴδιὶ (ΠΟΙΡ δοὺ}]8 ΔΘ ρυγὸ δηᾶὰ οδοάϊοηϊ, 
δηἃ οὐίδίη ἃ τοδὶ ΒΟΙΥ οἶδοθ ἰῃ ἤϑδυθς, 
ἩΠΘΏσΟ, ἱπ ἴδ τογοϊαϊίου οὐὁἨ δροβ, 

ΤΟΥ͂ δ΄ δρδῖίπ βϑηΐς ἰηΐο ρῦγο Ὀοάϊΐθδι; 
ὙὮ11δὲ [ἢ6 80}}}8 οὗἨἩ [ἴο80 Ὑδ0 μανθ δοιϑὰ 
ΤΩΔΑΪΥ δραϊηδὲ ἐΠοΙΒ6 1 γ68 ἀΓγῸ γοοοϊγοα ἴῃ 
ἴΠ0 ἀαγκοδὲ υἷδοθ ἰῃ Ηδάοβ, δηἃ ὙἘ119 
ἀοά, ψῆο ἷβ ᾿ποῖνγ ΑΔΓ, ρα πίβῃο8 ἴδ 050 
οὔἴθη 67 ἰὴ (μον ροδίεσιυ  [Οοαρ., ον - 

μ᾿ .} 7]. 8568 

: ἢΣΩΝ 
- ς Δ 

ΟΤΟΣ, Ὁ. 848 εἰ δεᾳ.}. ἘΎΟτα [ἢ 18 τοδϑοῦ, αοὰ 
1ιδῖ68 Βυιο ἢ δοίβ, δηὰ (6 οΥτηο ἐδ ραηἰδηθὰ 
ΟΥ̓ ΟὟΣ τηοδὲ ΤΦ6 Ἰορίβἰαίοσ. Αοοογά- 
Ἰηρὶγ, ΟἿΣ 1δν7ϑ ἀοίοττηΐηθ, (Πδὲ ἐδο Ὀοάί685 
οὗ βις 86 Κὶ}} ἐβοπηβοῖγοθ δουϊὰ δ6 οὁχ- 
Ῥοβοὰ πνιοῦς Ὀυτία! Ε1}} δα -ϑοὲ [566, 
Βονονοῦ, ἔη7,α}, δπουρὰ ἰδ ἰδ Ἰανγέα! ἰοὸ 
ΒΟΓΥ͂ ΟἿΣ ΘηΘΠλΐ68 δοῦνεγσ. Τὴ ἰδνδ οὔ 
ΟἾΒΟΓ παι ΟΏΒ 8180 δηϊοΐῃ, [πδὲ βιιος τηθη 8 
Βιαπάδ, τυ} μΐο ἢ (ΒΟΥ ταροὰ ΜΙ δραίπδι 
ἘΒοτ Βοῖγ98, Ὀ6 σαὶ ΟΥ̓ ΜΉ ΘΩ ΤΟΥ δτὸ ἀθδὰ, 
ΒΟ οντηρ ἐμαῖ, 88 [6 ὈΟΑΥ ἰθ δ᾽ ἴθ ἔγοσῃ 
ἢδο 800}, 80 8 1ὴ9 δαηᾶ αἰΐϑῃ ἔγοσῃ (ἢθ 
Ὀοάγ. Ιὲ Ὀθδουοϑ τι8, ἱπογοίοσζο, ξο γϑδϑοη 
πβῖγ, δῃηὰ ποὶ ἴο δδὰ ἴο ἐΐὸ ἢυτηδῆ 
ΟΔΙ τυ 68 ἱτηρ ο(Υ ἰονγαγὰβ οὐγν Οτοδίοσ." 
ΤΟ ἰπδίδῃοσδ οὗ δυΐοΐάο τηϑπεοηοα ἴῃ 86 
ΟΙἹὰ Τοδϑίαπιοης (1 ὅ'δηι χχχῖ 4; 2 ὅδ, 
ΧΥΪ;. 38; 1 Κίηρϑ χυΐ. 18) ὑσουθ, οὐ ὀοῦζϑο, 
ΠΟΙ ἴῸΣ ἐμοῖς Ἰδυγία!θ8δ8. Βυϊὶ ἱξ 
ΔΡΡΘΑΙΒ, ἴσοι (86 ἰδίου οὔ ΑΒΙΒορΒοῖ 
(2 ὅδ. χυῖϊ. 33, εἰ δεᾳ.), ἴῃδὲ βο -τυσ- 
ἄογοτ ἀϊά ποὶ ἤοτίοίξ (δ τίρῃι οἵἉ ἀΐδροβαὶ 
οὗὨ ἐπιοῖγ ῬΓΟΡΟΣΙΥ͂, δηὰ ἐπδὲ ἸΠΟΥ Θυθῆ 6 ΓΘ 
ποῖ οχοϊαάρα ἤΌσλ [Π 6 0808] ῥΥΐν!!οζο8 οὗ 
θυσία]. Οὐταρασο [Π6 ΡΒ ΟΘΟρΡ ἷς δ] ἀγρι- 
ΤηΘη15 δραίηδι δβυϊοϊάο οὗ 1, ἱδηΐιΣ, Μου- 
τοϑαυΐου, Φ. ὅ. Βουδδοδυ, δηὰ οἰδοσθ, ἰῃ 

Οοηου6᾽8 ΟΟΣΩΠιΘΏΙΑΓΥ, Ρ. 394. 
Το ποῖοι οὗ τηυγάοῦ ᾿88 ὈΘΘΠ 60Π- 

δἰ ἀΔΟΓΑΌΪΥ οηϊαγροὰ ὉΥ Φον 88 ἰτϑαϊίοη : 
6 Ταϊπιαὰ οοπίδίηβ, διηοηρ οΟἴδογα, ἐπ 6 

ζο]ονίηρν ἀϊείδ: “ ὙἯΤὃΒΟ ΓΟῸΒ Ηἷθ ποῖρῃ- 
ῬοὺΣ οὗἩὨ [πὸ Ἰοαδὶ {1718Ώ}0 18 |ἰκὸ ἃ Ῥϑυϑοῃ 
ὙὮΟ ἰΔκο8 ΔΎΔΥ ᾿εἷ8 [1{6.7--“ Η6 νὴο 
ΤΩΆΚΟΒ [86 ἔδοο οὗ ἶ8 [6] Οὐ τα δα ὈΘΟΟΣΩΘ 

Ῥδὶς ἴῸγ δδιῃηθ 18 ἰκὸ δὴ ἱπάϊν πὶ ὙΠῸ 
δ 6 5 Ὀϊοοὰ,"--“ ΗΘ ὙΠῸ τηλῖκοϑ 8 ζ6]- 
Ἰονγ- ΟΣ ΓΟ 8[} ΘΟΣΏ 8 ἃ ΧΥΘΘΙΘΥ ΟΥΠ6 

ἴλη ἴδ6 τηυγάογον." ἘΡπ Εσταὰ δἷϑο 
ΘΠΏΠΛΟΣΑΙΘ8. ΒΘΥΘΓΆΪΙ δι πλ Δ, 68808 ὙΠΙΟΒ 
ΤΏΟΓΘΙΥ διηοῦπὶ ἰ0 τυτάογ. ΗνοΥοΥ, 
ΔΙΙπουσ 411} 6806 688 δζὸ, ἐπερἰϊοιίε, 

ἱποϊυδοὰ ἴῃ ΟἿΣ σοτητηδηάιηιοηϊξ, [δ9 ᾿Γ6- 
οϑάϊης ΤΟΓΊΔΙΪΚ5 ἘὙΥ111 μδνο δυ δορά ἴο δοῦν, 
“δὲ τὸ οδϑὴ Βόῦο (ΠἸΚ οὗὨἨ 1}6 δεοίι δ] 
ἸηυΓΔΟΥ ΟἾΪΥ, αὶ 18, [πὸ ἐπέεπέϊοκπαὶ Κὶ}]- 
ἧπρ οὗ 8 τῶδῃ; ἴοῦ ἴδ86 ᾿0801840]10 δὰ 



869 ΕΧΟΡΥΞΡ ΧΧ. 

Βῃ810 ποὺ σοτησαῖῦ δα υ]ύθνν. --- Του 888] ποὺ 8068] .--- Τ οι 

ΘΧΟΌΒΔΌΪΟ Βοπιϊοίὰ6, (2 8) ΠΟ 
Νύχον. χχαν. 15; ογ 5232 ἸΠΨΎΤΙΣ ΠΥῚ 
ΓΥῚ, Ὁ οαϊ, ἐν. 42), ἬΘΙΘ ποῖ ὈΔΡΙΓΔΙΥ 

ΒΕΥΕΝΤΗ ΟΟΝΜΜΔΥΡΜΕΝΤ. ΔΟΛΔΙΝΒῚ ΔΌΧΣΤΕΕΤ. 

Ῥυαπίδιοὰ. ἯὯ,ἸἨο δάᾶνὸ ἰσγοδίϑὰ ἴϊς ἰαντα 
Δροῦϊ τὴῦγάὰον {ΠΥ ἰῇ ΟἿΣ ποίθϑ οῃ χχὶ. 
12---14, ἴο ψ ΒΙΟ. τὸ χοΐοχ. 

ΒΛΟΒΕΡΝΕΒΒ ΟΕ ΜΑΤΕΙΜΟΧΤΥ, 

ΨΕΕ. 13. 

Αὔασς ἴ9 οομδηδιηοπί ΠΟΒΟΟΓΏΐ 
ἐπ ῬΟΙΒΟΏΒ οὗ {16 ποίχηροῦγθ, ζο]ονν8 
ΟΥ̓ ΘΠ ΘΔΙΣ [Π6 Ῥγϑοορὶ οοποογίηρ ἰμα]- 
υἱάσα!]8 ὙὯΟ δἴθ, ἰῇ οογίδιηῃ ΓΟΒρΘΟΙίδ, 
ἰάθητοαὶ ἢ 186 Ῥογβοῦδ οὗ [86 ἔδϊϊονν- 

ἸΏΘ;) ἰἐδοιηβϑοῖγοθ, δηὰ γοῖ, ἱπῃπ ΟἿΟΣ 

Τοραγάβ, ἴοττηω 8 ΡΙΟΡΟΓῪ; ἔδὰβ 1890 
οοσπϑητηθηϊ δραϊῃδὶ τη γοΓ 18 ἸΟρ 41} 
βυςοοοάσοὰ Ὀγ [διδὲ δραϊηδὶ δὰυ]ογγ. Οἵ γ᾿ 9 
ΤΩΔῪ Υἱοῦν 89 οοπηθοιϊίοῃ ἴπὰ8: [86 δἰχίμ 
σοι ἀμηοηϊ ργοΐθοιϑ 86] 18; [19 δον θη 

ΒΟΟΌΓΟΒ ἔδ6 τί ΚΙ ἢ8 οὗ ΒΟΥ ἯδΟ Ῥσγοϊοῃξβ δηὰ 
σοί ημο68 ἴξ τγουρῃ [Π0 ῬΣΟΖΘΏΥ, δηά 

Ὑὖο ἰ8. “106 τροῖδοῦ οἵ 1186" (ἢ. ἰἰϊ, 20). 
ΤΏο ποίΐϊοη οὗἁ πηδιγ ΠΟΩΥ 888, ἰῃ {1|ὸ Οἱάὰ 
Τοσιδιροηὶ, ἔγοσῃ [86 ὙΘΙΥ͂ ΘΟΣΙΣΔΘΠΟΘΙΏΘΗΪ, 
Ὀθθη οοποοίνοὰ ἰῃ δαἀπιγῦϊο ρυτὶ ἐγ δηὰ 

Ῥογίδοϊου. ΑἸγοδὰγ (δὸ νὶ[θ οὗ Αάδηὶ ἰδ 
οδοὰ “ὦ 6 ὶρ δὲ διῖ8 δίὰβ," ἐμαὶ ἰβ, ἃ 
οοἴαρδηίΐοῃ ἱβγουρὰ 116, ἢ ποσὶ Ὧ6 
ΘΟΔΙΟΒ068 ἴο οη6 Ὀοΐηςς (6ο6ῃ. ἰἰ. 18, 24). 

ΜαισίΏΟΩΥ 18 ἔγοα ΘΏΕΥ ἀθποκιηδιθα “8, 
οονθηδηὶ οὗ Οοὐ᾽" (Ρτχον. ἰΐ. 17, οἴο.; 

ΠΟΙΏΡΕΤΟ Ζοπὰ Ανοϑίβ, 6δοδὶ Ζθάο χχχὶλ). 
ΤῸ σορθοὶ Μαϊδοι! ο8}18 [6 ν"] 8 
ΒοΙριμδῖο δηὰ ἔτίθηὰ; δὰ οοῃ)υραὶ δ11}- 
ἸοΒβΏ688, ΓΥΘΒΟΠΟΙΎ, ὮΝ Ὀγΐησα ἀονῃ 

6 ΔῸΣ δηὰ οοῃδίδης αἰβρ᾽οαϑυτο οὗ 
Οοά; ὄνϑῃ ἀΐνοσοθ ἰβ ἀθδοσί θὰ 88 Βδιίθῆι 
ἰῃη Ηἰἴ8 ογοδ (ἰΐ. 14---16); δηὰ ἰπ 1}0 

Ῥχουοσῦθ ἃ Υἱγίυουβ νὴ 18 (4110 180 
“ ΓΌΟΝ οὗ Ποὺ μυδραηά" (Χὶϊ. 4); δυὰ 8 
660 ΒΟΙρτηδία, “ ἤπ6 σἱῶ οἵ αοά," νἢ1]δὶ 
Βουδ68 δηὰ ᾿ΘΔΙΟὮ δύο ὈὰΣ [16 ἱῃΠογίδη 60 
ἔγοσα [86 δίμοσε (χίχ. 14; ΘΟ ΡΘΓ ν᾿ 15- 
19; Ῥβ. σχχυῖ. 8. 

ΑΔ, τ᾿μοτγοίογο, 116 σοϊδιζΐου Ὀοίθθῃ ἴδ 6 

ΘΟὨ͵ρ81] ΘΟΌρΡ]9 γδὯδ Οομβίἀογοὰ 88 ὃδῃ 
ΔΌΒΟΙΪ οἷν ἱμίογ 8] δηᾶἂ δδογθὰ οῃθ, ἱὲ 
ἔο]ονγβ, ἐἰαὶ 16 νἱοἸαίου ΌΥ ΟἸΓΒΟΥ ΡΑΓΙΥ 
8 τοχασγάθὰ ἃ ρυῃἰδμα 6 ογηθ, δὰ 
(Ππ8 116 ΒΟΥΟΤΙΥ 18 ΘΧΡΙ οΔΌΪ6, τ ἢ το 
10 Μοβδαὶς ἰδὴν ἀθηουῃοοθ βιο} ἰγ8ῃ5- 
ιοδϑίοηδ; 70. [10 δ γο, ῬΔΔ Ρ0Π- 

ΒΒ 

δηθὰ τυῖϊ ἢ ἄοδῃ (1ωυ. χχ, 10; δεῖ. χχὶϊ. 
292); ὈΠΟΒΑΒΙΥ οὗ δα δοϊτοϊβοὰ 'νγδῦ 
τηγοδιθποὰ τ ῖ ἢ 186 ἀοδῖι οὗ ὈοΙὰ οβοπά- 
ἴῃ Ραγίίοα (Ὠθαϊ. χχὶϊ, 23). Τὴ δβϑζῃθ 
ΒΟΥΘΥΜΥ͂ 18 ΟὈδογυ δῦ ϊο ἴῃ 6116 ΟἿΠΟΣ ὈΟΟΪΚ8 οἵ 
486 ΟΙὰ Τεδίασηθηῖ, Φοῦ οχοϊ αἰτηβ (χχχί. 
11, 12): ΚἼι [δὰυ]ογγ} ἱβ ἃ δΒείμουδ 
οτπιο; γθ8, ἰδ 15 8ῃ ἱπ ΔΌΣ ἰ0 Ὀ6 Ῥυπίοποα 
ὉΥ ἴὸ Ἰυάμοθβ. ἘῸγ ἰδ 18 ἃ ἔσο ἴδδὶ σοῃς- 
διπλοῖ ἴο ἀοδίσαοϊοη, δηἃ Ὀρτοοῖδ 8]] 
ΤΩ ἰποῖοδδο. ὙΤὴ0 ΒΑΌΡΙΏΒ αδἷϑὸ ἀθ"- 
ΠΟῦΌΠΟΘ ἈΠῸ δἰπιοδὶ ἐπ ρ] 8.081 δου ΘΓ Υ 

[δ0 ΠοΙΆΓΟΥΒΏ688 οὗ ΔΕ] ΟΓΥ : “ οὐ ἸοοῖκΒ 
ὭΡΟΣ ΟΥ̓ΘΙΥ͂ δ᾽) τὰ ἰοηρ-δυβόγδηοα, 
ΟΧΟΟΡῚ ΟἹ ὈΠΟΒΔΒΙΥ;»" δὰ ΠΟΥ 610 
ἱποχ ϑακο Ὁ10 ἰΏ Ρσθοορίβ δηαὰ δάγνϊοθ, ΠΟῪ 
οἴὔδοιι δ! ἰο ναζγὰ οδ᾽ 80 δαὰ ρῥγορθϑῃηβὶ- 

108, δηὰ ΘΒΡΟΟΙΔΙΙΥ [86 βἰ πῇ} ἱτηδρὶπδ- 
τἴομΒ. 

ΤὨΪ8 τοι ὙΠ11 6 [᾽6 1658 δυγρτγί βίης, 
ἱξἦννο οοπδίάοσ, ἰπδὲ ἴδ οχἰβίθηςο οἵ τἢ6 

(τ Π08, δη ἃ ΘΟΙΘΘαΌΘΏΠΥ ἐμ δαίθιυ οὗ 

1.9 ψΠ010 δοοΐδὶ βιστιοζαγο 18 τοδὶ ἱπησηθ- 
ἀϊδίου οπάἀδηροτοὰ Ὁ 1Π6 Υἱοϊδιίοῃ οὗ 
118 οοϊησηδηαἀπηοηῖ; δηὰ ἰξ ἰβ [μὶ8 δοοίαὶ 
ἡταροσίδῃοθ θδρϑοΐδ! γ, τυ ς ἢ 15 οηθοάϊοά 
ἴῃ ΟΌΓ ἰδῦν, δίῃοθ 80 ῬυΓΟΙΥ 'ππογαΐ ῥὑγοὶ- 
Ὀϊδίοη 8 οοηϊαϊηθά ἴῃ [δ ἤθη (ἢ οομμτηδη ἀ- 

τηθηῖ: “Τδοῦ 884]Ὁ ποῖ οογοὶ δ6 τ] οὗ 
ΔῪ ποίσῦουτς." ὩΒηδ, ἰῃ ΟΌΥ Ῥγϑοορὲ 

ἴδιο ἴαξα] οβἴϑοιῖδ Ὀροὴ βου ίῦ, ἰῃ ἴδ9 Ἰδεὲ 

οοστηδηἀτηθηῖ, [0 ΟΟΙΤορΡο οὗ {86 
᾿ιϑᾶσί 88 [0.6 ΒΟΌΓΟΘ οὗὨ ἐδ ἱτπηρίουδηθ88 οὗ 
ΔΔΌΪΡΟΣΥ 18. ῬγΘ- ΘΙ ὨΘΏΠΥ τοραγάϑὰ. Ἐτ- 
ΣΤΟΏΘΟΙΘΒ :8, [πεγοίοσο, Εὔη Ἐγδ᾽ β ορἱπίουῃ, 
Ὑΐο Ὀαϊίονοδβ, ἴπδὲ ΟΣ Ῥσχγοοθρὶ ἱποϊμ68 

ΟΥ̓ΟῪ πποδαδιθ οοηάποὶ δηὰ ἀδαῖσο, δηὰ 
ὙΠῸ ᾳυοίοδ ἔγοϊῃ βδδλάϊαςι δ βίχίοἸ ἃ χτα"- 
ἀδίοι οὗἉ [Ππδὲ δἰῃ; ΗΕ δβὴϊ δἰγοδὰγ οὔϑοσυοϑθ 

ΘΟΙΤΘΟΙΪ, τπδὲ ἰξ ἰγοδίβ ΟἿἹΥ οὗ σχϑδὶ 
ΔΌΪΟΥΥ τὰ ([Π6 τοἀάοὰ τὴῖϊο οὗ δῃοίποῦ; 

88 118 ΟΥίπιθ 18 ΙΏΟΓΣΔΙΪΥ δηὰ ρο Εἰ Δ} 
[0 τηοδὲ Ῥαποίω!, ΤΏ6 ἀθοδιοχζιθ οοπ- 
ΤΔΙΏΒ ΙΏΘΓΟΙΪΥ (6 ΘΘΏΘΓΑΙ ῬΓΌΒΙ δ᾽ ΠΟΠ6, 

--- 

- 



ἼΠ 2 δ 

εὖ 14 Ὁ 

ὙΒΙΟΝ (86 ἰδίον Ἰορἰβ] δέοι ἀονοῖορα διὰ 
ΘΏΪΒΙΡΟΒ ἴῃ (Ὧ0 ΒΆΠῚ6 Βρίτίϊ(. (ΟὈΏΡΑΙΘ 
ΔΡΟῦΣ Ὁπο ΔΒ. ΠΥ, ποίθ οἡ χχὶϊ. 15, 16). 

1ὸ γϑαυΐγοβ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΗΥ͂ ΡγοοΥ ἴο ΒΟΥ 
[86 Βοποσβῦ]θ ροβίοη ποῖ 186 ὑτοσαθῃ 
οοςσυρίοα ἰῃ ΗδΟΓΟΥ βοςίειγ. Ἐσοπιὶ τὴθ 
ΥΟΓΥ ογθαϊίοη οὗ ἔπ ψοσηδη, Ὑἢ0 18 ἃ ρατί 
οὗ τοδὴ ᾿ἰπηθοῖζ, δηὰ [ὉΓ ΐοθΘ ββκοὸ ἢθ 
“ 888}} Ιορανο Ηἷβ ἔδέθποῦ δηἃ ΗΪ8 τποῖδοσ, 80 
1μδὲ ὈοΓ 06 οηθ 868," ἀονπ ἰο [δ0 ργ]ο- 
ΣἹΟΌΒ Ρἱοῖτγο οὗ ἔϊο νἱγτίπουβ δ ἴῃ [ἢ 
Ἰαδὲ οπδρίοσ οὗ (6 Ῥχουεσγῦθ, ἴ86 ψΠοΪο 
ΒΙΌ]Θ Ὀγϑαῖμοβ [86 Βῖρδοβὶ στοζαγὰ (ὉΓ 
ἴδιμδ]ο ὄχοθίϊθηοθ, δηἃ δεϑίρηβ ἴὸ [ἢ 6 
ὙΓΘΑΚΟΥ 8ῈΧ (δῖ ϑοπηὰ δῃᾷὰ ποῦϊθ σϑδηκ 
ὙΠΟ ἰογπιϑ [ῃ6 π8ὲ τηθάϊατη Βαξιγοθῃ 
18 Οτίϑηϊαὶ ἀοαταάδιίοη δπὰ [π6 ἀχαρρθ- 
ταϊϑὰ ρΑΠἸΔΏΪΓΥ οὗὨ [86 τοϊηδηϊτίο ΘΡΟΘΙΒ. 
Ἧ᾽ 6 ποϑὰ ΟἿΪΥῪ ἰο τηϑῃίίου ἔπ ᾿ῦῖγοϑ οὗ (ἢ9 
Ῥδιγίδγοιδ, (0 πδῆλο8 οὗ Μιτίδπι, Θ ὈΟΓΔΕ, 

[06 νἱἝῶοο οὗὐ Μδηοβδῆ, Ἠδηπδη, Μ|οδεΙ, 

Ἀδίραὶ, 1.6 φυθοηῃ Μδβοδθδῃ (1 Κίηρϑ 
ΧΥ. 18), ἴο Βα ΠδΙηΐί6, απ ἃ ἢ86 ῥτορβοῖ- 
ἐδ6 ΗἨυ]άδῃ, (6 Ρίουβ όοσῦθῃ ΨῈΟ τορα- 
ἸΑΡΙΥ βογυθὰ ἱπ 186 ΒοΙγ ἱδθογηδοϊο, (9 
ἀδυρῆηζοτβ οἵ 5110} ἀδποὶηρ ἰπ 186 νἱπο- 
γαγάβ, ἰ0 τοϊθθηῃ Ὑ8Ὸ Ρτγοοϊδίτη [ἢ 

τὶ ἢ ἀπ ροΊΟΥ οἵ εν ἃ οὐὸγ (οἰϊδιῃ, 
διὰ [0 πιοβὲ ἰϑποσ ἀοβογρεοἢ8 οὗἩ ἐ89 

ϑοηρ οὗἨ βοῃρβ; δηὰ ἰδ τῦ}Ἢ}} σγοδγ ὁσοὺς 
ἴο 4}1} πιϊπάβ, γνμδὲ ἄσρτοθ οὗ ἸἰθαΣΙΥ, οὗ 

τοϑροοί, οὗ οὐ ποίου, δηὰ οὗ ἱπθαθησο 1ῃ6 

ἩΘΌΓΟΥ ΟΠ ΘΠ] ογοα. ΤΏ6 ἰβίουῦν 
οὗἨ (80 ογοδιϊΐοη (886 β8}4}} δ οδ]]οὰ 
ΟΠΙΔΗ --- Ἴ07}2---Ὀοόδῦδο 86 ψὰ8 ἴδ Κοἢ 
ουνδ οὗ πιδῦ--ἰὐ )}Ὲ᾽.}), ΔρΡροδῖβ ὀυϑθὴ ἰὸ 

ἐπ ΡΥ ἴ86 ἰρσῆθεῖ δηὰ πιοδὲ 1468] ἔοσσῃ οὗ 
ΤΩΔΙΓ ΟἾΔ] [11ἴ6, τροπορδου, ὙΠ ϊςἢ 
ΒΟΟΠῚΒ ΟἾΪΥ ποῖ ἰ0 δύο Ὀθθῃ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ 
οπΐοτγοοα ἔγοστα ἰδ 6 βδῖηθ τοζαζγὰ ἴοσ ἀθ6Ὁ- 
τοοϊθὰ πιδείομδὶ ζϑοϊϊΐϊηρε, σψπῖο Μόοθϑοϑ 
ὙἭΙΕΟΙΥ τοβροοϊοα ἴῃ ΤΩΔΗΥ ΟἿΒΟΥ ἰῃδίδηοθϑ. 
βουσὶ Μοβδῖς Ἰαῖνβ δϑοσῃ, ἱπὰδοὰ, ἰοὸ Ὁθ 

δαδοὰ οὔ Ἰοπορσϑηγ (Ὠθαϊ. Χχνυ. 5); δπὰ 
88 ΤΩΑΣΤΙΔΡ6 ὙΓΔ5 ΠΟη9᾽ ἀοΥθὰ ΔΒ ἃ τοὶ ρίοσδ 
ἀπίγ ἴ΄0 ΘΥ̓́ΟΙΥ ΟὨΘ, ῬΟΪΥΖΘΙΏΥ 7348 60 ἐρτο 

οχεϊαάοᾶ; ἴοΣ [6 ορίπίοη, ἔπδὶέ ἴῃ [89 
Εδδὲ πιοτὸ ἔδῃι4165 δῖ Ὀογ (ὯΔ 16η8]68, 

9 ποῦ θΟΥΩΘ ουὐδ Ὁγ ἔλεί (Βεγάαος, ῬῈγ- 
δἰοἰοχίο 1.408). ΟΥδοῦ 1Δτ8 ἃσο οτί ἀθμΕ} Υ 

810 

: Ἢ τ 
Ποδ]ςυ]δίοα ἴο τϑη θ᾽ ΡΟΪΥΡΆΤΩΥ ΥΟΣῪ ἱποοὴ- 
γοηΐθηΐ, 1 ποῖ οἴη ἱπιροββὶθθ (οοΙΆΡδτΘ 
οΒρϑοίδν Ὠροαΐ, χχίϊ, 1; Ιδϑν. χυ. 18; 
Χχὶ. 10). Μοπορδχηυ δθοπιβ, ἐδογοίοσο, 
ΘΥΘῺ ἰπ ἴπ0 {1Π}68 δοίοσο [86 οχὶϊο, ἰὸ 
δνθ Ὀθθη [86 τυῖο, δχοθρὲ ἢ σοῖς δηὰ 
πο ἷο ἱπάν  ἀπμα]δ; ἐξ 15 [86 Ὀ6615 οὗ ΤΠ ΔΗΥ͂ 
Ῥοριῖςδὶ ἀσϑογιριίομβ (Ρ͵ονυ. χχχί.; Ῥβ. 
ΟΧΧΥΣΙ!.) ; Ἰδαῖον, ᾽ς ὈθοδσΩοΘ δἰπποϑὲ ζοηογαὶ 
(Τοῦ. 1.11; δὲν. χχνί. 1, οἵ", 111 ἴδ ττᾶϑ 
δὲ ἰα8ὲ οοτηηδηδοὰ ὉΥ͂ ἃ ἴανν οὗ Βδυδὶ 
Οοβδου ὕθα Φαδεἢ, ἰῃ 10:6 γοδὺ 1020, δὲ 
ἴῃς βγποᾶ οἵ Ῥοττηθ. ΤΠΘ σΆ80 ϑοθηιδ, ἱπ 
ἴλοῖ, ἴο αν ὈΘΘΏ ὙΘΣῪ δηδίορουβ ἴο τδδὲ 
οὔτο Εργρῦδηβ. ΕῸΓ, οὔ [Π6 οὔθ Βαηᾷᾶ, 
οὔθοτνοθ Ἡογοάοίῃϑ (ἰϊ. 92), [ῃδὲ ὀυ ον 
Ἐργριίαῃ πιαττθὰ Ὀαϊ οπθ νῖΐϊο; ἘἩΔ11δὲ 
οἢ ἴδ6 ΟΥδοῦ δηά, Ὠ]οά. (ἰ. 80) Σοπλαγ 8, 

ἴδδὲ [Π0ὸ Ῥγίοδίβ ἰοοῖς Ὀσϊ οὔα π|ῖΐϑ, 189 
ΟἴΒΘΥΒ ΔΒ ΠΙΒΏΥ 88 {867 ᾿κοὰ, ΜΟΠΟρΔΠΙΥ 
ΒΟΘΙΏΒ, ἰμθη, ἴὼ δύο βεθὴ (86 τυ]ο, 
ῬοΟΪΥ ΔΙΑΥ 186 ὁχοθρίίοῃ. Τἢδ Βἰβίοσγ οὗ 
(Π6 δέ δγολ8 ἴδ, ἰἱῃ {π1ὶ8 τοδρθοῖ, ὙΘΣΥ͂ 

ἱπβίσαοῖῖνο. ΑὈΥΒδΣη ΤΟΙ θἼΒ ΘΥ̓ΘΙῪ ἢΟΡΘ 
οὗ Ῥοϑίοσι Υ, σϑῖθοῦ (Πδὴ (Κη ρ ΔΠΟΙ͂ΠΟΣ 
ἰδ Ὀοδιθ8 βαγαὴῆ (θα, χυ. 3), Ὑῇο 
ὌΓροΒ Ὠΐ ἰ0 ἑδκοὸ Βαραγσ. πὰ ὅβοοῦ 
ἰυϊτομάθα, ΟΥ̓ ΠΑΙΥ, ἰο ΤΩΔΙΤῪ Ἐδομοὶ 
ΟἾΪΥ; ἴπ6 ἔγδπὰ οὗ 1βῦδῃ ἱηἀ ποσὰ Βίτη ἰο 
ἴδιο ΠΟΙ δίβδίοσ. Ὀθδί ὅθ; {π6 τηδὶ ἀ- 86 Γ- 
τδηΐβ Ὑ6Γ0 ἴἢθπ Ὀτουρὴΐ ἴο δἷπὶ ὉΥ ἢΐ8 
νῖνοα, Τὴ πογὰ “οοπουδίηο᾽ (2298) 
ἷδ ὨΟΥΒΟΤΘ πιθηϊοηθὰ ἰᾷ [Π6 Μοβαὶο 
σοὔδ; ἰη ἴδεῖξ, ἰὲ ἀοοβ8 ποὺ ΟὐσΌΣ ἴῃ (δ0 

ἴουσ ἰδϑὲ Ὀοοκ8 οὗ πὸ Ῥοηϊδίοπςδ; δηὰ 

Μόορβοβ βϑϑωὼβ ἰὼ δδῦθ αϊδδρργονοὰ οὗ 
ΒΌΘὮ ἱπίογοοῦγβο τ ΟΊ Θἢ 80 οσσιι- 
Ρ»ἱοα δὴ ἱπίοστηθάϊδίθ Ροδίοηῃ Ὀοίνγοοῃ 
νυ] το δηὰ βοσυδηῖ (866 ποῖο Οἢ ΧΧὶ, 7---Ἰ 1). 
Ἐνθη ἴδ6 Νονν Τοδβίδεηθης ἀο068 ποΐ, ὮὉΥ 8 
θοαὶ ἰδνν, ΔΌΟ 8} ΡΟΪΥΚΆΣΩΥ ; ἰδ ογάογβ 
ΟἿΪΥ ἴδδὲ ἴΓΠὸ Ὀΐδηορ δβῃοι]ὰ Ὀ0 οποὸ τϊ6᾽ 8 
Βυβοδπὰ (1 Τί, 111. 2); πὲ δὲ τοῃο- 
ΦΆΤΩΥ Βοθσιδ ἴ0 μανο Ὀθο ῥγοθοσὶ υθὰ ἴ0 1} 
ἩΘΌΤΟΥ Ῥγίθδίβ (12 Υ. χχὶ. 14) ΤΠ ΥὙΟΥ 
Πᾶσι οἵ (Π6 ποη88 ἰῃ ΗἩοῦτον,, οοτηρδγοὰ 
νἱὰϊ μοῦ ἀοδιπδίίουβ ἱῃ Οτοοῖςκ δηὰ 
Τδιῖη, Ῥγονθβ [06 δἰρσῃ ροβιοῃ οὗ ἐδθ 
ἔϑσδ]ο ϑὰχ διηοηρ (16 Ιβγϑο]ϊδοα: ΠΝ ἰδ, 

δοοοσάϊης τὸ (θη. ἱἱ, 28, ἃ Ρασὶ δηὰ ἃ ρμαγὶ- 



ὃ1ὶ ΕΧΟΟΌΝ ΧΧ. 

Βῃδ!ῦ ποὶ 68 ἴδ|86 ψϊῦη688 δραϊηδὺ (ΠΥ ποὶρῇρουΓ.--- 

ὩῸΓ οὗ πιδὴ (28), ροσίθοιΥ θαῦδὶ ἴο Εἷτὰ 
ἦῃ ἀἰρηϊεγ ; 86 ὈΟΓΘ ἢἷδ ἤδῦλο ([88. ἰν. 1); 

ὙἘ1180 γυνή (ἔἴτοπι γείνω) δηὰ ἴϑιηΐῃδ 
(ἔγοιι ἴδο, ϑηοο ἔδῖαδ, ϑουσῃ 8) ἰἢ- 

ἀϊοδιῖθ ΤΩΘΓΟΙ͂Σ 8 Β6ΧΌΔΙ το διίοη ἴο [Π6 τηδη. 

ΤῺ Ὀἱεΐος ἑηνθοῖνοα οἵ ϑοϊοσηοι δραίῃβι 
ὙΟΠΊΘῺ ΟΥρπδιθὰ ἴῃ ἢἷ8 πηηδίυγαὶ δηὰ 
δηϊ- Μοδαὶς Ἅχσοθδδ, το ργοοϊα θὰ Ὠἷτη 

ἔγοτω διυαγίηρ διὰ δἀπίγίηρ [ἢ6 ΘΧΟΟ] ]6ῃ- 
οἷοα οὗ {86 86Χ ἱῃ 956 διίδοβοᾶ δηὰ Ἰονΐϊῃρ' 
πὶ. -- Το δβδίθῶο οὐἰἰναιθὰ ῥγίῃοΡ]68 
ὙΠῸ τοραγὰ ἴὸ (ἴθ οδεϊπιδιίου οὐἨ ἁ [16 
᾿ΟΠΊΔΏ, ἤδτθ Ὀ66η ΟΧρσοβϑϑὰ δηὰ δηϊοϊποὰ 

ὉΥ ἴ0 Ταϊπιυᾶ. ὁ αυοὶθ δοηθ ΒΔὉ- 

δίηϊοαὶ δάδροβ: “Α τρδὴ 0 0868 [5 
ἢγαὶ ν ἰδ ἔθ615 χτίοῦ δ8 1 106 θα ρ]6 μαὰ 
Ὀοοη ἀραίγογοά ἰῃ μὶβ ἀδγα ἢ (υαίλ. ἘπΕΚ,. 
80 δ. ὙΠΟ μοηογδιίουβ ΔΘ ΟἿΪΥ 
βανθὰ ΟἹ δοοοιης οὗ [Π0 Ρῥἱ οἱ οὗ πὸ 

Υἱγίαοι ποιηθη" (]αϊλ. ΒΓ} 8 606). 
“δ Ὑ0 ᾿ἴνεβ πιπουϊ ἃ ννῖδ ᾿ἴνθ8 1 }- 

ουῦ οΥ͂" (αϊᾷ. Φογαπι, ᾿ἰχνὶ. ὁ). ““Τὴο 
ὙΘΙΥ͂ ΔἰίΔΥ δβῃθάδ ἰδϑᾶγβ ἴου ᾿ΐπὶ ψ8ὸ αϊ- 
γογοοθ Ἦὶβ ἢγδὶ νυ] " (υἱαίλ. ΜαΙΔοἢὶ 87 
δ). “ΑἸ ΒΟΠΟΌΓΘΌΪΘ τἸῆδῃ Ποπουγδ ἢ 8 
πὶΐθ; 8 ἀδβρίοδθϊο στθδῃ ἀἀθδρίβοθ Ποῖ 

καάαλ Ἐπ Τιίδδον, Ἰχαοόσοὶὰ Ηδ-τὴυ- 
817). Ὧγο πὰ ἱπ [Π6 ΒΔΌὈϊπἰοΑ] τη 8 

ἼΏΟ ΒΟηΐΘΏΟΘΟΒ ᾿κὸ ἴ(δδὲ οὗ ἴ89 Ατδυΐδῃ8: 

“«ΤῊὴο βῆδπιθ οὗ [06 γοπδη ἰθ δυο σ  αϑ- 

ἱπα," οὗ οὔ [16 βοδοϊδϑεο ἀροδβ: “ ΜΈ]}16Γ 

ϑαίβηιδο οραδ;" οἵ οὗ (6 ΕὙΘΠΟΙ: “ Ο(ο]αΐ 
4αυ9 Ὀίοθα τνϑαῖ δἰάθυ, δὰ ἔδσησηθ αἱ οδὶ 
Θηϊονδο;" οἵ, “Α αυἱ ρΡογὰ δ8 ἴδιῃτηθ δὲ τη 

ἀϑηΐεσ, ο᾽δδὲ στοηὰ ἀοιμληγαρο ῬΟΌΓ 6 ἀ6- 

τἷον," ὙΠῸ [Ιοσϑο 05 ΠΟΡΟΓ Κπὸν [86 
ἀφσογα σίηρ οὔδίοπι οὗ [6 Ομσοθκθ ἴο 
Ἰοπὰ δὟδΥ ἐποὶγ τῖνοϑ (Ῥοίίεγ, ΑἸΟὮ, 11, 
δ44); ΠΟΥ ποῖον τοαυϊγοὰ ἤότα ἴδθτη 

1πας ἀἰνίηθ τογ ΒΡ, ΌὈΥ Ῥγοβιγδοῃ δηὰ 
ῬΓΔΥΟΥ, ἩὙΒΙΟΝ (09 Ῥοσβίδῃδ ἀοιλδηάοὰ 
(Ζεπὰ Αυεεία, οἃ, ἘἸΘΌΚΟΥ, 111. 281}; ποῦ 
ἀἱὰ (ΠΟΥ νοῦ δάορι [06 Ὀδυρδγοῦβ τιδὰ- 
1088 οἵ ἴδ0 [πάὐΐδηθ, Ὑδο Ὀυτῃ ἰἢδ δΒυΓ- 

γἱνὶης νιάτα, Ενοῃ [(Π6 Ἰαὐθδὶ Φον δα 
Ὑὑτιἰπρο ΠΑΥΘ ἱΠΥΑΥΔΌΪ δηὰ ἔβι Β ᾺΠΥ 
Ῥγοϑογσυϑὰ [πὲ ῬΌΓΓΥ ἰὰ [πὸ πΟΟΏ5 60η- 
οογηίης νοϊῆδῃ, ἩΔΙΟΝ Ραγυδάθδ [Π0 ρᾶρ08 
οὔ ἐδο ἱπδρίτοὰ δυΐποσθ. Βαϊ το ΗοῦτΟΥ 
ποῖηθη ἀοδοσυϑὰ ἰδὲ τοθρϑοῖ, δῃὰ χρδίῃη- 

ἰδϊποὰ ἐμοῖς αἰ ὉΥ [86 δον τ Υ οὗ 
ἸΠοῖγ τογαΐβ, ἀπὰ ὈΥ πο ἷγ ΘΧΕΙΩΡΙΑΙΥ͂ 
ΔΟΟΥ ΠΥ; ΘΥΘῚ ΥΠΟΘδ808 δϑδιβιθὰ ἴῃ 81] 
ἀοχηοδιὶς ἀυἰΐο8 (οομρατο 2 ϑδσι, χὶνὶ, 8; 
1 ὅδ, ἱἰ. 19; Ῥῦου. χχχὶ. 10, εἰ δεᾳ.). [ἢ 
1.0 τηοῦο Βουγίδμίης ΘΡΟΟΝΒ οὗὨ ἴδ Ὠἰδίογγ 
οὗ Ιδβγϑοὶ, 16 πνοιθθῃ Κορί υἱγί που} Υ δὲ 
ΒοΘ (οορασο 2 ΠῚ) ἴῃ Ῥβα. ᾿ἰχυ ὶ. 
18); 1:ὸ ΘΟΠΙΓΑΣΎ οὐδίομῃ νγ88 ἃ δυτηρίοσα 
οὔ ἴ)6 ἀθοδγ οὗ ρῃ ]ς τηοσα]β (2 Μλοο. 

νι, 19). Βδβρθοῖ δηὰ νϑποσϑου ἰοῦ (ἢ9 
τπποίδεν διὰ 180 ἔδίθοῦ ἀΥῸ δἰ σαν θηΐογοοά 
μὶ οασδὶ ΟΡ δβἰβ (νοῦ 12; χχὶ, 1ὅ, 
17; 1,δγ. ΧΙΧ. 8, οεἰΟ; ὙΠΟΓΘ 88Π6 18 ΘΟΥ̓́ΘῊ 

τηθηϊοηθὰ Ὀοίοτο 1116 ἰδίμογ, οἱς ; ΟΡ ΓΘ 

Αἴϊελκ. εχ. νἱ. 9). Το τσ ἰδ οὗ Ὀοτἢ 
ΒΟΧΘΒ ΔΓΘ, Δἰπηοδὶ ἴῃ ΘΥΟΣῪ Τοδροϑοῖ, 6408]; 
ἴου Μοθδῖθῃιῃ ἀδρυδᾶθθ ΠῸ Ῥθῖβοπ ἴὸ ἃ 
ἐλίησ, 88 ὟᾺΒ (6 οΑ80ὺ ὙΠ [86 Βοιηδη 
δίδνοδ; ὯΟΣ ἀοο8 ἰξ ἀοἰΐνοῦ ὩΡ ΔῊ ἱπάϊ- 
Υἱάυ 8] ἴο 186 ΔΥΡΙ ΓΑΓΙΏ 689 Οὗ ἃ ΒυΡοσίου, 
8Ὧ8 ὙῈ8 [6 ἰαἴο οὗ [Π0 Ἐοϊηδη τὶν δηὰ 
οὐ] άγοη, το βίοοἂ οη ἴσο ὑπο ἴδ 6 
ῬΟΥΘΥ οὗ ἐμοῖγ Βυβρδηὰβ δηὰ ρδγθηΐβ; 85 
Ὑ6 Β.Δ]1 ῥοῦ ἴῃ 18 ἀπο ῥἷδοθο. Το 
ῬΌΠΙΒΕμλΘη 8 ἔου [00 ΟΥΠ.08 ΟΥ̓ ἈΠΟΠΑΔΌΙΥ 
ὝΓΟΓΘ 8180 ΠΘΑΓΙΥ Ἰάθητοδὶ, ἰπ ὈΟΙδ ΒΟΧΘΒ, 

ΒΟ 8. δηοίδοῦ το ΕΥ̓ δερυχλθηΐ (ῸΣ 
πο ἀϊρηϊγ δἰγιθυϊοὰ ἴο (16 οἴἶδιοῦ βοχ. 
Απὰ γοῖ νγ88 (δ ὶγ ῬΘΥΒΟΙΔ] ᾿ΙΌΘΥΓΥ ΟΥ̓ ἴᾺΓ 
ποῖ 80 τοδίτοιθα 88 διροὺρ οἴμοσ Οτίθηιδ] 

ὨΔΙΟΩΏΒ (οΧχοθρὶ [6 Εσγριίδηβ, ὙΠ ογο τὴ6 
Ῥοδιτίου οὗἨ [88 ἸΤΟΙΏΆΙ γγ88 ΣΒΙΌΟΣ δηοσηῶ- 
ἴουδ; Ώ)]οά. 1. 27); [Β6Υ ΙΟΟΚ, ὠπυειϊϊοά, ματὲ 
ἴῃ 1ἘΠ6 ἀοπιοδίϊο οοοιραομ (θη. χὶϊ. 14); 
ΤΟΥ ὍΟΓΟ Υἱδὶ 010 ἴο βγη γΒ (θη. ΧχΧ. 
2); 1807 ᾿ἰνοά, ἴῃ Ῥα]οδεῖηο, ἱοσοῖμο ἢ 

[06 το, ποῖ δοραγαιθα ἴῃ ἱπη ΠΟΣᾺ] δηὰ 
γοϊυρίπουδ ΒΑσοτη (Εἰχοά. χχὶ, 22; 1 ϑδζη. 
ἷχ. 11, οἵς.); (ΠΟΥ͂ δρροδαζθὰ ϑυθὴ ἴῃ 4]} 
ῬαθΙ]ς ῬΓΟΘΘΒΒΊΟΏΒ δπὰ ἔθβευ 68, δοι τ ΟἿ Υ 
δη ἃ ΒΟΠΟΌΓΘΌΪΥ ΘΟΟΡΟΓα ης ἢ ἄδησο5 
δηὰ χηυδὶς (Εχοὰ. χνυ. 20; 1 ὅδῃ). χυῖὶ, 
6, 7; Ῥβδ. ἰχυἱ]. 26); (οἷν ῥγϑῖβθ γγχὰϑ ἴ86 

βιγοοίθδι γοιγαγὰ, [6 βίγοηρσοδῖ θη ΟΌΓΑΚ6- 
τηθηΐ οὗ 116 ΒΟΙΟ; δηῃὰ οἴδϑῃ [ΏΘΥ̓ ῬΓΟΣΘ 

ἸΒοιηβοῖνος (06 οδηνγίοὰ τυ οὗὨ ἀϊδιϊη- 

ξυϊδμοὰ γναϊουσγ (Ψοαῖι. χν. 15, εἰ δέᾳ.; 
1. βδιω. χυἹἹἹὶ, 20). 

28ΒἘ2 
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ΡΝ 9) ΤΡ.) ὙῊΦΘῚ ἰπϑὰὰ Ἰλ Γι πος ὅπη 
Ἰὼ : ἮῊ 

ἙΕΙΘΗΤΗ ΟΟΥΜΑΝΟΜΕΝΤ. ΑΟΘΑΙΝΒῚ ΤΉΚΕΙ, ὙΈΞΔΚ 13, 

Α εἰδίο ἱπ Ὡς ἢ [86 ῬΓΟΡΟΓΥ͂ οὗ (Π9 
οἰζθηβ 18 Ὀπϑαίο δηᾶ, ὈΥ ἱπὴΡΌ ΠΥ οὗἁ 

τς οἴειοτβ, οχροθοὰ ἴἤο ἰποθϑδδηΐ δὲ" 

ἴδοκα, Ἵδηηοὶ ῬΓΌΒΡΟΙ οΥὁἩἨΘ ΒΟΥ Βῃ; [86 
δουηἃ ἀογνοϊορπιθηΐ οὐὨ [18 πδίϊοῃδὶ τὸ- 
ΒΟΌΓΟΘΒ 18 Ἑποοκοὰ δηὰ οτγὶ ρρεὰ; [ἢ 80- 

οἶα] οτάδσ, ἰῃ ζοποσζαὶ, 18 ἀθσβηροὰ; δῃὰ 

[ἢ ΥΕΣῪ Οχίδίθησοο οὗἁ [8:6 ΘΟΙΩΣΩΟ ΘΔ ὮΝ 

ὈΘοοτη658 Ργοοδείουδ δηὰ [160]6 ἴο οἸδοῖῦς 

ΒΏΔΙΟὮΥ. ΑΒ τἱοϊδιΐοῃ οὔ (16 τίρμι οὗ 
ῬΓΟΡΟΙΣΥ ἴδ, ἐδογοίοσα, ἃ 8081 οσίπιθ, ἰδ 
ὙΓΔΒ, ὨΘΟΘΒΒΑΓΪΥ, ἱπιογάϊοιοα ἴπ {Π6 ἀθ08- 

Ἰορπιο, τ ΐο οοηΐαῖηθ 16 διηδασηθηίδὶ 
αν οὗ [86 ρο] εἶς 8] διττπιοίαγο. Βαϊ δὴ 

Θποσοθοπηθηΐ ΠΡΟ ἔογοίζιι ῬΓΟΡΟΓΙΥ ἷ8, 

ῶὲ ἴθ βδηηθ ἔϊηδ, ἃ ΟΥΏ6 δραϊηβί ἃ 

[6] ἸΏΔῚ ῬΟΓΒΟΏΔΙΪΥ; [οΥ ΘΥΘΤΥ ΡΓῸ- 

ῬΕΙ͂ ἰδ, ΟΥ Γοργοδοηίδ, (86 ἔγαϊς δηὰ ῥὑτὸ- 

ἄποο οἵἨ δυπιδῃ ἱπάπβιΎ, ἱπίθρτίΥ, ΟΥ 

ἐπιο!]ἔἴχοηςο, βιγοησιίδβοηοὰ δηὰ ρυϊάθὰ Ὁ 

πο ἀϊνίπο Ὀ]οβαίη; ΣῈ 15, ἐπογείογο, 88- 

οτοᾶ; δηᾷᾶ 118 υἹοϊδήοη 8 δὴ δεῖ οὗ δυδὶ- 

ὨΔΓΥ [ΥΤΆΠΗΥ---οὗὁἨ ὈΠΒΟΓΙΡΌΪΟυ8 ἀρρτοδ- 

ΝΊΧΤΗ ΟΟΝΜΑΝΟΜΕΝΈ. 

1 τ86 Ἰζγοο ῥγϑοθάϊηρ, σοΙμτηδη 618 

ΔΙῸ ἀϊγοοϊεα δρδίηβὲ ὙτΟΏμ8 ἰηῆϊοιο προῇ 
Οὔ ὨοΙρΒΌΟΩΣ ὈΥ 180 ἀεφεά, 6 πἰηι 
(οτὈϊ 85. ΘΏΟΤΟΔΟ τ ηἾ8 ὈΡΟῺ Ϊ8 ἰηΐογοδῖϑ 
ὉΥ [Πο τοογά, οἰ ἴῃ Ὀγίγαίο 116 Υ [Ἀ]86- 
Βοοά, οδἰπτηΥ, ἰηδαϊ!, ἀείαιηδείίοη δηὰ 

οδηνίομβ ἀοιτδοϊΐζοι, οΥὁὨἨ Ὀοίοσο ρυῦ]ς ἰτὶ- 

Ὀαπα 8 ὉΣΥ ἴδϊδο τὶϊπθ88. Ἐν ἢ ΘΟΙΩΤΩΟΏ 

δἰδαπᾶευ δηὰ [8156 σϑρουὶδ ΔΓΘ Γορϑδιθα!υ 

ἑογὈϊάάθη: “ Υου 8[|4}} ποῖ 468] ἐἈ]56]7 
ΠΟΥ 1ἰΘ ΟἿΘ ἴο δῃοῖμορ" (1ων. χίχ. 11); 

“ΠΟ διαὶ ποῖ σαὶδθ ἃ [8160 στοροσζί 

(Εχοὰά. χχίϊ!. 1); δηὴά (μὸ ἱπίδιηγ, μος ἢ 

[Δ}186 Ὄροη (6 ποϑὰ οὗ [86 σδ᾽ υτηηΐδίοσ, 

8 ῬΟΙδΟΙΥ ᾿παδῖ, δίῃοθ ΟΔΙΌΠΔΗΥ ΤΟ 615 
16 ρναϊο ἱπίθοοΌΣ86 ὈΘΕΝΘΘῺ τη δηπὰ 

ΤΏΔη Δἰτηοθί ἱστο ροβδβὶ Ὁ]6, ογοδίθδ θη μη} 68, 

ΒοΟ8 ἀἰϊδοογὰ, Ῥγοόυόοκθθ διδιίγθὰ διηοηῦ 

τιοη δ, δηὰ συ, ἰὼ ἔδεῖ, δ δ ον Πἴδ ἴῃ 

8}} 18 ντασίουϑδ γοϊδιίίοῃβ, Βαΐ ὀναγγ [ἰθ ἰβ, 

βίου δραίΐηδὲ (86 σίρῃης οὗ 106 πον ΒΟΌΓ; 
δηά, Γπογοίογο, ἔπ οοτητηδη ἀτηοθηὶ αραίηδὲ 
1 οῆ δίδηὰβ οἡ [86 δοοοπα ἰ80]6; δηὰ βι6- 
οοϑάβ, ἸορίοϑΙγ, 16 Ῥγοδὶ δἰ ἢ δρχαίπεὶ 
ἔηο ἀοβισχαοίίοη οὗὨ 110, ἀῃὰ τὴ6 ἀοβὶ]οτηθης 
οὗ τρίτο ηῦ. ΒΒυΐ ἰξ 90]].ὁγ8 ἤθηοο, 
Ὑὐῖτἢ οα 0.4] ΘΟΣΔΙΏΓΥ, 1[8δὲ ΟἿΣ σοιητηδηὰ- 
τηθηΐϊ ἰσγθδΐδ οὗ [Π6 Τ6Δ] δπὰ δου] ποῦ, οὔ 

120 υπᾶθῃϊδῦ]ο δἰέδοῖςκ δραϊηδὲ (ἢ6 ὕ͵ὸ- 
ῬΟΓΙΥ οὗ οἶμογβ. ΑἸιδουρῆ, ἐπογοίοσο, [ἢ9 
οὐϑοσυδοῃ οὗ Ἐδθϊηΐοδὶ ἱπίουργοίοσβ, 
1π8ὲ [6 Ψοὸ ἀδοοίυοβ ᾿ἷβ Ὠο σΠΟΌΣ ἴῃ 
ἸΩΘΒΒΏΓΘ ΟΥ ὙΓΟΙΘΕΐ, ΟΥἨΥ̓ΆΪῃ Ὀυδίηο88 ἰη 
ΖθΠΟΓΑΙ, ἰ8 ἱποϊαπάοά ἰπ 1118 σοτημπηδηᾶ; 

88 8150 δ ψῆο, ΚκΚὸ Αὐδβδίομι, βίθδλὶβ [ἢ 6 

Ὀθασίβ ΟΥ ζοοὰ δῇοοϊϊοῃβ οἵ οἰδβδγβ, ἰβ 
ῬΟΓΙΘΟΙ ἰπ ΒΔΙΤΏΟΗΥ͂ ὙΠῚ} [Π6 πρὶ σι! οὗ 
οἷν ἰπιογάϊοιίοη : γαῖ 411 ἴπ686 β!δ 68 δηά 
ΔΏ ἐν] δίοἢΒ ΔΘ Ὡοΐ αἰΥΘΟΩΥ ἱπρ] ἃ ἰῃ 

ἰξ, 866 ΟΣ ΠΙΓΙΒΟΣ ΤΟΙ ΔΥΚΒ, οθρθοί δ 
δου 1160 οὔῇῆῇοίοης δηἃ ᾿πδὶ Ῥυπίβηταθης 
οἵ ἰδοῦ ἰπ [86 ποίθ8 ὁ χχὶ. 87 ἴο χχίϊ. 8, 

ἈΟΘΑΙΝΒῚ ΕἌΙᾺΔΒ ΤΥΤΜΕΆΒ, ΨΈΙΒΕ 13. 

ἱγτεδρθοῖνο οὗἉὨ 118 θαποίαϊ ΘΟ Βα ΘΏςΟ6Β, 
ἃ. 0450 ΟΥ̓ΙΘ, ΔῺ ΟἸΈΠΟ6 δραϊηεὲ [Π}6 ποΡ]6- 
Ὧ688 Οὗ ΟἿΓ δου], Ὀοοδυβο ἰδ 8 ΤΥΘΆΒΟΏ 

δραϊπδὶ ἴσῃ. Βαϊ 51}}} τηογὸ ἔδαγζι ἴῃ 

1ϊ9 ἀοδιγιοεῖνο οδοιθ 15 (η6 [8180 ὙΥϊΓΠ688 ᾿ 

ἴδ πηδοττοΐηθδ, δἰτλοϑὶ Ἰξο ΣΑΙ γ, {86 ΡΠΠΔγ8 
οὗ βοοίδὶ ογάασ, ὃγ (μ᾽ δι ἔσίης 186 σγαγ8 οὗ 
ιδίῖίοθ;; ἰδ ΤΑΥ͂ τϑηιοῦο ἴπ6 τπδοίαϊ δπὰ 
Υἱγίπουδ οἰτζοη ἤγοσα 186 οοπππηϊτ, δηὰ 

Ῥιγοίΐθος δηὰ σαΐβο ἴθ οὔ ταΐηδὶ, ἴὸ [ἢ 9 
τοδὶ ἀσιγπλθηὶ οἵ [Π| δίδίθ; 1ξ ΙΔῪ οἤθη 
ὨΟΟΘΒΒΑΓΥ ἱποία 46. οὐ οροδίοη ἃ 4186 
οΘΕ; [Π6 ΠΑ υτληΐαῦοῦ ΤΩΔΥ͂ δἷδὸ Ὀθοοτηθ 
ἃ Ῥαγυτοῦ; [6 τπἰγὰ δηὰ [6 πἰπιὴ οοπι- 
ΤΩΔἀΣΩΘῊ 8 ΤΩΔΥ͂ ὃ6 νἱοϊαῖθαὰ δὲ [ῃ6 8810 
εἶπηο; δηὰ ἔδυ [π9 [δἶδο Ὑγξη688 5 88 
ἀορταάοα ἱπ ἃ πόσα] ροὶπὶ οὗ τίονν δα ἢ9 
8 ῬΟΙΊΟΙΒ ἴῃ 8. ΡΟ] εἶς 8] τοδροοῖ; ἐπ 8 τὴν 
8 υηἀογαίδηὰ ὙΠΥ (ἢΐ6 ΘΟΙΉΤη Δ ἃ νγ88 
οι δοάϊοά ἱπ ἴδ0 ἀθοιίοσαθ; διὰ (δ τὸ 



878 ΕΧΟΌΌΝ ΧΧ. 

14. Ὑπου 58ι610ὺ ποὲ οονοὺ ἘΠῪ παρ θουγΒ μουβ6: ἐποιι 
884] ποὺ οογοῦ ΠΥ ποῖρῃου 8 τ ]ΐδ, ΠΟΙ [8 τηδη-βουνδηΐ, 
ΠΟΡ 18 τηαϊἀ-ϑαυνδηΐ, ΠΟΙ Ὦ18 ΟΧ, ΠΟΥ [18 888, ΠΟΥ ΔΎ ἱηρ' 
{παὺ ἐ8 ΛΠΥ ποὶσῃ θοῦ Γ᾿8. 

ΤΩΔΥ͂ ἈρΡτγεοίδῖο (ἢ6 ΠΟΙΙῸΓ Ὑ1 ἩΥΒΙ ἢ 
Φοπαίμδπ, ἰῇ ᾿ἷ8 ῬΘΥΑΡΉγαδο, ϑχοϊδί τη, 

δὲ [6 οπὰ οὗὨ {8 σοτητηδηατηθπῖ: “ ὉΥ 8 

ἔα186 τὶζηθ88 ἴπ6 οἰουβ ὙΠ} ο] ἃ Ἐμοὶ 
ταΐη, τῆς ἀδν [1118 ὯΟ ΙΔΟΓΘ, δηἀ δ ἔδπιΐηὁ 

ΒΡΓοδὰβ οὐδῦ [16 τγοῦ]ὰ; δηὰ ἴ86 Ῥτο- 
γοῦῦ5. δ΄Ὸ τόρ οῖοθ τι Ῥγοίοβίδιϊοηβ δηὰ 

δἀπιοηϊἴοη αραϊηδὲ δὲ ΟΥ 0: “Α τηδῃ 

τὲ ὈΟΔΓΘΙΒ [4186 Ὑϊη688 δρδίπὶ ἢ 8 

ποίου 8 8 ΒΕΑΙΏΤΩΘΓ, δηὰ ἃ δ'ὐνοσζά, 
δΔηὰ ἃ ΒΏΔΓΡ διττόν. ὙὍΤθὸ Μοβεαὶς Ἵεοὰθ 
αἶθο οοηΐαίηθ ἃ ἀοιοττίπρ δηὰ ϑῃουροῖῖς 
ἴανν δραϊηβὲ [δδὲ ἀοργαυῖγ: “ 1 ἃ ἴα]50 
Ὑ ΠΏ 698 Γἶδ6 ΤΡ δρδἰηβὶ ΔΏΥ τηδη ἴ0 Γο5  Υ 
δρδίηδὲ δἷπα ταὶ τΠΙςἢ 18 στόοῖρ..., [Βθῃ 
8}}4}} γοῖι ἀο ἴο Βὶπὶ 68 δ6 δὰ ᾿πουρῶϊ [0 
ἴἰᾶνο ἄοῃθ ἴο ιἷ8 ὈγΟΙΒΟΓ : 80 δδὶῖ ἴδοι; 

Ῥυλ (06 ΟΥ̓] ΔὙΓΑΥ ἴοῖλ διοηρ γου 

(ὕσδαι χίχ. 16---.-20)ὲ. Τδπδ ἀγὸ ογίαιο δηὰ 
Ῥυμίβητηθηῖ νγοϊρηϑα ἴῃ (18 ἰδ ἢ ἃ 
διϑὺ Ὀαίδηοθ. [ῖπὸ οὐδ [0 ῥγούξηΐ, 85 
ΤΩῸΟἧ 86 ῬΟΒ51016, [6 Ῥογηϊοίοαβ ΘΟη86- 

4υθης68 οὗ (πὴ ογίσηθ, ἰδ τγᾶβ ογἀδίποὰ, 

{πδὺ π᾿ ὯῸ Ἰαυγ-ϑϊ οὯ6 ὙΪΠ658 βῃοι! ἃ 
ΒυΠΪοΟ; ὑνγὸ ΟΥ̓́ΛΠγΘΘ ΜΟΥ τοαυϊγοὰ ἴο 
ΟΟΠΗ͂ΓΩ δὴ δπϑουτίοη, ἩΔΊΟΝ γγδβ μη 

ΘΟὨΒΟΙ ΘΠ ΟΟΒΙΥ δὴ ΒογαρυϊουδὶΥ οχὰ- 
τηϊηδα Ὀγ [Π6 πάρα ([Ὀ14. ναγε. 1δ, 18).-- 

ΑΒ {μι ͵8 οοτητηδηἀτηθηϊ ἰ8 ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ οὗ ἴῃ 6 
δίρσθθθε Ῥγβοῦοαὶ δῃὰ τηΟΥΆ] ἱπαρογίβϑῃοα, 

τπ6 ον 88 ἰγϑ πο [88 τηοδὺ ΟΑΥ ἕν 
τογκαοᾶ 1 ους ἴῃ 8}} αἰγοοιίοηβ, Θβρθοὶα!]ν 
νὴ τοραγὰ ἰὼ ἩΪϊηθδβϑοϑ, ἐποῖὶγ ἀδροϑὶ- 

ΟΏ8, δηὰ (μοὶ Γ Ῥπηϊβῃηθηῖ. Οὐ ρασο 
ὨοΙΘ Οὔ ΧΧΙΪΙ, 1. 

ΤΈΝΤΗ ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΤ.---ΑΟΑΙΧΒῚ ΟΟΥ̓ΣΤΟΥΒ ΠΕΒΙΕΕΒ.--- 8. 14. 

Ἡονονοῦ ΟΧοο ]οηΐ δὰ 1 ἰΒρΘΏΒΑὈ]Θ 
6 ἴουγ ῥγϑοθαϊπρ ΘΟ η ἀπιθη 8 ΔΓΘ, 

ἼΠΟΥ πουἹὰ αἷοῆθ ὍΘ ΠΊΟΤΘ ΡῬΓΟΡΟΓΥ͂ 

δἀδριοὰ ἴο ἃ ροϊΐοθ δηὰ ογίτηϊηδὶ οοὰθ, 
ὙΠ ἢ σοη δίη8 δυσὶ ἰατν8 ΟἾΪΥ Ἡ ΙΟΝ ΔΣΘ 

ΔΙΔΘΠΘΌΪΘ ἴο ἠυαϊοϊα! ρΡυπίδητηθηῖ, δπὰᾶ 
ἴγοδῖδ ΟἿΪΥ οὗ δυο ΟΥ̓ΌΠΟΘΒ 88 Δ8811Π|6 8 
Ὑἱβϑι 016 βδῆδρο. Βυΐϊ 1π6 ἀθοδίοριαθ ρ85568 

Βεγοπὰ τ} 18 πλ ΓΟΙΥ Θχίογηδὶ ροϊπὶ οὗἁ Υἱοῦ; 

ἐ19 αἷπὰ 8 ποῖ ΟὨΪΥ ἴο εὐ υσδῖθ οἰ ΖΘ ἢΒ οὗὨ δῇ 

ΘΑΓΓΠΙΥ βίδίθ, Ὀὰὺ τηθιθογ8 οὗὨ 166 ΘΠ ΡΙΓΘ 
οὔ ἤϑαᾶνϑῃ ; ποῖ ΟὨ]Υ͂ ἴο ἴοστη ᾿ἰογαὶ διὰ 
υδοῦι!, Ὀὰς νἱγίπουβ δηᾶὰ ροοὰ τηβῃ; ἰδ 

Ὑ458, ἱΒΠΟΓΘΙΌΓΘ, ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 Ὀτίπρ Ὀοίοτο 
15 ἰὐἱθαηδὶ ἢοΐ ΟἿΪΥ ἀεεάδ, Ὀὰϊ 4180 ἐπέδη- 

ἔϊοπδ. Απᾶ {δ }8 8 186 Ῥυγροτγὶ οὗὁὨ [ἢθ 

τη ἢ οοτητηδηἀτηθηῖ, ἩΗΘΥΘΌΥ͂ ΟἸ]Ὺ {1} 
ἀϑοδίοριθ τοοθῖνοθ 118 οοχαρίοίίοη δηᾶ 

Ῥογίροιοη; ὉΥ τ δίορρίηρ, [0286 ϑοιγοδ 

οἵ υἱοθ δηὰ ἰγαϊηΐηρ μομποϑὺ τηδη, ἱξ σὸ- 

ΤΩΟΥ͂6Β Υἱοθ 1186], δηα, τ 1188 ΟὨΪΥ ἱπίθηςρ 

ὍΡοη οοττοοϊίπρ [8.6 ΤΊΟΓΔΪ8 οὗἁ [ἢ οἰ ΓἸΖΘΏ8, 
ΒΟΟΊΣΟΒ [Π6 ΟΧύθτΔ] οχἰδίθηςα οὗ [Π6 δβἰδίθ. 
Ἑογ, ἴγοσα ἴδ τοὐἱΐ Βρτίηρ ἐδ δοίζοῃβ, δῃηὰ 
ἴΠ6 τίοκοὰ ἀφοά 18 ργοοοάθα ὈΥ ἴ1πΠ6 ψὶοκοά 

᾿δουρδξ; ΠΟΌΟΟΥ δεῖβ κού] 0 ἢδ9 
ποῦ Ὀοίογτο ζο]} πιοκοῦϊγ. Απά, οἡ 189 

ΟΥΠΟΓ δδηᾶ, Ὡοΐ ΟΥΟΙΥ͂ ὈΟάγ ἰδ νἱσίυους 

δείογε Οοα ΜὮΟ ἷβ 80 ὄεξίογθ πιέη; ποῖ 
ΟΥΟΙΥ͂ ὈΟΥ ἰδ ᾿πποοθηΐ ὙΠῸ σϑδῆποὶ ὃθΘ 
δοσυϑοᾶ ὈΥ δῇ ΘΑΓΙΌΪΥ ἰπάρο; Ὡοΐ ΘΥΘΓΥ͂ 
Βοδγύ 18 ρΡῦγο (δῇ ἀο68 ηοῖ Ῥγοςδοὰ ἴο δ 

ἸΏΡαΣο ἀοθᾶ; [δὸ τηϊπὰ ΤΩΔΥ ὃδ6 Η]]οὰ 
ὙΠῚ δίῃ α] ἱπιαρίπδιίίοηδ, ουθη ἰ ἴδ 6 Βαιιὰ 

8 ἴγθα ἴοσῃ οσίσηθ. Βαΐ Ὀεοίογο αοά, γῆο 

Ῥοηοίχαϊοβ ἰηΐο [026 ἢοατὲ δηἃ βοδσο 68 

1π6 τοίηβ, Ρυσίν οὗὨ ἴΠ6 βοὰ] 18 [0 ῥγίῃ- 

αἷραὶ τοαπίγοιαθηῖ; δηᾷᾶ ὈΥ δηῃ)οϊηΐηρ ἐπα 
ἱπί ΓΔ] ΡΟΣ Υ ἢ ῬΑΓΕΘΌΪΑΣ ΘΟ ρμδϑβ, 

ἴη0 ἀθοδίορσιθ 18 σαϊβθὰ ἔγοτῃ [6 ΠΌΣΙΟΣ 

οὗ δυμηδη ᾿ομ ἰδ ΔΟΠ8 ἴο [ἢ 6 τὰκ οὗ ἃ 
ἀϊνίηθ οοάθ, δὲ [6 88110 [τὴ ζυγη Βηΐηρ; 

16 οἴοδσ ἱπάϊβρυίαῦ]α ῥτοοῦ, [πδὶ Μοβα- 

ἰϑτὴ 8180 18 ἃ ἀΘΟΡΙΥ ᾿πίογηδὶ το] χίοη δά 
ΚΠΘΟΪΟΡΎ, ΒΊΟΝ ἰδ τοὶ σοηϊθηϊθὰ ΜΠ 
φοοά τρογΐδ αἴοπο, Ὀὰᾳϊ 88 ΒΙΤΟΠΡΙΥ ὌΓΡῸΘ 

ὍΡΟΙ ὯΒ8 ΡΌΓΠΥ δηα ὨΟΌΪΘΠ 688 οἵ ἱπουρδϊ; 
σοὶ ἰάθα ἷἰ8β, ἴῃ ἴδοϊ, ποδὶ ΓΡΟαΌΘΏΤΥ 
τορροαϊοα ἴῃ τη6 ΟἹὰ Ταοδίαπιθὴς (Ὁ ἰη- 
Βῖδῃςο, Ῥβᾶ. χυ. 2; 1.12; οἷς. οἷς). ὲς 

88 Ὀδοοη δϑοά, δον ἴ0 οδαῦὶ οδὴ ὃθ 

Τογυϊ ἄρῃ ἴο οονοῖ δηγίπίηρ, δὲ [80 46- 
Βἶτο ἴῸΣ βοσῃα οὈ͵θοῖ ἱπνο  ΑΓΙΪΥ σίβο5 ἴῃ 
1 Ὀοϑοῖι, Ὀογοηὰ ἐδ ΘΟΏΓΤΟΪ ΟΥ̓ ΡΟΥΤΟΣ 

ἱα 
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ἸἼΠ ὃ ΠῚ 874 

ἽΡΟΣῚ δ ἐδ ὈΤΕΡ Τῇ ΓΙ ΡΤ ΤΣ ΘῈ ΡῚ ὈΝΤΤ 9) 16 
“ΤΡ 16. ἐ ΡΠ ΤΩΡ ΨΦΝ δνη ΚΊΣ 1ΡΣ ἜΥ ΤΙ 
ἼΒ ΣΩ͂Ν Ὁ ἼΣ ΘΝ ΓΌΡΦῪ ῸΣΩ ΤΊΡΑ τὸ 
ΓΘ ἬΣΝΣΡ 3 Ἰε τς ΟΣ ΟΝ ΤΡ ΡΝ 11 Ὁ ΓΔ) 

ἘΡῸΣ ἘΡΩΡ τ Σ ἸΦΎ. ΠΡΙΡ. Ὄδυν ΤΟΣ ΠῚ ΝΒ δδην 
οἴτωδῃ. Βαῖΐ ποὲ 1Π6 στῆοτο ἐλουσλὲ ἩΒΙΟΝ 
ἀδείγεβ βοταθι εἴης ἰβ ἱπιογάϊοιϑα Ὁγ δὲ 
ἽΟΠΠΙ, Ὀπὲ ΟἿΪΥ ἴδδὲ βίδρο οἵ ἴΠ6 τ δὴ 1π 

ὙΠ ΙΟΝ ἰδ 18 ΘΠ Πδηοθά ἰο ἃ ἀοδΤῸ [ὉΣ 180 
Ῥοδβεεσῖον οὔ 186 οΟὈ͵εοῖ, ν᾿ ἢ ΤηΔη ΤΩΔΥ͂ 

Ῥτονϑηΐ ΌΥ βοὶ ἐ-Οο 70] δη ἃ οαγεία] διίθῃ- 
εἰοὴ ἴο [86 ἱπῃρη 868 οὗἨ ἢἷ8 Ὠοασὶ. [Ἃη 

Ῥδαϊετοποσαυ, ΠΊΕ δέ 19 πδοά ἱπρίοδα 
οὔ ἽΘΠΟΕ δὲ). Ὀοίπνοοη ψὩΐοὴ ἔνο 6Χ- 

ῬΓΟδδίοΒ ἴ[π0 ΠΔΌΌΪΠΒ ΘΒ ΔΌΪ 5} ἐΠ6 ἀϊα 

ἔογϑῃοο, παῖ ἐ86 ΠῚ δ ἢ 1665 τὸ ὝἸΠ, 

δηὰ (0 ἼΩΝ δρζαΐη ὑχοάυοοβ [Π0 ἀοοὰ, 
ΠΟ ; κ"5ὁ ἰδὲ τπ6 νίεϊκοά ἀϑοὰ ἀδϑβοσνοῖ 

8 τὨγοοίοϊά Ῥαηϊβητηθηῖ; [ὉΓ οὐθῆ [0 
ΣΝ δγῖ868. ΟἿΪΥ ἰῃ ἃ ποδσὶ ἀϊβροβοὰ ἴὸ 
εἴη. --- Αηὰ τῆυ8 τ06 Ῥγοδ δ οη οὗ πυη- 
Ἰανντ] ἀοϑίγοθ ὁοηο π08 [π6 ἀθοδ] στο, 
Βοσδυδο ἰδ 8 [Ὧ6 οΥρίη δὰ βυπὶ οὗὨ 4]} 
[1:6 ΟἸοΓΒ; θοοδϑαϑο ἰὰ 1688 [0 [π6 δὲ» Πεδὲ 
οἵ 4]} νἱἰγίιιθβ, β61{- θη); δὰ Ὀδόδαβο ἰΐ 

ἀεβίσγογβ, 88 1ξ γόγο, [6 τοοῖ οὗ δἰπ; “"ἱξ 

ΠΟΙΆΡΥΙδ68 (ἢ6 υἱμηοδϑὲ Βρ᾿ τ 81} }7 οὗὨ [0 
1,ανν. διὰ, δ Εὔη Εζγβ γοπιδυῖκβ, “ [ἢ 6 

ῬγοσοΡΙδ οὗ (Π6 ποατὶ δὸ [86 πηοϑί 6586Π- 
[14] δῃπὰ πιοδὲ ἱτιρογίδηϊ οἵὗἉ 8}1} (ΠἸΝΌ 

Ὧδ9 Ὁ» ὈΥ232)Π ὈΣῬΌΠ ΠῚ 207} 
ὙΤῊΘ ἰῃίογηαὶ δηὰ βρίγίϊυδὶ ομαγαοίοσ οὐ 
1η6 ἀροδίοχῦθ 888 ὈΘΘῺ τηοϑὲ ΔΌΪ 6Χ- 
»ἱαἰποᾶ δπά νἱπάϊοδιθα ὉΥ Ηδηρβίθηθοτς, 

Ααἰδοηϊ. οἵ ἴμ6 Ῥαοηῖ, 1ἰ. Ρ. 697---607. --- 

ΤΏ ῥγϊηοὶρϑὶ οὐ͵θοῖβ ὙΠ Ιοἢ χάθη δ δ ἶν 
οονοῖ αγὸ μοῦ ἱπαϊνίπ8}}γ δηυπηογαιοά, 
ἦῃ ογάἄοσ ἴο ροΐῃξ ουὐ ὙΠ Ὼ στοδίοῦ οτα- 

ῬΒδδβὶβ τῃ6 ὉΠΙΑΥΤΏ] 688 οὗὨἨ Ἄοογοίουδ ἀ6- 
Εἶγοβ, Ὑ ΠΟΙῸΣ ΠΟΥ Ὀ06 ἀϊτοοίοα πρΡοὴ 

τοδὶ δπὰ ἱσηρογίδηϊς βοβϑεββίοῃβ, Οὐ ΠΡΟΏ 

1658 ἀδθασ δηὰ νδὶπδῦϊο οὐ͵θοῖβ. --- ΤΠδὶ, 

δοςογάϊης ἰο βοῖὴθ ἐῃίογργοίθσβ, ἐἢ]185 Ὑ6Γ5Θ 

15 ἀϊνϊἀοὰ ἱπῖο ἔττο δοτησηδηατηθηῖβ, τγὸ 

μεν οὐθετνοὰ ἰὴ ραρὸ 841; δα γγὸ Βαῦο 

ἐγ! οα ἴο Ῥσουϑ, ἐμαὲ ἐι18 βορασζαίϊοῃ οὗ 186 

Ῥασῖδ, Ἡ διοῖι ὨΘΟΟΒΘΑΣΙΪΥ ΒΟΙοης ἰορ ίθοΓ, 

ἷ8δ ῬΟΓΙΘΟΙΥ οὈὐθοϊίομ 6. ΤῈ ϑβδηδ- 
ΤΥ Δη οοῦοχ Ὧδ88 ΠΕΙῸ ΠΟΙ δ᾽ ἀΘΓΔΌΪΘ 8106 7- 
8.10}, ΘΟ ΣΙ ΒΕ 1 Πρ ΘΒΡΘΟΙΪΔΙΙΥ ἰπ δα το 9 

(ΔΚ ἔτοσι [06 ῬΑΣα1}]681] πδιταῖῖνο ἰῇ 
δα ϊοσο τυ. 

85, 16. Λῆδεν Ὠδνίης δηϊδηοὰ τἢ6 ἀ6- 
οδίοχαθρ, 186 ἰηϑρίγοα Ἰυτῖτοσ οοηῃτίητιο8 [86 

Ἠϊδίοτίοδὶ δοοοῦπὲ. ἘΕἰχεῖ, μὸ ἀδβουῖῦοβ 

Π|6 ΟΥ̓ ΒΟΙΣἸὩρ ἱπιρσοβδίου Ἡΐοἢ 1.6 
ἀϊνὶῃθ Δρροδσζϑῆοθ, “ππᾶὰοῦ ἰμυηΠογ δηά 

βδιοβ, δηὰ 10 δουηὰ οὗὨ ἐγυτηροίδ, δηὰ 

πὸ διροκίηρ τηοσηϊδίη ἢ Ῥτοάυοοθα πἀροπ 
116 εδίουπαοα Ῥϑόρῖὶθ.0. Νοτν ΟἿΥ μδὰ 

ΠΟΥ Ὀδοομη6 ῬΟΣΘΟΠΥ οοπβοίουβ οὐὗἁἨ [80 
οτηηἱροίθηοο οὗ αοα; ΠΟῪ ΟἾ]Υ {Π6Ὺ εὶς 

τΠ ον οὐγπ ΠΟ Π688 δηἃ β᾽ η δι} Π688 ΟΟΙΏ- 
Ῥαγοὰ σὴ Οοα᾽ Β σταη θοῦ δηὰ ΒΟ] π 688; 
[ΠΟΥ͂ ὑγοη ὉΪ6, γοοθάθ, αδὶς πόνον ἴο θοΠο]ὰ 

οὐ δυ7.ϊποδθ ΔΩΥ ΤΏΟΓΟ, δηὰ ἀδβίὶγο 
τὲ Μοβοβ βῃουϊἃὰ Βοποοίοτι θ6 {Ποὶσ 
τηραϊδῖοσ Ὀοίνγθθη ὑμουϑοῖτο8 απὰ Οοά. 

Τῆπδ [ἢ ἀϊνὶπο σονυοϊδιίοῃ δὰ τογκοᾶ 

δὲ δα ἰιίοπαὶ οἴἴθοῖ, [παὶ (6 δυϊποΥ Υ 

οἵ Μοβοβ 8 ΠΟῪ ὉΠΒΏΒΚοη, δηᾶ [δαὶ 

1Π6 ῬΘΟΡΪο, δὲ 1αβί, ΠΥΤΩΪΥ Ὀο]ονοᾶ ἱπ ἢΐπὶ 
(660 χὶχ. 9, δπὰ ἴῃ τ0 ποτὰ ΠΡΌΟΡ))Ἐ[Ὅ[,, 
αἱτἢ εἰὸ Π ραγαρσορίουπι, 1168 186 τοδάϊ- 
Ὧ698 βΒηἷ ὙΠΠΏρΡΠΟΒΒ: “ π16ὸ Ὑ{111 ΘΑΡΟΥΪ 
αηὰ σ᾽δαϊγ ποαῦ ἢ. Τὴ ὀχργοβϑίοη 
ὈΣΤΕΣΠ ΠῚ ΠΟΊΡΠΓΤΙΣ ὈΝΕῚ, “ ἐλεν 
δαῖο ἴπ6 Ἰπυπάον δηά (πὸ ᾿ἰρῃϊπίηρθ," 18, 
δοοοσγάϊηρ ἰο Οδδβοπίαβ (βγρ. Ρ. 853), 
116 τηοδὲ ΘΑΒΙΪΥ ἰὼ Ὀ6 ΟΧρ]αϊηοᾷ 85 8 
ΦΟΌΡΤΩΔ, 88 ἴξ 18. ηοὶ πηίγοαυοηξ ἴῃ Ηδ- 
ὈτΟ,, ἴπδὲ 18, [δ΄ σοπποοξίοη οὗὨ οῃθ νοῦ 

ὙΠ τὸ 80 5 ΔηἘγ68, ἴῃ ΤΠ ΙΟἢ τἢ6 ἔοτ- 

ΤΩΘΥ ἷ8 ΒΙΓΙΟΠΥ δἀδρίθα ἰο ὁπ βυδείδη- 

εἶνθ ΟἾΪΥ, δπὰ δηοῖθοῦ Κίηαγοα νοῦ ἰβ ἴο 
ὈῸ βυρρ!ἰοἃ ον [ἢ6 Ἰορίοαὶ οοηποοϊίοη πῃ 
1Π6 βοοοηά Βυδείαηίίτοα; ἴον ἱπϑίδηςο, 90 Ὁ 

ὧν. 10, ΕΟΓΑΙΥ : “6 186 γοὶςθ οΥ̓͂ [6 ἤἥοστοσ 

Ἰίοπ, δηὰ ἐμὸ ἰθϑί οὗ ἴΠ9 γουηρ Ἰΐοηδ, 



875 ἘΧΟΡΌΡ ΧΧ. 

158. Απὰ 81] {Π6 Ῥθορ]θ νυ ποϑβεα {16 ὑπ ἀουΐηρβ, δηᾶ 
186 ΠΟ ΩΙηρΒ, ἀπα ἴπ6 βουπαὰ οὗὨ {86 ἰγαμπηραῖ, δπα {868 
τηουηΐϑὶη ΒΟ ΚΙΠρ᾽: Δα ΏΘη {ἢ6 ῬθΟρ]6 βαν ἐξ, {Π6Ὺ 
ΒΤ Κ δος δηα διοοα αδἷδι οἱ. 16. Απά {δ6γΥ βαϊὰ ἴο 
Μοβββ, ὅρϑακ ὑμοὰ ὙΠῸ 8, Δηὰ νγχα Μ111 γδά!]γ ἤρα; Ὀαΐ 
Ἰοῦ πού αοά βρϑαῖϊς ψιτἢ 8, ἰοϑὺ νγχ6 α]6. 17. Απα Μοϑοβϑ 

Βαϊ ἰο {86 ΡΘΟΡΙΪΘ6, Εδδι ποῦ; ἴοῦ ἀοα 18 οοπι ἴο ΤΟΥ͂Θ 
γοῦ, δηὰ (μαὺ Η]8 ἴδ᾽ τηδὺ 6 Ὀθίογα γοὺγ ἔλοεβ, {παῦ στοὰ 

ΤῸ ἀρβμοὰ [0 ΡίϑἝθϑ" (27), ἴο τ ἢ 
ῬὮγαδο τησδὲ 6 ΒΌΡΡ] οα: “106 γοΐοθ οὗ 

[00 ἥοστοοσ Ἰίΐοη ἰ8 δἱϊεποοά, αϑὰ ἴδ6 660}, 

οἷς, Τθυβ Βοῖο αἷϑο: “1 ῬΘΟΡ]6 δαὺγ 

86 ἥκδχηοθ, δηἃ {86 δῃλοϊκίηρ, τοοπη δίῃ, 

δηὰ λεαγά ἴμ6 ᾿Ἰππηὰοῦ δηὰ [Π6 βουπὰ οἵ 

ἴπ6 ἰσυτροὶ. Ἐη Εσγα Ὀαϊΐονοδ, [δ δὲ 
ΟὯ6 Β6η86 τηϊρσῆϊ Ὀ6 υδοὰ ἰηδίοδα οὗ δῃ- 
οἴδογ, Ὀθοβῦδο ΤΏΘΥ 41} οοποθηΐγαίθ ἱπῖο 
οπ6 Ῥοΐηϊ ({πΠ6 ΘΟΙΏΣΤΩΟΙ ΘΘΏΒΟΣΙ 1); δηά 

ΜοπαοΙββοδῃ 8 οὗ ορίπΐοῃ, {παι ἴ[Π6 δἰ σις 
[85 ὈΘΟῚ Σηρηθ!οηρᾶὰ δοῦο, Ὀθοδῦβο [80 

ῬοΙΟΟΡΌΟΩΒ οὗἩἨ [Π6 ΘΥ6 8ΓῸ Τοτ αἰδβεϊποὶ 

δηὰ γμονγοσῆι! τπδῃ (ἴο80 οὗἨ [86 ΟΙΒΟΥ 
ΒΘΏΒ6Β, δηᾶ, {πογοίοσο, ποῦ ΟΔ] ]αἰοᾶ 

ἴο ΤΟλοΥο ΘΥΟΙΎ ἀουδὲ δηὰ υὑποοσίδίην 
ἤοτι ἴῃ6 Ποατῖ, αηὰ ἢο ἰτγϑηβὶδίθθ, πο γὸ- 

ἴοτθ, Ὠδδ, ὉῪΥ τ ζϑηογαὶ ἰοττα ἐρ- 
πάη, ἴο Ῥεγοοῖνο; σοῦρασγο, ΠΟΎΘΥΟΥ, 

τοῖο ου Υ. 21. ἼῈΡ βδιαο; ϑορίπαρίηϊ, 
λαμπάδας. 

1. ΑΔ ἴδ6 Ῥδορΐίδθ, δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 
σοΙμτηοῃ Ὀο] οἴ οὗὨ δηρὶ χαϊ (566 οἱ ἰἰΐ. 6), 
ἀοοπηρὰ 1Π6 δΔρροδγϑῆοθ οἵ αοὰ ἴδια ἴα 
16 1ἴ6 οΥὨἍ πηδῆ, Μοβοβ οδ] τη δη ὦ Δ8βυΓο8 

πο πὶ ὉΥ Ροϊηηρ οὔὖξ ἔ7χἴὥοπ τηοϊνοδ ὈΥ͂ 
σοὶ αοὐα τγὰβ δεϊπδιθὰ ἰῃ Ηΐ8 Ῥϑγβοῃδὶ 

Ῥτγοοϊασηδιίοη οὗ [86 ἀδοδίοσυο: 18ῖ, Τὸ 

ἐν ἰλε Τοταείϊιος (ὈΞΤΣ ΤΓῚΌΣ Ὕ2}29), 
18 18, ἰῃ ΟΥ̓ΔῈ ἴο ρἶνο, ὈΥ 0118 ΒΟ] ἢ 

Ῥιοσηυραιίοη, δα ἰιἰοπα] βγη τ ἴο ἘΠποὶν 
Βα] οἷ, τὸ ὈδΔηΐδιλ ΘΥΟΓΥ ἀουδὲ ἤἔγοπι ἐμοῖσ 
τηϊη 8, δηἃ 8 ἴο σα.86 ἃ ΙΏοΥΟ σΟὨΒοὶ- 

δηϊίου8 οὔϑοσνυδῃςθ οὐἁἨἩ (9 οομηηδηὰᾶ- 

ΣΩΘΏΪ8, 80 Τῃδὲὶ ([Π6 ΡΒ Βητηθηΐ [ῸΣ ΤΠΟΙΓ 

Υἱοϊδίίοη ὈΘΟΟΠΙ68 ὩΟῪ ὨΘΟΘΒΒΑΤΊΥ͂ ΤΏΟΓΘ 
ΒΕΥΘΓΟ; δηάὰ {Π|8 18 8 ΠΟῪ ἐγίαΐ; δπὰ, 2η4, 

[μπᾶὲ ΠΟΥ͂ ταὶ Ὀθδσ ΗΪ8 ἔδαγ [0 ἄθδροῦ 
ἷη ἐμοὶ Ὠοδγίβ, δὰ {ἢπ89 ὍΘ [ἢ 6 ΤΟΓΟ 

οἰἴδοίθδιὶγ ῥγοιϊθείθὰ ἀρδίηδὶ βίη δηᾶ υὑη- 

Ἰαπνίυ ἀοδῖσοθ, ὅο, θη, Ἐπ|8 αϊνὶηθ 

Τηδηϊοβία τίου γγ88 ποὶ το θα Δ8 ἃ ἰΕΓΤΌΓ, 

Ὀαΐ 85 8 ὩΘῪ δοὶ οὗ ἴογϑ, οδἹουϊαϊοὰ ἴἰο 

Ῥτγοϊηοίθ 116 ἔσγπθ υἱγίπθ οὐ (δ Ῥθορΐϑθ. 
ΤΒΟ ᾿ϑγθο ἴο8 μδυο, ἢ (το θὴρ, τυὶῖ- 
ΠΟΒΒ6α [ἢΠ6 τηδ᾽οδίν οὗὁ Θοὰ; {Π6Υ σδπηοὶ 
ὍΘΑΡ ἰδ; θ΄ ΟΥ̓ΟΥΡΟΎΓΟΥΒ ἴδοι; δαὶ τἰ 8 

ἴδασ τδϑ ἰηϊθη θὰ ὮὉγ ἴ[Π6 ΑἸταϊ δ; ἱὲ 
885 ἀοδἰχηοὰ δ8 ἃ ῥγευθηΐΐτο δρβδίῃδὲ 
ἀἰϊθϑοροϑάϊδηςο, αηὰ 1ΐβ ὨΟχὲ γοϑο δ γ86 [Π6 

ΒΟ ΟΓΘ δηὰ θδσιθϑδὶ Ῥγοιιΐθο ἴῸ ΟὈΘΥ͂ 8]] 
σοτητηδηαβ οὗ αοά, νΜὨϊςοΣ τϊσῆς 6 οο0Π- 
νεγοὰ ἴο (δοπὶ ᾿πγουρἢ Μοβοϑ---ἰο δα» 

αοά, ͵8, Βογο, ἰάϑηςοαὶ τῖἢ ἐο ἰουε Ἡϊΐαι. 
ΤΗΐθ 18 ἴ[6 σομπδοίίοη ΟἱἨ [686 γΟΓδΟδ 
(Θορδσο Ὡοίθ οἱ χίσ. 8---ὅ)ὴ. ἘΔ Όϊη- 

ΟὉ] οχρουπάδσβ πηδογείδπὰ ΠῚ) (δ: 

“[ἴο γαὶθθ γοῦ δῃ4 τρδκο γοῦ οοηϑρίσπουβ 
ἴῃ 1ὴ60 πουῖά, ἐπδὲ ὙΟῸΣ ΠδΣΘ ΤΠΒΥ ὉΘ 

εἰοτ θὰ ἀιμοης Π6 πλίίοῃς, Ὀθοδυδο τΠ6 
ΑἸ ἩΗΐπδο] τονοαϊοὰ Ηϊπιβοὶῦ ἰὸ 
γου,᾽" δηὰ ἀοσῖίνο ΠἸΌ2) ἔγοσπι Ὁ), δια ασὰ, 
ὙΠΟ ἰς γαϊϑεά ἐρ; Ὀαῖ [Πὶ8 ἰΒ ΟΝ ἀραϊπδὲ 
6 ΟΙΥΙΔΟΪΟΩΥ δηὰ ἀραίηβὶ 6 οοηίοχί. 

ἘδΒῆραπὶ οχρίαϊηβ, ΙΠΟΤΘ ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ, 

ὯΣΠΝ πϑλπν, “10 ΤΆΣ γοῦ," Τὴθ 
ῥτεῆχ Ὁ, ἰπ Ἴ2})3, ἱπάϊοαϊοθ ἐδο ἀπά, )ὺσ 
ἐλ Ῥώγροϑε ο΄; [06 ΛΑΙῺ6 Ῥδγιὶο ϊο 18 ἰὼ ὃΘ 
ΒΌΡΡΙΠΘα ἴο ἴδ0 [ΟἸ]ονίηρ 29). Τὴ 
Βιῆῖχ ἴῃ ἸΠΔΣ, ἰ8 (86 σεπέξίσιια οὐ θοίξίσως, 
89 ἴῃ ΠΌΒΠ, “16 ὈΓΑΥΟΙ ἐο τη6,᾽ (Πδὲ ἰδ, 
δἀατοβδοὰ ἴο πὶὸ (188. ἱνὶ. 7);ὺ "ὉΏΌΠ, 

“δὸ νἱοΐθηςο ἀσαέπδέ τηα,᾽ ἔδπδὲ ἰδ, σοτὰ- 
τοϊτιθὰ ἀραίηδὶ τὴ (6γ. 1᾿ἰ. 835). ΤΠὸ 
Θαπηασίδη οοάσχ [88 ΠΕ, δζαίη, σοῃ- 

δ ἀγα Ὁ]. δὰ ἀἰ οη8, ἰακοη ἔτοθι Ὠσοαυΐογο- 

ὩΟΙΩΥ͂; ἰδ τη ΘΠ] Οἢ δ, Θθρθοΐδ!ἶν, [Π6 τοϊυτα 

οὗ 186 Ιδγϑϑ το8 ἤἢο ὩΠοὶσ ᾿θη1:5 (ν. 27), 
ὙΠΟ 18, ΟΥΑΙ ΏΪΥ, ὙΘΤῪ ῬτΟΌΒΌΪ6, Ὀαϊ 

ποράβ Ὡοῖ, ὨΘΟΟΒΒΑσΣΙΪγ, ἰο ὯΘ6 τοϊαϊθὰ ἴῃ 



κλπ 

----ὦὄ. 

ἼΠ 5. δ 4718 

Ὁ ϑις ΟΡ ΣΤ ας δ) ἩΡΘῚ ΠῚ ὈΒΠῚ ἼΘΟΝ 18. : ἸΝΌΠΣ 

ὝΒΌ Ὁ ᾿ ὈΠΝΠ 

ΟἿἷν ἰοχί, 88 4}} δοσθββοσΎ ΟἰγΟιπιβίβηςοθ ἰαχὶ ΤΟϊΌΣΩΒ ἰ0 τυοσζ, 15, 1 πιο (ἢ6 
δῃὰ ονθη 8 8.6 ποῖ δ'ναγδ τα πΟΪΥ ᾿ῃ-ὀ ἰἐτηπγοάϊαίο οὔὔοος 8 ἀοβοσὶ θὰ ὙΔΙΟΝ 180 

ττοἀυοορά ἴῃ [Ὧ0 ΒΟΙΪΥ ὈὴΟΟΚΒ (800 ποῖθ ὁ05Ὡὦὁ χογυοίδιίίΐοῃ μδὰ ρχγοάδποθὰ οἱ ἐδὸ Ῥβορίθ; 
ΧΤΊ. 22). δηὰ [Π|0 ΔΒΒΌΓΔΙΘΘ δπὰ ΗἸΙΤΏΠ 6485 οὗ ΜοβΕϑ 

19. Απκά (ἦε ρεορῖε εἰοοά αἵὰν οὔ. ΤὮΘ ἰβ μῥϊἱδοοὰ ἰῃ οοηβοίοῦβ ορροβίϊοῃ ἴο 

ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΤΗΒ ΟΟΥ̓ΕΝΑΝΤ. 

ΓΔ ΒΟ 
ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΧ, 19 τὸ ΧΧΙΠ, 88. 

ΞυΜΜΑΒΥ.- -Αἴοῦ 8} ἰηἰΓοάἀθοίοΥγ τοι τὶ οὐ [ἢ6 ΔΡΡΘΔσαπΟοΘ οὗ αοὰ (χχ. 19), [Ο]]Οτ : 
Ἰ. Α τορϑδιϑα ρῥχγοδίδἱθίοη ραίηδβι τηβικίηρ 4018 (ΧΧ. 20). 
2. Τδο οοτηδηᾶ ἐμ8ὲ [Π6 ΔΙΓΔΙΒ 6[.4}} Ὀ6 οὗἁὨ ὀδγίῃ, τοοὰᾶ, οὗ ὠπλειση βίομδα, δηᾶ 

ὙΠοὺΐ βῖορδ; υν ἢ τυ ἢ οἢ ρτοοθρὲ (οἀ ᾿οἱπβ ἐΒ6 ργοιαῖδο ἐμᾶς Ηδ του] Ὁ]658 
στ ΗἰἾδ Ῥγόϑθῆσοο Ηἰβ ρίουβ βογυδηΐδ ἴῃ ΘΥΘΤῪ οἷδοθ ὙΏΘΓΘ [ΠΟῪ σὶρ ἢ Τηθη- 
ἰἴοη Ηἰβ Ὥδσηο (ΧΧ. 21---23).--- ΤΉ θη 90]]1οΥν8: 

Ι. Τῇλε τίρλϊ 9. ῬΕΒΒΟΝΒ, οΥ̓́Ϊ[06 τη6 δηὰ οὗὨ εἶδυϑϑ, ἴῃ 41} {18 το ϊδίΐουιβ, ὈὉῪῚ ἱπίθη(: οὔδὶ 
ΟΥ̓ δοσίἀθη18] ᾿ΠΊΌΣΥ (Χχὶ, 1-- 32}; ΠΘΠΊΟΪΥ: 

8. Το Ἰᾶνγ8 δϑουξ βἰδυοδ (Χχχί. 1.--"11}); υἱΖ.: 
4) θοαὶ 1086 Μ]Ο δ᾽ ΠῚΡῚῪ 56}1 ἐμοιηβοῖνοβ (0 ἃ Τωλϑίοσ 70. [06 ρΈγροβθο οὗ 

Βοσυσίης ἷπι, ΠΟΙΠΟΣ ΓΠΟΥ Ὀ6 τηδητϑα οὐ ηοὶ (Χχὶ. 1---6); δηὰ 
δ) δϑουϊ 8πο8 σἰτῖβ τνῇομι ἴΠ6 (ΔΊ ΘΥΒ 861} τ ἢ [μΠ6 νίαν, δαπὰ ἴῃ [ἢ 6 ΒΟΡΘ, 

ἴμας [Π0 Ἰηλϑίοβ ΜΟΌ]ὰ ΟἰΕὮΟΥ ἘΠοτηϑοῖνοβ ἰακο ἴμοπὶ 0 ᾿ῖν 8, ΟΥ 
{πολ ἰο [Ποὶν 8008 (χχί. 7---Ὁ}} 

4. Το Ια δῦοαυϊ τηυγάον (Χχὶ. 12--- 14); υἱζ.: 
4) δροαὶ Ῥτοιηθαϊ αὐθὰ τηυγάοῦ (Χχὶ. 12,4); δὰ 
δ) δῦουϊξ παοϊηϊοηιϊοηδὶ Ὠοτηϊοϊάθ (Χχὶ. 18). 

δ. Ψιοϊδιίοη οὗ Ππ|ὸ Τουθγθποθ ἀπ ἴο ΡαΣΘΩ (χχὶ. 15, 17). 
6. Αϑουΐ ὑμμῆς, ΟΥ ΙΔ} -διο δ  ίηρ (ΧΧΙ. 16). 
7. ΟΘΏΘΓΆΙ ΡΘΙΒΟΙΔ] ἱΠῚ ΤΥ ἀοὴθ ἰ0 ἃ ἔτθϑ τηδη (χχί. 18,19). 
8. Τὸ ἃ βἷανο (χχί. 30,2}). 
9. Τὸ ἃ ραγί οἵ [86 ρϑύβοῃ οὗ ἃ ἦτθο ἵδη (χχὶ. 22--- 25). 

10. Οἵ 8 εἰανὸ (χχὶ. 26, 37). 
11, Γ᾿ ΌΥΥ οδυδοὰ ὮὉΥ ἃ Ὀθεδὶ (Χχὶ, 98---82); ΥἹΖ.: 

α) 1ἴ ἴ᾽ἴἈ86 ἱπ᾽υχοὰ Ῥούβοῃ 18 8 ἴγθο τβϑδη (χχὶ. 28--- 81). 
δ) 1 9 18 ἃ βίανο (χχὶ. 82). 

ΤΠ, Τῇε τίσλέ 9. ῬΆΠΟΡΕΕΤΥ (ΧΧί. 88--- χχὶϊ, 14))»» ὩΔΙΏΘΪΥ: 
12. 1 ἰ [8 ὁπἀδηρεγοὰ ὈΥ͂ περίεοί οἵ οἴδποῖβ (χχὶ. 88, 84). 
18. ΠῚ Ο᾽6 ῬΘΥΒΟΙ 8 ΔηΪπιδὶ 18 ἰη)υγοὰ ὮΥ͂ ἔπδξ οὗἉ Δποῖμοῦ (Χχὶ. 85, 86). 
14. Ιδ'ν8 δρουΐ ποῖ (χχὶ. 857---ΧΧὶϊ, 8). 
16. Ανουΐ ἀδραδιυσίηρ ἰογοΐχη 6146 ΟΥ Υἱ πού γα (χχὶϊ. 4). 
16. Αδουϊ ἀδλαροδ σοδυβοᾶὰ Ὁγ το οὐ 8ο]ἀ8 (ΧΧΙί!. 5). 
17. Αδνουῖΐ ΡΓΟΡΟΙΥ͂ σοτηπιὶἰοὰ ἕον εαίο- Κοορίηρ (χχὶϊ. 6--- 12). 
18. Αδνουϊ ῬΓΟΡΟΙῪ Ὀοττοννοὰ ἵἔγοπι δηοῦδοῦ (ΧΧὶϊ, 18, 14). 

111. Οὐεπεγαΐ ΜΟΆΔΙ, ΤΑδ, ὙΠΟ, ΒΟΎΤΘΥΘΙ, 816 ἀθορὶγ οοηποοίθἃ ὙΠῸ (πὸ οἱἷγν!] 
οΥχζϑηϊζαιίοη οὗ ἴΠ6 δίδίο (χχὶϊ!, 15--- χῖ!, 19). 

19. Αδουὶ ππο Δ ϑ01γ---διαργυπι δὰ δα υϊδογίαπι (ΧΧΊΙ. 15, 16). 
20, 1.8.0. δραϊηδὶ Ἡἱοπογδῆ (ΧΧΙΪ. 17). ᾿ 
2]. Αγαϊηβιὶ οοἰοη τυιτἢ Ὀθα815 (ΧΧΙϊ. 18) 
22, Ἠδροιπείοη οἵ [86 Δ αραϊηβὶ ΡΟ] γιδείδιι (ΧΧΙΪ. 19). 
43, ΤΑΝ ΘΟΠΟΟΓΏἑΩΡ᾽ ἴ᾽6 ΡΟΟΥ, 86 Βιγβῆρογα, υἱόν, δπὰ οΥΡθ ἢ (χσὶϊ. 30---28, 

δηὰ χχὶϊ!. 9). 
24, Αδουϊΐ Ἰοδῃβ δηὰ ἰηΐοιοβίδ (χχὶϊ. 24). 
25. Αδοαῦι [86 τί χει οὗἉ ρΙοάχοβ (χχὶϊ. 35, 26). 
26. Αγαΐηβὲ ἀϊδγοβροοὶ ἰονγαγὰβ Οοὰ δηὰ πὸ δαϊπουγϊ ἶο8 (χχὶ!. 27). 
27. Αδους ἔδο οδθτίηρ οὗ ἴτ6 Βτει-ἔγυλι8 (χχὶϊ. 38, 29; χχιϊὶ. 19, ἄγϑι Ῥδγί). 



877 ΕΧΟΌΌΝ ΧΧ, 

ΤΩΔῪ Ἰοὺ 8ῖῆ. 18. Απα [ἢ6 ῬΘΟρΪδ ϑίοοα δδγ οἵ, δῃα 
Μόοβοβ ἀγθν ΘᾺ ἰο {86 ὑπΠῸ Κ ἀαΓΚΉ 688 ἤοΓα αοα ισαϑ. 

ἐποῖγ ἰγϑι Ὀ]ἰηρ δπᾶὰ ἴϑασ. Μόοθϑοβ βϑοῖηϑ, δῖ, (Πδὲ ᾽6 τη ὺ Ὁ6 ΔΙΙονγοὰ ἰο δ06 ἴϊ6 

ἱπὰϑοὰ, ἰο δυθ ΠΟῪ Ἴοοῃαπογοὰ δἷ8 ἀἰδὶ- πΠ010 σίου οἵ αἀοἀ (χχχὶϊ, 18). Ῥρλεγε 
ἄσποθ διὰ δμοβίδίϊοι 80 σοι ρ οίοἶγ, δὲ Οὐοά τοας; ΟὨἾΚΟΙοΟΒ τομάοσα: “ ἩΠΟΓΟ 186 
6, ποῖ τηποἢ Ἰδίοσ, τοπίαγοὰ οτοῖ ἴπ6 ὈὉ]Ϊ Δ ρίοιγ οὗ αοὰ ναδ." 

28. Αὐοαυὲ πηϊανα] τηϑαὶ (χχὶϊ. 80). 
29. Αδουϊ ἡυἀἰςΐ4] πδιῖοο (ΧχΙΐ. 1---8, διὰ 6---8). 
80. Ανουΐϊ Ἰοαπὰ ἘΡΟΡΟΗΥ͂ (αχίτὶ. 4). 
81. ΗἩυ ΔΉ Υ ΓΟΥ Δ} ΪΠ1|8}8 (χ ΧΙ, δ). 
82. Αδνοῦϊλ [6 ϑαῦρδιι δηὰ [Π0 ϑδθῦδι γοαγ (ΧΧΙΣ. 10--- 12). 
38. ῬγοΒ δ᾽ θη ἀραίηδι τη οηΐης [6 πδηι6 οἵ ἰᾷο]6 (ΧχΙϊί, 18). 
84. Τὴ ἐῆγνοθ ῥγίποῖραδὶ ἐοδιῖνδ!α (χχιὶὶ, 14---18). 

α) Τῆο6 Ῥαδβϑονυοῦ (χχὶϊὶ, 15). 
ὁ) Τιιο Εεδϑϑὶ οἵ ἤϑοίκβ (χχι, 16). 
ο) Τῆο Ἐξαδὶ οὗ Τα ῦοσηδο]68 (ΧΧΙΙ]. 16). 

835. ΘΌΡΡΙ ΘΠ ΘΕ ΔΓΥ Δ δῦουϊ τ[Π6 ῬαΑδοδ δὶ βδογῆος (ΧΧΙΝ. 18). 
86. ΤῊ ΔῈῪ δῦοαϊ [Π6 “ κΚὶὰ δηά (16 τι κ οὗ 118 πιο μεν᾽" (ΧΧΙΪ. 19, δεσομά ματι). 

Αδοῦ ἴδ οοποϊυδίοῃ οὗὨ ἴπ686 ᾿ατγϑ ΓΟ] οὐδ ἴΠ6 ὀχμογίδιίοῃ οὗ αοὰ, ἴο δάδιοτο ἴο 
[Ποπὶ δι ον ἀπά ΘΙΞΗΟΗΣ, μα ἀριραος ἴο δνοϊὰ ᾿ἀοΙδίσυ, δῃὰ δυθῃ ἴο ἀθβίγου (Π6 
ἰὰο]8 ὙΠΟΣΟΥΟΣ ΠΟΥ τοῦ ὰ ἢἥπα ὑπ οπὶ; δηὰ, ἔασι Ποσ, [16 ἰηὐπποιίοη, ποῖ 0 θηῖοσ 
ἱπίο ΒΥ δδϑοοίδιίου τ} Ὠϑδίμοη παδϊοῃδι ἴθ η πουἹὰ οὐ βοπὰ Ηΐδ σηθδβο 
Ὀοΐοσο 1.6 Ιβγβϑοὶ68: ΘΙΤῸΣ 11} βοὶσθ τ[16 ϑηθιηΐθδ; [86 Ῥχοϊηϊδοὰ ἰαηὰ π|ὶ]}, ἰῃ 
ἀπο εἶἰπλ6, οοπια ἰηΐο ἘΠ ΘΓ Ῥοββϑββίοῃ ; ̓ΒΠΘΥ͂ Ὑ111 δηοΥ οδ τῆ, Ἰοηρουγ, δηὰ ἔγαϊι- 
ἔα] π688, δηὰ οχιθηὰ ἐμοῖς ΘΟΘΠΙΎ ἴο ἴ80 Μοάὶιοττδηθδῃ 868. ἴῃ 1π6 τυϑδῖ, δῃὰ ἴὸ 
ἴΠ6 ΕΌΡΗγαῖοδ ἰῃ (16 οδ8δὲὶ (νοῦ. 20---883, δ66 ποῖθ ἐδία). 

ῬΒΕΥΑΤΟΕΥ ΒΕΜΝΛΒΕΒ.- -ΑΠοΥ (Π6 08εῖ8 οὗἨ ἜΥ̓́ΟΙΎ ἤγΠΟΣ Ἰορδαιίοη μαοὰ ὕθδη Ἰαϊὰ 
ἄονσῃ ἴῃ [Π6 ἀοοαίορτο, δηὰ βιγοηριμοηοὰ ὈΥ ΒΟΠῚΘ ΒΡ Ι ΘΙ ΔΙῚ ἰαυγδ, 6 ΠΟΙ ἱεχὲ 
Ῥτοοοϑάβ βγαθση δῖον ἰο ἴ86 οἶδοῦ σισλίς (Ὁ ΒΒ ΦΨΌ, θ00 ου χχίὶ, 1), νος, δε μοΣ ἀρ- 
Ῥ᾿ἰοΔὉ16 το ἴπ6 ποπιδᾶάϊς νγδηάογίηρβ ἐγοῦ ἢ [86 ἀοϑογί, ΟΥὙὉ, ἐδρϑοίδ!!γ, το 16 ογχδηϊσοὰ 
διἰδίο οἵ [πὸ Ηθῦσγονβ ἱπ {Π6 Ῥγοῃχίδοα ἰδη, σου ργὶδο ϑοοῖδὶ δπὰ ἱπάϊν! 0], τοὶ σίου 
δὰ μοϊἱιὶςαὶ, οΥἰπιΐμδὶ δηὰ εἰν, ἀϊνίηθ δηὰ Βυσηδη δἰδίπίοθ. [δ ἰβ ἃ Ὀϑδυιυ] ϑοσὶρ- 
ἴατα} τπηοίδρμοσ πο ἀσϑοσῖθεβ ἴμ6 πηΐοι Ὀοΐτγοθῃ αοα διὰ 16γϑοὶ ππᾶοσ (6 δδοσοὰ 
ἱπιαρα οὗὨ ἃ τηδιίγποηΐδὶ δ᾽] δποο; αοα 888 οἴοθθῃ 16γϑϑὶ 88 Ηΐδ οἴοσῃδὶ πο ρσηδίο δηὰ 
πϊοηὰ; [δγϑοὶ [88 δοοορίεὰ [86 οὔδαυχζο [0 δδϑὶδϑὶὲ αοὰ ἴῃ δργοβάϊηρς οὐ 186 δϑγῖὶὶ [86 
Θῃρἶτο οὗ πϑανυοη, δηὰ ἴΠ6 γα οὗὨ Ηἱδβ αν; διὰ [86 πιο Ὀοΐνγθοη ἴ80 ὁχοάυδ δηὰ [86 
οοποϊιδίοη οὗ (π6 οονοπδηῖ οὴ Μοπηὶ βπαὶ, ΏΔΥῪ ὍΘ οΠεαγδοίοσίσοα δ8 [0 ρογίοἀ οἵ ἐδθ 
Ὀοίγοῖδαὶ οὗἩ αοἀ δηὰ [δτβοὶ, ἐπαὶγ ἰογία! ἰονθ διὰ ἐαιεμέαϊ ποδα (οοσαραγο ἰ,. 2; Εδο. 
χνΐὶ. 8; χχ, ὅ; Ηοϑβ. ἰχ, 10; χί. 1; χἱ. δ; Ατ. ἱΐ, 10, οἵδ. : 9606 ποίδ οῃ χίχ' 6) ΤῈΘ 

εἰπιὸ [88 ὩΟῪ δυγίγϑθὰ [0 βιγοῃρίβθῃ (8 ΠΟΙΥ πηΐοῃ ὉΥ δβιεϊραϊαιίοηβ δηὰ ἴδνβ, δπὰ ἴὸ 
ΒΟΟΌΓΟΘ 18 ΟΥ̓ ρἴηΔ] ομδγδοῖοσ ὈΥ ἃ τηπΐυδὶ δρτθαηθηξ. Βαϊ, ἰῃ ογᾶοσ ποῖ ἴο ὀρργϑεδ [ἢ 
Ῥϑορίβ, δὲ [6 οοπητηθηοοιηθηξ, τυ ἃ Βα ρεγδυυηάδηοσο οὗ ἰᾶντα δηὰ Ῥγοοθρίβ, ἔπ6 υεΐϑθ 
Ἰοχίβίδῖοσ ᾿δ8, 'π ἐμ (ΟἹ ἴουγ ομδρίοσο (χχὶ--- χχῖν), ργοσηϊϑθαὰ 8 ΒΌΣΩΤΩΔΙΥ δηὰ 
φοταροηάϊουδ δΌΣΥΟΥ, δηά {Ππ6ῃ, 8 ΟΥΥ δηὰ στωάμδιγ, ογοοιθὰ [Π6 οἀὐϊῆςα οἵ εἰ6 Ἰερίδ]4- 
ἔοπ ΟἹ 8 διθδά νυ νὶ ἀθπίηρ θ6βὶ8. [ἢ ἘΠ 8 8:}8}} ΘΟ ρΑ 58 ἴδ6 Ὡπο]Θ08 οἵ [Π6 οἰν!] ογὰοσ 
ἷ6. ἱποϊπἀοά, δηὰ βαςὶ Ὀγίοῦ οὔ! π6 δἰ ομθ, γγαδ, Ὁ ἐΐ8 βγβίοιηδείοαὶ ᾿ἰπι  δἰίου, ὲ ἐο Ὁ 
Βυ Ὀπιἱτθὰ [0 [86 ῬΘΟρΙΘ ἴοσ δἀορίίοῃ δὰ βαῃοϊΐΐοηῃ. ΤῊθ “Βοοῖκ οὗ τ Οονϑηδηὶ," 
τιογοίοσο (ΠΥ Π ἽΒ0), Ὑδίοδ Μοδοδ γεδὰ ἴο [86 ρϑορῖϑ, ννἱὰ δοϊοΐωπ βαοσίβοθθ, αὐ ὰ 
6 οοηΐοηίδ οὗ το ἘΠΘΥ ΠΗΔΗΪΠΠΟΌΣΙΥ Ῥτοζηϊϑοὰ ἴο 18] ἰπ 118 τ βοὶθ οχίοης (χχίν. 
4, 7)» φοσ ργῖβθϑ ΟὨ]Υ (1660 δοοίίοῃϑ οἵ [δ Ῥαηϊαίθαος, πδιποῖγ, [π6 ἀδοαίοσζαο, δηὰ ἴθ 

- 
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ἈΠ Γὰς ὈΡῚ᾽ ἌΓΡΑΣ ὌΝ πϑ πϑσ οι δῆ ὌΝ 19 
ΡΝ ἢ 9. ΤΟΝ Τὰν ΒΘΌΡ ΜΝ 50. ὈΞϑὴ ἘΓΙΩῚ Θ᾿ ΦΡ Ὁ 
Ὑδὴ ΒΠΒ}) ὑΤΌΡ ἤθε ΠΡ 41: Ὁ ἡυη δῷ 56] 
ὙῈ δρϑτορ; ΤΣ Ταῦ ἡρέγται Ὑδοταῦ ἩΟοΓτας 
ἜΝ ΠΡΙΡΓΘΝῚ 56. 1 ὙΒΡῊΝ ἼΡΝ λ: ὀστς ὙΝ 
ἐπ οίστηηη, Τα ΠΡΩτΙ ΠΡ ἡ ΤῊΣ ἴπτὰς π)αγγνρ ἐστιζυΣ 
ἰανσβ οοπἰαἰηρὰ ἴῃ ἴπ0 Τ0]] ον ἴηρ᾽ (ΟΣ Ομαρίοσθ. ΤΉΘΥ δγὸ ἴδ [ΤΠ ἴῃ 8. 51.811 ορίψοτηο, 
δηά [Π6 [Ὁ]]οννὶ πρὶ ϑϑος οῺ8 οὗ [86 Ῥοπίδίσιςο ἢ ἄθνεϊορ [δ6 γίοῦ βκοίοςι μοῦ ἄγδυγῃ ἴῃ 118 
Ῥαυΐβ δηὰ ἀοίδὶϊβ. Τα δγείοιηδεῖς δηὰ Ἰορίοδὶ δὐτδηροθηΐ οὗ {π680 ἰανγ8 Ὑ7111] οοΠ- 
ΒΊΔΙΗΓΙΥ 60 Ροϊηϊθὰ ουξ ἰῃ ἐδ 6 [Ὁ] οτίρ, ποῦθδ. 

Ἰ. ΑΘΑΙΝΒῚ ΙΡΟΓΑΤΈΤ. 

πῃ 120 ἀοολίοσιθ, ΟἿἹΥ (6 ἔππάδ- 
ΤΩΘΏΪΔΙ ἴανγϑ ΓΟΤΘ Ῥγοο δἰ πιοᾶ; [80 δρδοὶ- 
οδιίίοη νᾶ8 τοβοσυϑὰ ἴο [06 ἔπζαγο δ οὗ 
ὅ.|6 Ἰεριδδῖοσ. Βαΐ, ἢ οΥάοτ δ1}}} τηοτο ἴὸ 
ΤΟΣ [Π6 818 οὐ ὙΠὶοΣ ἴἢ0 ἀοοδϊοσυθ 
τοδίβ, ἴ06 βοοοῃἃ δοϊητδηάσησπί, τ ΠΟὮ 

ὨΔΙΌΓΑΙΪΥ ἱπνοΐνοβ ἴΠ6 Ηγδῖ, 18. ΠΟΙῸ ΟἿ6Θ 

ΤΩΟΙΘ ἱυΡΤΟ δ νΟἷ Θη)οϊηθ, ὩδτΟΪΥ, ἰῸ 
δυο, οὐ ἴ0 ὝΟΥΒΏΙΡ, Ὧ0 οἴποῦ χοὰβ ὃ6- 
δἰὰ68 ἴ[η6 Οοὰἁ οὗὨ [βγϑοῖ, ΠΟΣ [0 σοργοδθηὶ 
ΤΠοῖα ἵπΠ ΔΠΥ ὙΑΥ͂ ὈΥ̓ ΣΟ] 4 ΟΥ̓ ΒΙΪΥΟΓ ᾿πηδρ69 
ΟΣΝ, κὸ 28 ὄν, ἴῃ γυοῦ. 8, ΟΥ ἰκὸ ἼΌΡ, 
πῃ αδη. ἢὶ, 12; ῬΒ. ᾿ἰχχὶϊ. 35); ἴοσ [86 

Ῥύτο, πρὶ γϊα δὶ τηοποιποΐδηι, ἑοσπιθὰ [}6 
ΘΟτΠοΓ-δίοηθ οὗὨ {6 τ!]0]0 τοὶ σίου δίττιο- 
ἴσο οὗ Μοβδίδῃ. 1ὲὶ ἰδ ποὶ ἱπιργορδῦϊο, 

[δὲ {86 ῥσο δι εσῃ 1π [1ὸ ἀοοδίορτιο γοίοτθ 

ῶ, ΑΒΟΌΣΤ ΤῊΒ ΟΟΝΒΤΕΟΊΤΙΟΝ 

ΙῺ οὐδ ἴο ΥϑΊΏΟΥΘ ΘΟΥΟΙΎ Οὐσδδίοι 
δὰ ΘΥΘΙΥ τοιηρίδιίοι [0 ΤαΙδρδο ᾿πΐο 16 
ἭΟΙΒΩΪΡ οὗ ἱπηαροδ, 8 ἰΔῪ ΜῸ8 δὲ [86 

ΥΕΙΥ Ὀορὶπηΐης σίνοη, πο σδη, πῃ ἐπ ὲ8 
οοππροϊίοη, δηὰ ἐξ8 ταϊομδὶ οχρίδηδείοη 
ΟἿΪΥ τ τοίδγοηοο ἴ0 ἴπαὶ ἰάθοα. Τὴθ 
Ἡδεῦτονγβ πόσο, [{κὸ 41} διηοίδες ὩΔε]ΟΉΒ, 

δεοπδιοιηοα (0 βδουῆσοδ ἔγομι ἴ86 Ρδὲτ]- 
ΔΙ.Ὸ4] εἰπηθδ; τὸ δηὰ δοογίβοοβ οὔ Αὐὗτγο- 

Βδπι, ἴδαδοεο δὰ Φδοοῦ;: δβθοσίβοθα Ὑ6ΓΘ 

16 ὑτοίοχε υϑοὰ ὉΥ Μοβοβ ἴο ἱἰπάποθ 
ῬΒΑΣΩΟΝ ἴο μουτηΐϊς [16 ἀορασζίυτο οὗ [0 
Ἡοτονα; δὰ Φοίῦσο μαὰ Ραξ )πδὶ δὲ 18 

διτῖναὶ οὔδει βδουιἤοθϑ (χυϊϊ. 12, το γῸ 
αἶδο δε9 δῦοας ΠῚ διὰ ὮὯ.). Νοπ, 

ΨΕΒΒ, 19, 320. 

Θβρϑοΐδ!γ ἴο ραϊπηϊηρ δηὰ δευ]ρέιγο, ἢ 118ὲ 
ΟἿΓ Ὀγϑοθρὶ 8 ἀϊγοοίοα δρδίῃηϑὲ [Π6 τη 6 

ΟἹ οαϑὲ ἰτηαροϑ (ΠΟΘ, οὐ ΠΘΌΘ "ΠΟΝ, 
χχχίν. 17; θεαὶ. ἰχ, 12). ΤΉ Ϊ8 ὁχοϊυδβῖνο 
ΤΑΔΊ ΘΒΙΥ οὗἩ αοἂ 16 Δρρσορσίδιοὶυ ουηὰοᾶ 
ὌΡΟΙ ἴδ ἔδοϊ, (πὲ ἴῃ 1βγρ6] 66 μα ΠΟΙ 
Ὑἡγποβδοὰ Ηΐ6 ΟΟΙΥ πὶ ἐπεγ οτα 
ΒΟΏΒΟΘ, Δηὰ, ΑἸ ΠΟΌΣὮ (ΠΟΥ πὰ ποιὰ 8 
γοΐςο, {ΠΟῪ μδὰ ποὶ ρμογοοϊνοἃ α ἔρυτο. 
]ῃ βύσι ἰητ δ᾽ Ὁ]0 ζτδηάθαγ ΟἿ οδη [ἢ 9 
ἅτπο αοα οὗ ποδύδθῃ δρρϑασ; ὑπὲ 4]1] τὴ9 
ταῦΐο 14.019 Δ’Ὸ υδηλγ. ΤῆΘ ᾿ἰξογαὶ ἰγ8}8- 

Ἰδείοη οὗ τοσ. 30, δοοογάϊῃς ἴο ἐηθ σρδβο- 
τοῖο δοσοηῦα, ἰ8: “ Ὑοα 6[|4}} ποῖ τχδῖο υἱτἢ 

ΤΩΟ; 0άθ οὗ δἰἴγοσς δῃὰ ρσοάδ οὗ ροϊὰ γοῦ 
81)2}} ποῖ ΤΔΚΟ ἴο γοῦ," ὙΒΙΟΝ 18 δΟΔΙΌΟΙΥ 
ἐπι6 1} 1016, τιποἢ 1688 Ἰορίοαὶ, 

ΟΣ ΤῊΞ ΑΙΤΔΒΒ. ὙΈΕΕ. 91--98, 

πο δίιασβ, τῆ οὶ τότ ογϑοίθα ἴον ἰηὶμ 
ῬΏΓΡΟΘΟ, ΤΕ͵ πη ἰἢ6 ΠΟΔΙΠΘῺ σἰΐοθ ζ6η6- 
ΥΆΙΥ ὙΘΟΥῪ ῬοΟΣΩΡΟῦΒ, οἰδογαιίθα τὶξῃ 81] 
ΘΙ ὈΘ᾽ ἐδ τ ϑπίδ ἩΒΟἢ δου]ρίαταὶ ἃσὶ οου]Ἱά 
οοἴμιδηὰ: “ ΤΉΘΥ πόῖὸ δογποὰ πὶ ιτἢ 
Βου]ρίαζο, δηἃ βόῖθ ΟΣῸ οογογοὰ τ ἢ 
ἴΠ6 τοῦδ οὗ ἴΠ0 τηοϑὲ οοϊοδεαϊθα δγὶβὲδ 

οὗ δηϊίᾳυ γ" (ϑπέ, Απεᾳ., Ρ. 116, δ.). 
Α58 ἰδογοίοσο δυο οδιθπίβδείοιβ διέασα ταὶ μὲ 
οα δὶ γ Ἰοδὰ ἰο ἃ ἀδνυρὶορτηθεὶ οἵ (ἢ6 γ]δδιὶς 
ατία, ᾿ἰκο οὶ το Ἰϑερὶ ἴο ἴΠ9 τηδηπΐδοξαγο οὔ 

1άοἶδ, ἰδὲ ἰθ ΠαΥῸ σοπιτοδηδοα ἰο π86 αἰΐαγα 

9 εατίλ; διὰ { Ἰαῖοῦ τὰ {86 ΠΟΙΪΥ ἰδπὰ, 
δηὰ ἱπ δβοειϊοὰ δϑοάθβ, δ᾽ ἐδῖβ οὗ βίοῃϑ 

δου ἃ ὃ φγείοσγοα, 1690 8ίοῃϑδ 8}}4]} 



879 ἘΧΟΡΌΒ ΧΧ. 

19. Απά {86 Τιογτὰ 86ϊα ἰο Νίοβοβ, ὑππ8 ὑμοὺ 8}8]0 Β4Ὺ 
ἰο δα οἰ] άσοη οὗ βγϑϑὶῖ, οι ἤδνθ βοὴ ἰπαὺ 1 ἢδνθ 
ΒΡΟΚΘῚ ἰο γοὰ ἴγοτῃη ἤθᾶνθῃ. 20, Ὑουῦ 8881] ποὺ τηβκθ 
αὶ ἢ πιο ρΟαΒ οὗ βΒ:1ν 6, ὨθΙ ΓΠ 6 8181] γοὰ τηδῖο ἰο γοὺ ροα8 
οὗ ρο]ά. 

2]. ΑἩ δ] αν οὗ θαυ ἢ ἐμοῦ 81}4]}0 τλδκο ἴο τηθ, δηά β8πα]ΐ 
ΒΘΟΥΙῆοα ὑμόγθοι {ΠΥ Ὀατηΐ- ΟΡ ρ8, ἀπα (ΠΥ ὑπδηκ- οἱ  - 
ἴηρϑ, ὑμγ Β[66ρ, δῃηά {ΠΥ ΟΧΘῊ : ἴῃ 811} ρίδοθϑ τῇ τ 1 584]}} 
Ἰοῦ ΤΥ πδΠ16 Ὀ6 Τηρηὐοηθά, 1 Μ}1}} οοτηθ ἴο {Π66, δηὰ 1 ν}}} 
Ὀ]688 866. 22. Απάὰ [ἢ ὑῇου ψ110 ΤμΚο πὰρ δὴ αἰΐδαγ οὗ 
βίο, μοι Βῃ8]0 ποὺ Ὀμυϊ]ὰ 1 οὗ μαστῃ βίομθ: ον 1 ἴποὰ 
1ΠὉ ἃρ (δγ ἐγοπ ἴοοϊ Ὡροὴ ἰύ, ποὺ ἢ ιαϑύὺ ρο]]υΐοα 1{. 

1 Σποὶ, Ῥέτε.--- ϑοογὰ ΤῊΥ̓ ὭΒΤΩΘ. 

ποῦ Ὀ6 Βοη, δπὰ ἴῃ ζοηογαὶ ΠῸ 'ΤΟΠ 

βου ὰ θῸ Δρρὶ ϊοὰ ὑροῦ ἴποπὶ, Ρυΐ (ΠΟΥ 

βιουϊά 6 ρ»ἱϊοὰ ᾧρ ἰῃ ὑποῖγ ΒαζΌΓγΑ] βίδθ 
σὑπουϊ (16 Δρρὶ]ἰοδίίοη οὗ (Π6 ῥἱαβιεὶς 
δύίδ, ΔΠου ἢ [686 ΤΟΥ ποὶ δ᾽ ορ ΠΥ 
Θχοϊαοα ἔγοση 86 βαῃοίπασοβ (866 ὩοΐΘ 

ΟἿ τοῦ. 4---6).-- ΤῊῖΐδ. Ῥϑοῦ δσ Ῥσοθι Ὁ οη 

της ΖΌΓΙΠΟΥ πᾶνὸ ἰΐζ8 ΤΟΆβοὴ ἰῃπ [6 
αἰτουϊηβέβησο, ἰδὲ [6 ὈΠΠΘΤῃ δίοῃοσ, δι ἢ 

88 ἴῇ ΘΟἸΏΘ6Β ἔζοπιη (026 παπᾶ οὗ παίυγο, ἰ8 
τηοβὺ Ῥῦγο, πο ῆϊ]οα ὉΥ Βαπιδη ἰουοὶ δηὰ 
ὙΟΥΚ, δηὰ {ποτγοίογο ἴπ6 τηοδὺ δρργοργίδιθ 

ἴογ [0 δδη οι υ οὗὨ [6 δἰδαῶσ; δηὰ, ἴῃ ἔδοϊ, 

106 ΤΑῊ Βίοῃῃο 8 [16 τηοϑὲ δἰκΐῃ [0 ϑασί, 
ὙΙοδ 8 ἰο Ὀ6 [ἢ6 ΟΥΣΏΔΓΥ Ταδιο 8] (ῸΣ 

186 αἰίδι, Τὰ ΔρρΡ]οδιίοη οὗἁ ἰγοὴ ἰ8 ἴῃ 
ΟἿΣ ἰοχὶ οδ]] θὰ ἃ μοϊϊαίζοῃ οὗ 186 δἰ 'ασγ, 

Ῥαοδῦβο ἔπ τυἱοΐϑηὶς Ῥσορασδιίίοη οὗ 116 
τοδιθτίαὶ τ βαοῖ ἸΏΒΙΤΟΣΘΏ 8 ΔΡΡΟΔΙΒ 
Ἰκὸ δῇ ἱσυουογθηῖδὶ ἀϊτοχασὰ οἵ 106 

ΒοΙηθ88 οὗὨἨ {ἐπ ἰηϊοηἀθὰ ΔΙΈΔΥ; ῬΟΓΒΔΡΒ 

Ε͵8ο, ἃ8 Ἐδη Ἑκτὰ Ὀαϊίονοδ, Ὀοσλιιδο 1ῃ6 

Τοῖδ0 ταδίοῦ οὗ (ἢ ΠΟΤ ΔΙΌΣ τοϊρες 
6 υδοὰ [ὉΣ ὉΠΎΟΥΙΥ ῬΌΓΡΟΕΘΑ. --- ΤῊ Ο 
ἩΔΡΌΪΠδ ΟΧρ δίῃ ἱῃσοη  ΟἸΙΥ : ἱγοη δου 68 
1ἴ8, [6 ΔΙίασ Ῥσοϊοηρβ ἱεὲ (Μίἀά, 36 α.); 
ἶγοῃ οδιδοθ ἀοδδβίσποϊξοη δηἃ τηΐίϑογυ, [6 
ΑἰϊαΣ ρεοάιοοδ γϑοο οἰ δέίοη Ὀοΐνγοθη Οοὰ 
δηὰ τδῃ; δηὰ {πογοίοσο [26 τ|86 οὗ ἴσοι 

οδπηοῖ ὑθ Δἰονοὰ ἰῃπ τρδκίηρ Δ Δ|[ΔΓ. 
ΔΓ ἴδ, ΒΟΥΟΥΟΣ, ΔΗΩΥ͂ δδῖρ, οὐϊηρ 
ἱπδίτατηθηξ, ΠῸπὶ 2ἽΠ|, 0 ἀοδίΟΥ (ςοπι- 

Ῥᾶσο ὉΓἽΣ ΠΊΔἽΠ, δθδσρ δίοῃοϑ, “οβῆ. 

Υγ. 9). - ἢ “δ᾽ Γ οὗὨ οδυι ἢ 18 ὁπ6 ἩὙΝΠΙΟὮ 
8 ἑοττηϑὰ ἔγοτη ζύθθὴ ἱἰυγίβ, δηὰ ἰθ 8ἃ5 

ΒΌΘΙ τοδὶ δἀδρίθα δηά τηοβὲ οοῃγοπίθης 
ἴο᾽. Δ νδηδοσίηρ Ὠδίϊοῦ. Ατηρ ἰδ6 

ἘοΙΔΙΒ 8150 τὸ ἤηά δος ἢ 4]1818 ἴγο- 
4ΌΘΏΙΥ δἰ] υἀοὰ ἰο, ἀπ [ΠΟῪ ᾿ογῸ, ον ἢ 

ἴῃ Ἰαΐοσ ρογίοᾶβ, πδϑὰ οἱ ἔδδιεϊνο ὁσοβδίο δ 
(ον. Οἀἁ. 111. τ]. 4, δ: “ ρΡοϑβίζπδαῦ σαῦθοὸ 

οοΒρίτο νῖνο"; Ουϊά, Ττὶει. .ν.9: "Ασδαὺθ 
τδωλΐηθο υἱσί ἀἰβ ἀ6 οοδρὶ ἴθ ἤδὲ." Οου- 
Ῥᾶσο ΔΜᾶἝείαπι. ἱν. 752; ζμοακ. ἴχ, 988; ΡΙΐκ. 

Ἡ. Ν. ν. 4, δηὰ δοοογάϊηρ ἰο Τότ }]}16η---- 

ΑΡοϊΐοξ. οδρ. 25ὅ---ἰ(δἰ8 κίπὰ οὗ δία νῶϑ 
[δὲ 'π ζΘΏΘΣΑΙ 0.26).--- Ετοτα ἴδ Ρτεοοάϊης 
ἀράποιίοι ἰδ 18 οἰθασ, ἰδὲ 156 ορὶπίοη οὗ 

ΟἸοσίουβ οοποογηΐηρ ἴδ 6 “ δἰέδσβ οὗ δδύῖἢ 
8 ποῦ ῬγοῦδΌϊο: “86 αοὰ νὶ]᾽βιθὰ πῶς 

811 (πὸ Ιδγϑ 65 βου] ὰ δββοσι 6 δὲ 006 
Ῥίδοθ ἰο ΟΥ̓͂Σ ἐοὶγ βδογίῆσοβ, Ηδ ἀϊὰ ποῖ 

Ῥουτηϊ, [πδὲ ἢ ΔΩΥ Οἷδοσς υἷδοθ δ᾽ίδσβ οἵ 
ἃ ΤΟΙ ἀὈΓΑΌΪΟ τπηδίοτίαὶ οὐὁἨ οὗ 8. Τηοτθ 

οἸοσαηῦ του κι δδῃ βῃου]ὰ Ὀ6 ογοοιοα, 

ἔρατίυ] 1οβύ ΓΠΘΥῪ δ] το ἢ 6 ΤηΔ89, ὙὯΟ ἃ1Ὸ 
ΔΙΤΑΥΒ δἰιγϑοίοὰ ΌΥ ΟΧίΘΙΏΔΙ δρίοηάουτ,᾽ 
-- Ἕ "επνέϊον ἰδε παπιδ 97 Οὐοά 8 ἰἀοπιίοαὶ 
ΠΕ τουβρρίης Ηΐπ; ἴον ἴδ6 Ἰαλῦον 8 

ΔΙπηοδὲ ἱΏΘΟΡΑΓΩΌ]Θ ἔγομι ἐδ 6 ἕοστηοσ. 8.66 

1 Οὔγοι. χνὶ. 4.--- ΟἿ} 1 (086 Ῥγθοορίϑ 

οοποογηρ ἴἢ6 Ὡδίυγο δὰ οοπειχιοίίοη οὗ 
116 δἰίασε ὅσ οχϑθουίοα, σοα Ῥγοσηΐβοδβ ἴἰὸ 

6 ποᾶσ Ηϊ8 δ! δοσυϑηιβ τ Ηἰδ αἱὰ 
δηὰ Ηἱ5 ὑ]οδβδίηρ, ἃ βυδίοϊοπέ Ῥσοοῦ υμδξ 

ἱπηροσίδπιοθ ἰ8β δἰϊδοιβϑὰ ἴοὸ τ Ὡδίοχαὶ 



ΙΌΡΦΌ 35 δ 5 ΠῚδ᾽ 880 

πηγὰ ΠΡρατερ ἫΝ Τρ ΓΡΥΡᾺ ΓΙΡΌΓΓΡῚ 68 
Β 

δ᾽ ΠΡ] οἰ δηὰ ῬαΣΥ οὗἁ ἀϊνπο βουνοθ.-- 
ἸΣΙΤδΣ τοΐοσβ ἰὸ Ὁ 2322, τ Οἢ 5 ἰδχα ἿΠ6. 
--πτὴ}} (ἴοι ΠΣ, 186 βδῖὴθ δὲ 12, ἰὸ 
(01) εμέ δίοπεε, ΟΣ ΘοἸρ] οὔθ Υ 2) "22 ὲὲ, 
1 Κίηρβ τ. 81].--Π 3 ἰδ ἔδιι8 ΠΟΤ 60}- 

διτιιθὰ σὑἱῖ [56 ἀουῦϊο δοοτιιβαιϊνο, 10 

δεοοπὲ οὗ πο ἀοηοῖοβ [Π6 ππιαέογίαὶ, οὗ 

ἩΥΒΙ ἢ [Π0 ΔΙΣΑΣ 18 0 Ὀ6 πιδ6. 83.660 ποῖθ 
Οὔ χὶ!, 39. 

432. Α58. 1060 αχίοσηῃδὶ παίυτο. οἵ ἰδ0 

ΑἸίαν 8 Βαῖθ ἀσβοσιροὰ, 6 ΤΑ χῖνοῦ 

8418 δηοίδμον ῥγοοορὲ ἱ τορασζὰ ἴο [πὸ 

.δϑηὴθ δι 76εἰ, ἰῃ οΟΥΔΟΡ ἰο Ββεοῦσζο 118 

ΒΟ 6888 ἴοτη δηΟΙΠῈΓ δ᾽ἀ6 4180ὅ. Α8 

πο56, Ὧο μογίοσττηθα ἴδ δδοοζάοίδὶ 
ἐυποιίοηδ, Ὀδίοσο (86 ἱπισγοάἀαοοῃ οὗὨ 1806 

ῬΤΌΡΟΣ Οἷογίοδὶ τοῦθδ (ΧΧΥΣΙ. 42), ΤΤΟΤΘ 

[00 πδυΔ] ἰΙοοϑὸ Οτϑηίδὶ ρδιτηθηΐβ (8660 

Οἡ ΧΙΐ, 11) τιιοῦς ἰγοῦθβεσα, ἰδ γ͵88 
ογάἀογοᾶ, ἤζοπι οομπβί θγδοηϑ οὗἨ ἀθοθῃοΥ, 

Β 

 γδυ 

(Πδὲ ὯοΟ δίϑρβ βῃου)Ἱὰ Ἰοδὰ ἴο τὴ6 δ] ἴ8γ. 
Απᾶὰ δνθῆ (Π6 ὈγΓΘΘΟΙ68 ΟΥ̓ [6 ῥγχίεδὶδ 
("Ὁ 590), σμῖςο ἢ δ8 το 8841} Ἰδίοσ ΒΏΟΥ 
ἀϊὰ ποῖ, ᾿᾿κθ ΟἿΣ ἸΓΟΎΒΟΓΙΒ, ΟΟΥ̓́ΟΣ {Π6 ἴδοὶ 

ΘΏΓΓΟΙΥ, τοδὰθ ἐπ οομηπιδη ἃ ποὶ ΒαροΓ- 
βυοῦδ (8606 οδερἦῆ., Απίᾳ. ΠῚ, νἱΐ. 

ΟΟΙΏΡΑΙΘ Ταΐπ., ΝΙΔὰ, 18 ὁ, Ὑοσο τδ9 
Ὁ ΟΣ δῖο οοπιρασοὰ στ τὸ Ἐομδη 
ἴθσηἷπ8}14). Βαὶ ἱἰξ [88 θθϑῃ Ῥοϊϊονοά, 

ἴΠδὲ [6 Βοίρεῖ οὗἨ τ00 ΔἸἴασ, πο τῶ 
ΚΘΏΘΓΑΙΙΥ ἰὮγοο συ 118 (Χχυϊϊ. 1), τηδάδ δ 

σοί δἰ ΔΙΤΔΉΖΟΙΘΩΣ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴ0 ζΔς}]}- 
ἰδῇο 118 δδοοῆξ. Τὸ ΒΙΌ]Ϊςαὶ ἰαχὶ στ δῖκο 8 
ὯΟ Δ᾽ υδίοῃ ἰο δας ἀογυῖςα; δηὰ {9 ἤθη τ 

οὗ ΟἿΣΤ γοῦϑο ἰθδὰ8 π8 σαί 10 Ὀοϊΐονο, 

[δὶ 6 οὔίοϊαϊίηρ ῥχίεδι βίοοὰ οὐ 16 
ετουηὰ ἩὮδὲ ρογίοστη τς (Π 6 ΘοΓΟΙΩΟηΐ68, 

Ἐνουγ ης ἀορθηὰβ οὐ ἐδ6 Ἰδηρσίι οἵ τ[Π6 
οὐ, ὙΠ ἢ 'τὸ β.}} δχδζΐηο ἱπ ἐδ ΓΟ - 

ΤΑΒΙΚα ΟἹ [80 ἔοι «ΔῈ οδαρίοεσ. Ἀ):- 

Β 

ἼΩ ἤχρτν Ὁ 5. ἐ ΩΡ ΟΡ ὙὌῈ ὈΘΕΘΘΩ ἡφδ 1 ΝΘ 
8, ΤΑῊῪΒ ΑΒΟΌΤ ὅγε. ΧΧΙ͂, 1---1}. 

ὙΏδ ΤΟΙ βγϑὶ οὗἨ [86 οεἷγν!} ἰαῦνβ, (μας 
δθουϊ Βἴδυοσυ, οχ ὐὶ8 ἰδὲ δρίγιὶ οἵ 
τποάδογαίίοῃ δηὰ Βυμλβη γ, ἩΒΟὮ ἰδ (ἢ6 
οἰ οδαγδοίοσίβεὶο οὐ 186 πβο]6 Ἰορίδ]α- 
ἤοῃ; δηὰ 18 ΥΟΥῪ Ῥοδίτοη 18 β χη βοδηΐ, 

1π τὸ σοι οοπιτηδπάτησθηςξ [86 18γ8 6} 168 
μιδὰ Ὀθδη ΘΟΠ ΒΡ σα ΟὈΒΙΥ τοπιϊἀεὰ οὗὨ [μοὶν 
τοἀοιηρείοη ἤγοτῃ βἰδυθιυ; δηὰ (δογοίοσο 
[(δὸ βἤγεὶ εἶν! ἰδ τχᾶδθ ἀουοίθὰ τὸ (80 
σοχζυϊδείοη οὗ τ186 σοπάϊείοη οὗὨ [Π9 δ]ανοδ. 
αοὰ διδὰ ταϊβοα [6 8010 Ὠδέϊοι ἴο ἔγεθ 
εἰ ζθηδ; δηὰ, ἐμ ογοΐοτο, 118 ΘΥ̓ΟΤΎ ΤΩΘΙΩΌΘΓ 
ἯΔ8 (διηοὰ Υἱσίθα!} } }γ [0 ΘὨ])ΟΥ͂ ΠΙΡΟΣΙΥ; 
αοὰ πῶβ 86 ἰμοοοζδαῖίοδὶ 1γὰ οἵ [86 
ὀοηἰδπιρίαιδὰ ἩδῦτΟΥ εἰδίθ, πογοίοσο 

[16 [δγδοὶ ο8 βῃουϊὰ βοῦν ἤπὲπι ΟἾ]Υ, 

πὶ ΠΟ ΘΑΓΙΠΪΥ τηδϑίοσ. Ῥουτηδηθηΐ 86Γ- 
Υἱϊαὰο τοῦ]ὰ μανὸ ὈΘΘΏ 8 ΤΟΥΟΪ δραϊηβὶ 

[6 ἀὐνπο βου}σοι ηγ: “ἸΠΟΥ ΔΙῸ πὶ ν 
ΒΟΤΥΔΏΪΒ, ΒΔγΥΒ ἴ0 Ιογὰ, ποτὰ 1 δυο 

τοϊοδοοὰ ἕγοτα ἴΠ0 ἰδπὰ οὗ Ἐσγρί; 16 Υ 

8Ὧ.11 ποὶ Ὀ6 8βοϊὰ ἴῃ {Π6 τηδηηοῦ οὗ Θἔ ΓΑ] 
Βἴδυθβ" (1ῶυ. ΧΧΥυ. 42).---ΤΠΠ8 τᾷᾶζϑδ 9ὲ7- 

Φομαὶ ἰἰδεγίν ἴη6 ΒΌΡΤΟΙΙΟ Ῥτγίῃοΐρ]ο οὗ 

εἶν! σίρε; δηὰ {18 οὔϑ ἰὰθϑ βιβῆῖοοβ ἴοὸ 

σοΙΡσο θη ἃ δηὰ 0 δρρυθοίδίο [6 ποδῖδ 

ἰΘΠΘΠΟΥ͂ οὗ Μοβαΐβηη δηὰ ἴο ἀϊβεϊηρυ ἢ 
116 Ἰορϑ]δο πὶ 411 οὐδασ ρμο  ἱοδὶ 
δγβίθιῃβ οὗ δηιξ αἱ. 
[π ἃ βίδιο, τοδὶ ττὰδ δη σοὶ Ὀαδϑοὰ 

ΟἹ διυτίσυ! το δηὰ δυδΌΘ ΣΎ, δ᾽ ανθα 
ὝΟΓΟ Δ ἱπαϊδρεηβ8 Ὁ]6 τοααίδίῦθ, δηθὰ δοὶἢ 
ΒΙΓΔΏΡΟΙΒ δηὰ [δγϑοὶ 685 τοΓῸ οἰηρ᾽ογοὰ 
ἴῃ δῃοἢ ϑοσνίοθα. 

α. ϑίσαπρετε ταὶ πὶ οοτι6 ἰπίο [Π6 δὰ 
οὔ ΗΘΡΓΘΥΝ τηλδίοσδ: 1. ΟΥ̓ ΤΑΙ, βἰποο 
[Π6 οδρεϊνοδ οὐ ΜΑΣ, ὈΟΐδ πη81]685 δπὰ 
ἴοσλδ198, το τότ τοὶ Κἰ]]ο, ΓΟ τη θ 

δΙαγεβ (Νυ. χχχὶ, 11, 36, 85; Ἰθυΐ, 
ΧΧ, 14; χχίὶ. 10, εἰ δέφ.; (ΟΙΡΑΓ ϑὲ, 

Ἡδϑαΐῖγε, οχ Ατίδι, Ῥο]ΐξ. ἱ, 80, 31); 2, ἴῃ 
Ῥόδοθ ΕΥ̓͂ Ῥύγοδαθο (9 ΠΡ), ἀργυ- 



981 ΕΧΟΌΌΒ ΧΧ., ΧΧΙ. 

98. ΝΕΙΈΒΕΡ 5881} ἐβοὺ 850 ὍΡ ὈΥ 8βέ6ρ8 ἴο ΤΥ αἰ αν, ἰπαΐ 
ΠΥ πακοάμθββ Ὀ6 ποὺ ὑποονθγθα πο ΡθΟη. 

ἔοτοης τλϑ [86 6486 τὶ [16 δἰίαν οὗ ([Π0 

βοϊοταοηΐο ἰθιαρὶα, το θαϑ ἴθ ΟΌὈ 118 

χὰ (2 ΟἜγοη. ἱν. 9). Ἡοννουσον, ἰδ δΡ- 

Ῥθδ18 ἔγοτλ Ταϊτυυ ἀϊοδὶ οχρδηδιοηδ, (πδὲ 

ἴδ6 Το 8] δἰῖδσ νδϑ ἱπάἀοοὰ Ὀπὶ [Ὦγθ0 σΌὈΪ 18 

πἰ χὰ (ςομλραγο 8180 Εξοῖς. χὶὶ, 22); Ὀα ἰδ 

τοϑίϑὰ οἡ ἃ ὕὈᾶϑο οὗἁ ἷὶχ ουδιι8, διὰ 118 

ΒΟΓΏΒ Το86 οὴ6 ουδὶϊ εἰχῃ. Νον, ἴῃ ογάοῦ 

ἴο Τοδοδ ἴπῸ δἰίδν 1861, ηοΐ δβίθβρα ὝῈ͵Θ 

πδοᾶ, ἰῃ δοοογάδῃοθ τὶ ἐΠ6 Ῥτθοθρίβ οὗ 

ΟἿΓ γοῦδο, δαϊ ἃ Κίπὰ οἵ δἱορίηρς ὑπ 9 

(22; δοο ΜίΙὰὰ. ἐϊ, 1, 8; Ἐππιῦ. χ. 14).-- 

Απποηρ ἔδο ΠΟΠΙΔΏΒ 4180 Ὑγ38 ἃ 5, ΓΑΙ ΙΔΣ ΔΨ, 

ἐπαὶ τἴ80 Βδιοθη ἀΐ8}18 δῃουαὰ ποῖ δβοθηὰ 

το ἴπδῃ ἔὮΓΟΘ βίορα οὗ [{|ὸ δἰτϑσ, Ὁη]6 858 

1860 τογὸ Οσϑοκ οπθ8, ἡ ὶο ΤΟΣ Θπο]οδβοᾶ 

ἤτοι δ}} 5ἰὰοβ'ι: Οεἰϊδωες (Νοοῖ, Αὐτό. 110. 

Χ, ὁ. 15), δπὰ βοσενίυδ (δὰ ΤΕ ποἰὰ ἰν. 646) 

οὔθοσνο, τῖτῃ τοίδγθησοθ ἴο 118 Ουβίοπι: 

“ Αρπὰ γοΐοσοβ ΕἸΔι ἰσατα Ρῥἷυ8 ἰὑσῖθτιδ 

τδάϊθυδ ηἰδὶ αγϑθοαθ 50 8145 δοδῃάοτθ 

ὭΟΠ Ἰἰοοῦδε, ἢ6 1114 ῬΔΓΒ ρῬοάυσπι οἷπ8, 
ΟΥΌΣΌΣΩΥΟ δυῦϊον ΘΟὨΒΡίοΟγοίοσ; ΘΟ406 Ὡ6ς 

ΡΙυτδυ5 χταάϊθυδ δβεὰ ὑὐὴρη8 αἰ δάδοδθῦβα 

ἀπ] 5 Ὡἶδ8 ΠΩ ῬδίογοηῖοΣ δά το] τοδ- 
ἴσαι, δυὶϊ πυ ἀδΙγὶ σΓΌΓΘ; ὩΔΠπὶ ἰάθο δὲ δι8180 

ατδθοδο ἀϊοπηΐατ, φυΐα ἰτὰ ἐδυγσαπίον, πε 

Οἴηπΐ ΟΧ Ῥδυίθ δοσηρδρίηθ ἱδΌυϊδσι πα 

οἴδυδδο βίηϊ, ῃ6 δἀδβροοίϊστη δὰ Ἵοσροσὶδ 

δ᾽ 'αυαῖὰ Ῥαγίθμι δι 8η}᾽ (866 ἤοδέπηι. 
δὰ ἢ. 1.λ- -Γπὸ ΒΔΌΪη8 ἰδῖκο (8 Ορροῦ- 
[ἢ γ ἴο ἀοάυοο, ὈΥ ΔΟΟΠΟΪ βίου α Τογέϊοτί, 

186 [ΟἸ]ονίηνς Ὀοδυιη! ῥγηςὶρ]ο: “ τ ο86 

βῖοῃοϑ, ἩΝΙΟὮ Βδνθ ὯΟῸ σΟὨΒΟΪΟΌΞΙΘ68Βδ ἴο ἔδοὶ 

[π6 σοπίοτηρῦ Βῃονγ ἸΠΟΣΩ, ἃγὸ ὈΥ͂ ἃ οοπὶ- 
τοδῃὰ οὗ αοἂ ποῖ ἰο ὈῸ ἰπδυϊοά, δἴποα 

(ΠΟΥ ΔΙῸ οὗἁἨ ΒΟΠΙΘ 186; ΠΟῪ τηΠῸἢ ΙΏΟΤΘ 
τηυδὲ τὸ ἴ8Κ6 σδγὸ τοὶ ἰο οἴῃ ΒΥ ΟἿΘ 

οὗ οἷἷἦγ 61] ον -ογοδξυγοϑ, 80 ἰ8 δ6η810}]6 οὗ 

Δ ἀερτοάϊπρ ἰσγοδίσηθηΐ, διὰ πῆ ὈΘδΓΒ 
[00 ἰηδρο οὗ οἂὖῦν Οτγοδίοσ. 

Οηδρ. ΧΧΙ. 1. Νοὺν {8686 αγὸ (86 Ἰυἀρτηοηΐβ πο ἢ 
τοὺ 5.1810 ΙΔ Ὀοΐογ ὑμθιλ. 

1 ΤΣ κοί. Ῥενε,---Ἰ, 

ρώνητοι; τηδηοὶρίὶδ δγρϑηΐο ραγδαῖβ, [ἵν 
χὶ!. 6; 8606 αθη. χνὶΐ, 28; Εχοάᾶ, χχὶ. 7; 

1ϑνυ. χχυ. 44--ἰ6. Αδουί 186 ἱγ Ῥσίςβ, 860 
οἢ τσ. 32); δῃηὰ 8. (πὸ ἢ] άγθη οὗ ΒβΌ  ἢ 
δίαυθθ ὝθΓΟ ἰπθ ῬΓΟΡΟΙΥ οὗἨ [80 Τηλδίοῦ, 

1Ρ ἸΔΟΥ͂ ττοτο δόσα ἰπ μἰδ Βοῦδθο (Π}2 779) 
αδθα χνὶϊ. 28; οἰκότριβες, Ὑ6Γ. 4).---ΑἹ- 
ἐπουχ δυσὶ ἴογεῖχηι δἷδυθδ στ σὸ [δ0 

ΒΟΓΘΟΣΑΓΥ͂ ΡΓΟΡΟΓΙΥ͂ οὗ (Π0 πιαβίοσ, ἩΒΊΟἢ 
Ῥδδβοὰ οὐϑὺ ἴὺ δῖ8 ἀοδβοοπάδηϊδ (1ου. 
ΧΧΥ. 46), ΠΟΥ τε γοῖ ἱῃ (Π6 Μοβδίο 
οοάθ ῥγοϊθοίθα ὉΚΥ γδσίουβ ἱπιρογίδηϊὶ ῥσχὶ- 

ὙἸΟΟδ; ΠΔΙΏΘΙΥ, 1. ἱἶ (ΠΟῪ δὰ οβοδροὰ 
ἴτοτα 186 ν τρδδίοσγθ, [ΠΟΥ οοὐἱά ποῖ ὉΘ 
ἀοϊϊνοσοὰ ὯΡ ἰο ἐδοπὶ ὉΥ [Π|0 ἐπηδὈϊ Δηϊ8 
οὗ 186 ὑἷδοθ Ὑθοσο (ΠΟΥ ΒΔρΡΡοηθα ἴο δβοοὶς 
τοῖχο: “86 588}8}} ἀν 6}} νῖεἢ (ἢ 66, ἐὐεπ 
διηοης γοῦ, ἰῃ δαὶ ρἴδοο, το ἢ6 πιϊχῆςϊ 

οἴοοδο ἰῃ ΟὯ6 οὗ (ὩΣ 868, ΏΟΙΟ δ ἸΙκοῖὰ 
ἵς θ68ὲ: [Πο δὶς Ὡοΐ Ορργοδδ ἰτα ' (σου, 
Χχὶϊ. 16λ Θαΐίο ἀϊδογοιιὶ γ88 [80 6880 
διλοῦρ (06 ΒομιΔηδ: “Δ ΣΟΠΔΎΔΥ δἷδυθ 

2. ΕἾ ΒοΩ ἰδοὺ ᾿δοαυϊταϑί ἃ 
3 Βαγ. 

((υρ᾽εῖνι8) οου]Ἱὰ ποὺ αν] ὃ6 τοοοϊνοὰ 
οἵ Βαγθουγοά, ἰο σοποοαὶ Ηἶπὰ τγῶδ ἤιε έκπε. 
ΤΏ πδϑίοῦ τγἣδ θη ]οὰ ἴο Ρυγβαθ ἢΐπὶ 
ἬΒΕΣΟΥΟΣ 86 Ρ]οδοθὰ; δηὰ ἰὶ 88 ἴδ6 ἀν 
οὗ 41} δυιπουεῖθδ τὸ σἷνο πὶ αἰὰ ἰπ 

Τοοονοσίηρ ἴΠ0 8β[ανο" (διέ, Απιίᾳ., 
Ῥ. 1088. ΤὙΠθ Τρορϑίοῦ ὙγὯδ βού οὶ Υ 
Ραμ βῃοὰ --- Δοοογϊηρσ ἴο ἐδὸ ΒΔΌΡΙΠΒ 
ὙΠ ἀ6Δ:}---ἰ 6 8ὸ ομιαβεϊβεὰ μἷ8 βἷανυα, 
ἴδαι δ ἀΐοὰ οὐ τ δροὲ (νοσ. 30); δθ 
ἰογίοϊϊοἀ οὐδ ἴδ δἷδανυθ, ἰῇ δὸ ἀοργίγοὰ 

πὶ οὗ οπὸ οὗὨ [0 Ῥγίῃοΐραὶ σρθσαθο ΣῈ οὗἁ 
1Π60 ὈΟΑγ, 88 Δ 6Υ6 ΟΣ ΤΟΟΙῈ (νογα, 36,27). 

ΤὨῺ8 [86 Βἰανοθ ἡ ΤῸ οἰ ϑοίπ 8 }}} ρχοίθοιοα 
διχαϊηδὶ ΔΥΌ ΓΑΣΙ 656 ΟἹ [116 μαζὶ οὗ ἐμοῖς 
Τηδϑίοσδ; ὙΠΟ δανδηΐδρο (ΠΟῪ ὝΟΙΘ [ΔΓ 

ἤτοσῃ θη οΥΐης; διηοης οἶμον δηοίθης ἢδ- 
ΕἰΟΏ8, οδρθοΐίν 106 Ἐοτηδηδ.Ό “ΤΉ 
οἴδβηοοβ οἵ βίανεδ ὙΟΣΤῸ Ῥαῃίβῃοὰ νλἢ 
ΒΟΥΟΣῪ δηὲ ᾿ΘαΠΘΏΙΪΥ τὴ [06 πιηοαὶ 
ὈΑΙΌΑΣΥ. Οπθ οὗ (μ6 σηϊάὰθεςὶ Ῥυηΐδῃ- 

ΤαΘΏἢ8 ΔΒ ἴδ6 ΣΟΙΊΟΥΔΙ οτα ἴδο ἴδια 



ὈΟΡΦΌ δὼ ΠῚ 

ἸΒΩΒΓῸΝ 8. 1 ὩΣ ὙΦΈΙΙΣ ἀξ) 
τι- 4" 

Ἰγθϑηδ ἴο [86 γτιυϑίϊοα, ὙΠΟΤΟ (ΠΟΥ͂ ὙΟΓΘ 

οὈϊϊγοὰ τὸ νοῦκ ἴη ἐθίϊοσθ. ὙΤΏΘΥ 6 1Ὸ 
ἔτθαπ ΠΥ Ὀοαΐθη Ὑ ἢ δος ΚΒ, ΟΣ δοουγχοὰ 

Ἡ1Ὴ 186 Πρ, δι [686 τγοτο δυο ον ΤΥ - 

ἄδβυ ρυη βηπιοηί5, (πδὺ ΤΩΔΏΥ δβΐανοϑ οοδδβοὰ 

ΑἸπηοβὲὶ ἴὸ δῦ [ὉΓ ΠΟ τη, --- ϑ] αν 8 ἸΤΘΓΘ 
Αἶθο Ῥαῃίβηοα ὈΥ͂ Ὀεΐπρ Βυηρ υΡ ἈΥ͂ {ποῖ 
δδπὰβ ἢ νοὶ δ δυϑροπαδά το πεῖν θαι 
(ϑικελ, Απεᾳ. Ρ. 1042 α; ΜΒεολεν, ΟΠδ- 

τἰ ΚΙ 65. ἰϊ. 48). --ἰ 116 τόσο ῥτσγοίϊβοϊθά 
ὝΟΓΟ (δ6 βδ'ανοβ ἴῃ (ἢ6 Αἰδποηΐδη Δ; 

ἴοσ ἃ Ῥϑίβϑοῃ ὙΠῸ βδίγυοκΚ ΟΥ τοδὶ γοαϊοὰ 8 

δἷανθ γδβ ᾿ἰδϊθ ἴὸ δὴ δοίΐοη (ὕβρεως 

γραφή), ὯΟΓ οουὐἱὰ 4 οἷδνυθ Ὀ60 ρμαΐ ἴο͵ 
ἄοδιῃ ποσὶ ἸοΡα] δοπίθῃοθ. ἨΟΎΘΥΕΟΣ, 
Β6 νγἂϑ ποῖ Ὀεϊϊονθὰ ἀροὸη [ιΐ8 οδίδ, δπᾶ 
ἰ4 ουὐάθποα ἰἢ οουγίδ ΟΥ̓ ᾿υδιϊοθ γγ88 
ΔΙ ΤΆΥ8 ἴδκοη τ Ἰογίυσζο (ϑηιέίλ, ΑὨια. 

Ῥ. 1036). 8. ΤῊΘ ΗΘΌΓΟΥ 8᾽λνο Ῥδγιοὶ- 

Ῥαιθὰ ἴπ 1.6 ὑσπαὶ τοδὶ οὗ {80 βδρθδια 
(Εχοά. χχ. 10; θουϊ. νυ. 14, συ βοῦο ἰδ 18 

ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ δἀἀθᾶ: “Ἢ τΠδὲ (ΠΥ τρϑη-βοσυδηΐ 
δηὰ (ὨΥ̓ πιαϊἀ-Βοιυβηῦ ΤΠΔῪ τοδὶ 88 Ὑ0}}} 
88 1Πο0η}. 4. ΗΘ ν͵ὰ8 δαιυγοὰ (0 186 
ΘὨὐογταθηΐδ οὗ Ῥδδδεονοσ, Ῥαοηϊθοοβί, δπὰ 

[6 Εδαβὶ οὗ Τάθοσπδοῖὶοβ (Ὠθαΐ. χΙϊ, 18; 
χυὶ. 11, 14). ὅ. Ηὸ οουἹὰ Ὀ6 οαἰγοῦπι- 

εοἰδοὰ δον 16 σδηηαῦ οὗ [0 ΗοῦΓγονΒ, 

διὰ νὰ ἴμθη ροιτηϊίδὰ ἴὸ δῆδιθ {Π0ὸ 

Ῥδδοθδ]- τὰ τνἱτἢ 186 δι ἱγ ἴῃ ὙΠ] Οἢ ἢ 6 
Ἰἱνοὰ (θη. χυὶὶ. 12, 18; Ἐχοά, χίϊ, 44). 

εκ ἀο8, Μὶς86}15 (Μοα. Ἐ. ἰϊ. 180) οοπ- 
ἡθείτγοβ, πὸ ἀουδὶ 0 5Έγ, ἐμδὲ ΠΌτα 106 Πὰ- 

ΤΩΔΏΘ ἸΔῈ ἴῃ Ὠουξ. χχγυ. 4: “ΤΟΙ 584}} ποὶ 
τοῦΣσζίο ἢ οχ βοὴ δ6 ἰτοδάϑίι οαΐ ἴἢ6 
οοτα," ἷὲ (Ο]Ἰοντβ, α “ογέϊονὶ, (δὲ [86 86Γ- 
Ὑδηίδ δπὰ ἰτοϊϊηρθ οὗὁἨ δυο Κίηᾶ, 80 
ὙΟΙῸ ΟΙΩρΙογοᾷ δὲ ἰδ διαγυοβὶ οὕ ἐπ 
δαϊδοσίηρς οὗ ἔτυϊ8, ογο δον ἴο οδΐ 
τπογοοῦ δοοογάϊης (0 μοῦ ρῥίθδϑασο; ἰξ 

πουἹά, ἰηἀοοά, Ὀ6 ἃ ΤΔη18108- 1 Κ6 ἑοτίαΓο, 

το ἰοὶ [πὸ ἸΔΌΟΌΓΟΙ δβίδγνθ ἱπ [6 τιϊάδὲ οὗ 

Βυττουσηάϊηρ δυρογβαϊγ. Ὑμὸ δδγάοποὰ 

Β'ΏΏΟΥ δῃὰ τοΐβοῦ ἰ8 [μπ8 ἀοδοτὶ δ ἃ ὉΥ 900: 

“ΦἩΠΏΡΙΥ ἸΔΡΟΌΓΟΙΒ ΟΔΙΤ ὶθ8 ΒΏΘΔΑΥΘΒ, 

πὶ ιδίη 100 νγγ8}16 οὐ 18 οσκβοῦβοβ ΤΠΟΥ͂ 
ΤΔ ΚΟ ΟἹ, ΠΥ ἐγοδὰ 186 τίποτ το δῃὰ 
δ ον ΠῚ Γπι" (“οὗ χχῖν. 10, 11; δορβγθ 

Α'5Ὸὸ 7αΐπει., Βαῦ. Μεζ. [0]. 883).---ὃο νὰ 8 
(θη ογϑ [86 ἔοτοίη δἷδυο ἰγοαϊθὰ πὶ ἢ 

982 

ΠΟπϑὴ Ἤν) ΒΡ οἱ την 
Βαμηδηθ οοῃδίἀογαξίοη ἰπ τ26 Μοβαὶο 
ἴδανν. 

δ) Βπὶ Ἠοῦτονβ (Ὁ Ἴ2})) αἷἱβκο τηΐρῆὶι 
41} Ἰπΐο δΙδυθσυ, ὈΥ ἴ86 (Ὁ]οτίηρ σοηίη- 
οποῖοδ: 1. ΙΓ {ΠΟΥ 58ο0]ἀ ἐποταβοῖνος ἴῃ 
ΘΟὨΒΟαΌΘΩΘΘ οὗ ῬΟΥΕΣΓῪ (Ιυϊὶ. χχνυ. 89; 
Ποῦ. χν. 12). ΑΒ (δ6 Ἰοραὶ ῥγίοθ οὗ δ 
δῖαν, ΤΙ ΣΕΥ δῖ νΓ δῇ οκ οΪ8 δγὸ πιθηϊοηοὰ 
(χχὶ. 32), νυν 118 ἃ ἔγοο [αγϑ ] 6 νγ88 νδϊποὰ 

δὲ ΒΩ βδεῖοὶβ (1 υ. χχυὶ, 8, δέ 26ᾳ.). 

ἼΠο Ἰονγοβὺ ὑσῖοθ οὗ δ 9618} οἶδνα τ88 
120 ἀγδοιπιαβ (υἱοεερὰ., Απῃᾳ. ΧΠΤ], 1, 8). 

Αδουλ τῃ6 ῥγίοθ οὔ Ουὐδϑὸκ δἷδανθβ 860 

“Χεπορλοη, Μοτλον. ἱΐ, δ, 3; δηὰ οὗ Εοϊηδῃ 

εἴανυςβδ ϑηεέίδ, Απιΐᾳ., Ρ. 1040, δι, 2. 1 6 
ΔΊ ΠΟΥ 801] ἃ ἢἷ8 ἀδυρΣ 0 δὴ ᾿κυϑοὶ  Ἶ8ἢ 

ΤΩΒΒΙΟΣ (Υ6Γ8. 7---11). 8. 1 ἃ οοητίοεϊοά 

τοϊοῦ τῶ ὉΠΔΌ]6 ἰ0 ῬΘΥῪ 6 ἰογ8] οοτὰ- 
Ῥοηβαιίίοη ἴου διἷβ 1δεῇ (χχῖϊ, 3, 8), ἰῃ 

ὙΒΙΟΣ οδ86, ΒΟΊΤΘΥΟΙ, δ6 οου]ὰ ΟὨΪΥ͂ ὉΘ 
Β0]ὰ ἴο 8 1978 6116, 4 ηἃ [ὉΓ ἃ με οἱ ποῖ 6Χ- 

οοοάΐης δἷὶχ γϑδσβ (υοδορλ., Απεᾳ ΧΥῚ, 
1.1. ΙΓ 6 πιῦ 1166 Ἰοοκ ρῥἷδοθ τὶ ΐη 

18. ἐλ, 6 ᾿γαᾶϑ [86 αἰγοδαγ τοϊοδδοὰ 
(οεορῆ., Απεᾳ. Π]. χὶ!, 18). 4. ΤῈ 
ΟἸ]σθη οὗ ἃ τι8ῃ -ϑΟΎΔῺ δηὰ ἃ τηδὶ- 

βειυδηὶ, ΠΟΙ (06 ΤΌΣΤΩΟΣ δὰ τηδιτίοα 
ἷῃ (ἢὴ6 δουδο οὗ ἐδ0 πηδδίου (υεθθ 4). 

ϑοπηθεῖσαοβ ἀθυίοῦθ ΟΥὁἨ Τδεὶγ ΟὨΙ ἀγΘῃ ΤΩΔΥ 

Βᾶνθ Ὀθθῃ δα άϊεϊθά, ἐδ ,αοίο, ΔΒ βῖανοβ ἴὸ 

186 ογοάϊίοτε (2 Εἰηρϑ ἷν. 1); δαὶ (μὲ8 γγϑ8 

αΥἱ ἀοη ἶγ αρζαϊποὶ ἴδ0 Ἰπιοπέίοηῃ οὗὁἨ [ἢ6 
Μοραῖο Ἰδνν, ὙδΙοἢ σοη δὶ 5 ὯΟῸ ῬΓΤΟΥΪβίοη 
οἱ 185 ροϊηϊ (866 ποίθ ἴο ΧΧ. 4---ὔ, Ρ. 851). 
Νον 180 ἰτοδίηοης δηὰ ἴδο τἱρη8 οὗ 

1680 ΗΘΌΓΟΥ δοσυδηῖβ ΟῚ ποῖ τορσπἰδίθὰ 
ΔΙ͂ΟΣ ΤΏΘΙΟ δα πχβ οὗ ΡὨΣἸ ΔΗ ΠΣΟΡΥ; Ὀπὲ 
(ΠΟΥ͂ τοσοϊγοα, ἰῃ ΘΟΠΥΟΥΤΗΪΥ ὙΠ} [86 

ἘΠποοογδιῖοδὶ ῥυϊῃμοῖρ]ο δἰγοδὰν σοίουγοα ἰο, 
ἃ ἄπηον δηὰ τιοῦὸ Ῥοσιηδηθηΐ »οἰἐἰοαΐ 
ὈδεῖδΒ. ΤῈο ΗΘΌΓΟΥ δουδηῖ ἯὙδ8 ποῖ Θ0Ώ- 

εἰἀογοὰ 88 ὁ ἐλίπσ, οὶ 88 8 ῬΓΟΡΟΣΙΥ [ῸΓ 
ΟΥΟΣ ᾿οβὲ ἴὸ (86 ἰπίογοδίβ οὗ [86 οοϊητηῦ- 

ὨΪΥ. ὙΠΟΙΟ Οχίβιβ ἱῃ ΗΘΌΣΘΥ πὸ πογὰ 

ἴον δἰασα ἴῃ ἴ.6 8θη86 οὗ δὴ ἱπάϊνι ἀπ] 

ἩὯΟ ἱβ οοπδίογοὰ ΤΏΘΓΟΙ͂Σ 88 δὴ ἰηβίστι- 

τηοηῖ; ἴδο ποσὰ Ἵ2}) τρθδῇϑ ἸΏΘΓΟΙΥ ἰα- 

δουγέν; διὰ ἴ86 πιοδὲ μετ ερϑὰ δυοῦγ- 

ἔϊο5 οὗ αοἀἁ ἀτγὸ οδ]ϑὰ "ἢ ΤἼ2.), δοὸ Μίοβοϑ 

διὰ [π6 Ἀτορδοῖδ, δηὰ [π0 Ῥϑορὶθ οὗ [στϑοῖ 



3988 ἘΧΟΌῦΒΚ ΧΣΙ. 

ΗΘῦτονν βουνδηῦ, δὶχ ὙΘδΥΒ 6 81|8}1] Βεῦνθ; δῃὰ 1η {86 
βου Βα 884}} ρὸ ουὖ ἔτοθ ἔογ ποίμϊηρ. ὃ. [ἢ δ σαῃγδ 

ἐιδεὶ ἢ (Ἰβαῖδὴ χ]ῖν. 2; ὅογ. χχχ. 10, οἱς.). 

Ἑγοη δὲ ἃ βογνυδηὶ 86 ἀἱὰ ποῖ [086 [εἷ8 

τὶρσμϊδ 88 δ οἰξθοῃ οὗ [μ6 δίδῖθ, δῃὰ ᾿ἷβ 

εἶνὶ] ρσίν!οροδ τσοσθ ΟἿΪῪ δυβροπάοά, ποῖ 

σδῃο ]οά. ἘῸΓ [}6 ἰδνν ογάδίπβ: “  Βθα 

ἴἴοὰ δοααίγοδὲ ἃ Ηδθῦγον δογυδηῖ, εἰχ 

γΟΔΙΒ ἢ6 δ.}8}} δοσυὸ; δῃὰ ἰπ (0 δουθῃίὰ 

[6 8}}8}} ῷο ουἂς ἴτθ6 ἔοῦ ποιίδιίηρ ἢ (νον. 2); 

ΟΥ ἰῃ Ποαϊ, χν. 12: “Απὰ {Ὁ 1ΏΥ ὈγΟΙδΒοσ, 

ἃ Ηοῦτον πιδῆ, οσὐ 8 ΗΘΌΣΘΥ ἩΟΠΊΔΏ, ὉΘ 

βοϊὰ το ἰδθα, δῃὰ βοῦυθ (80 δἷὶχ ὑϑϑσθ, 

(μθ ἐπ ἐμ6 βουθῃϊῃ ΥΟῈΣ ἴμοὰ β8]ῖ ἰοὶ 

δίῃ ρὸ ἔα ἔγοιυ ἰδθ6; τὼ ἩΒο ἰδ 

δαἀδοὰ, ἱπ 1..υ. χχυ. 41: “ Απῃὰ {πθῃ 8}|68}} 

8 ἀορατὶ ἴτοια ἴδοο, Ὀοΐδ 0 δἃηὰ δῖ8 

οἰ] άγο πὺῖῖὰ δΐπ), δηὰ 888}} σεϊσῃ ἴὸ 

διἷβ οὐστὶ ἔδυ, δὰ ἰὼ [πὸ Ῥοβδβοϑδίοῃῃ οὗ 

.ηἷἰ8 αι μοσθ 8}4}} ἢθ τοζυσῃ." ΑΒ, ἴπογο- 

ἴογο, ἴμ6 βοσυϊξυὰθ οὗ ἃ ΗθΌΣΟΥ τγ88, ἰῃ 

ΟΥ̓́ΕΙΥ 6Ά86, ΟὨΪ ἐερογαγῳ, Ὦ6 τηῦδὲ Ὁ 
οΟὨ δι ἀοΥΘα γϑίθοῦ 88 δ ἀϊγοίϊνο, ἴλας 88 

8, δίαυε; δοιὰ τπ8 (06 ΒΟΙΥ ἰοχὶ, ἱπάορά, 

48116 εἶτα: “Απὰ ἱἶ ΤΏ Ὀγοῖδοῦ δαὶ 
ἀνθ! ὉΥ ἴπθ6 ὈΘοοΙΏ68 ῬΟΟΓΙ, δηὰ 86119 

Ὠἰπλθ6 1} ἰο τπ06, του δὶς οὶ οοιαροὶ 

Ἰεΐπὰ (0 δέγυο ας α δοπὰ ἐεετυακί ἼΩΝ Ὶ Υ] 
ἼΖ2» ΣΉ ΣΝ) 12): Ὀπὶ δὲ α ᾿ἰγεά δεγυακὲ 
διὰ 48 8 βοϊοῦσπον (3 9 ὅ)92.9) "9 
Β.ΔΙ1] Ὅ6 πὶιῖὰ πο0" (12Υ. χχυ. 89, 40); 

δηὰ ἰδ ποοράϑ, δἴνδοσ [1686 Γοσζδυῖκβ, ΒΟΔΓΟΘΙΥ 

ὍΘ τηοηϊϊομοά, ἴπαΣ 6 ᾿ῶ8 δ οννθὰ ἴὸ 
δοαυίΐτο ῬΥΟΡΟΓΙΥ ἴοσ Ηἰπβοϊ, ἱηἀοροπαθης 

οὗ 116 οοηίτοὶ οὗ ἰδ τηλϑίοσ, δηὰ (πδὲ 

δο οουἹἱὰ τοάδοιλ Ὠἰτβοῖ τ ἰδ, ον θη 

Ὀοίοσο ἴδ. ἰαρ86 οὗ [Π6 δἷὶχ γοϑσβ ([ωου.1 

χχνυ. 40) Νοῖ 8ὺὸ δηοηρ [6 Ἐοχηδηδ, 

ὙΠῸ οοπαϊἀοτοὰ ἰδ 8δ9. ἃ ΣΤ ]ο οἵ ἴΠ60 2μ8 
φεπίξμνε, ἰδὲ δ δἷανο σοῦ Ἱὰ ΒαῪθ ΠΟ ὑσὸ- 
ῬΟΙΊΥ, ἴοσ Δ11 εἷ8 δου ϊδίοηδ Ὀοϊοηροὰ ἰ0 
διὶ8 τοδϑίοσ (απ, ἰ. δὅ2). ἘΎοπι Δ}} εἰιϊ8 

[Ο]]ονγα, 88 8 Ὠδῖογαὶ σοΟηβοαπθηοο, (86 

ΟὈΪ χαϊίοη ἰο ἰσοδὲ [16 ΗΘΟΌΣΘΥ δβοσυδηῖ 
ὙΠῚ} [86 ἸΘΠΙΘΠΟΥ͂ δη ἃ οοηῃδί ἀογδίοη ἀπο ἴο 

8, [61οὐ οἰ εἰ ζθ, τῆ 18 ΒΌΤΟ ἢ 6 το -1- 

βιἰδιοὰ ἰηΐο 411 ᾿ἷβ8 εἰν! σίχῃϊβ: “Τθου 
δδὶς ποὶ τῸ}6 ονοῦ ἶτη τ ῖ(ἢ τσουγ, Ὀυὲ 
Β.ιαἷς ἴἷσ ἐγ αοα " (1ωυ. χχυ. 43). Τδθ 
Ἰορίδιαῦον ὯΔ86 ουϑῇ Ῥτουϊ ἀθὰ ἴον [Π0 6886, 

[δὲ δ τἱοῦ ποῃ Ἰβγϑϑ ἐεἰ8} δΊΓΔΏΔΟΣ ΟΣ 

ΒΟΪΟΌΓΠΟΣ ὈΌΥΒ δ ΡΟΟΓ ΗΘΌΓΟΥ δ ἢ ἷ8 
δἷαυο; ἰῃ βιιο δ οἸῃοζθῃοίθ8 [86 ἀσπίγ ἀθ6- 
γοῖγοϑ Προπ ἴδ τοϊδεῖνοθ οὗἨἩἁ [Π6 Ιδἱῖοσ ἴὸ 

τοάοοιῃ ᾿ἷπὶ ουὐϑὴ Ὑ1Δ [Πὸ στοαΐοδι Ρ6Γ- 
ΒΟΏΔΙ δϑοσίβοοδ: “""1Ἰοὶ δὶπη οὶ Ὀ6 τυ]οὰ 
ΟΥ̓ ὙΠῸ σίχζουῦ ἰὼ (ὮΥ αἰκῶι." Βαϊ, τ 
0 ὯΔΒ Ὧ0 το δοῖνοθ ΟρϑΌΪο οὗ τοἀθοσωΐηςς 
Ὠΐτη, ἢἣθ 81|8}} δὲ Ἰοδδὲ ἴῃ [06 Ὑδὰσ οὗ 
ἡπθῖ]οο σὸ οὖἱ ἴθο Ὑἱδ ἷδ ΘΒ ]άγοῃ: 
“ ἘῸΣ ἴ0 τὴ60 ἐδ6 οἰ ἄγου οὐὗὁἨ [1Ἔγϑρ] διὸ 

δοῖυδηῖθ; ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ΣΩΥ̓ ΒΟΙΎΔΩΪΒ ὙΠΟ 1 
Ὀτγουχῶξ ἔοσῖ ουἱ οὗ ἐπ ἰἸΔηὰ οὗ Ἐργρῖ; 
Ι δπὶ 1060 ΙΤογὰ γοὺς ΟΘοα᾽" ([“νβ. χχυ. 
47---ὃ5). Τθθ ἀπὶν ἴο γϑΐθδϑο 8 δία το 
ὙὮΟ δοῦγοθ ἰῃ ἰδ0 δΒοῦδο οὗ ἃ Ἡξεῦγειο 
τοδδῖου 8 ποῖ οῃϊοϊηθα, Ὀθοδῦδο ἴ}}6 ἔοττηοΣ 

86, ἴῃ [18 οΆ86, ΒΌΣΤΟ οὗ ύσοδηο ἰζοδὶ- 

τοϑηΐ, ΐϊοδ οου]ὰ ποῖ ὈῸ ἀχροοϊθὰ ἔγΌΣ 
ἃ Βοδί θη πηδϑίοσγ. 

Ετοῖὰ ἴπο8ο ἀοἀποίίοηβ, ἔνγο ἀϊδρυϊοὰ 

Ῥοϊπίδ ἰπ οομηδοίίοη τΠῈ 116 ἸορΊ ΔΙ δι οἢ 
σοΟποοσηΐης 8ἴδνθα, ἥπὰ τμοὶσ θα βοΐϊὰ- 
(ἰἴοη : 151, τΒΟΙΒΟΥ, ΟΥ [86 ΘΧΡγοδϑίοη 

ἼΔ) ἼΩΝ (νατ. 2), δὰ: Ζεγαοί δὴ δογυδηῖ, 
δ ἴο Ὀ6 υπάογείοοά, ΟΥ, ΣΘΠΘΓΑΙΥ, ομ6 οὗ 

1:6 ἀοδεθηάδηϊδ οὗ ΕδοΥ, οὐ οὗ οὨΘ οὗ 1886 

ἰγδηδ- ΕΌΡΒγδΙΟ ὑτῖρ68, {πὶ 18, 15} πλ86]- 

66, Ατητηοηΐξοβ, Μοδθὶῖοβ, Μιαϊδηϊίοα, 
οἴ. Βυὶῖ, υπἀουνίοάϊγ, Ζεγαεϊἰελ δοτ- 

ὙΔΏ8 ΔΙῸ Ιηθϑηϊ; [0Γ α. [Π|6 Ιεγδο 68 ΟὨΪΥ͂ 
δανθ Ὀθθ ἀοϊϊγοτοὰ ἔσοῃ Εσυρηδῃ οδρΡ- 
εἶν} (τὶς. χχνυ. 58; ἤθαξ, χΥυῚ 15); 

ὁ. ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ οουὰ ὃο οςδ]]οὰ ἴΠ6 βοῦ- 

γδηίδ οἵ αοὰἁ (ἐδία.) ἴῃ 4 μη θη ἃ] 
ΟΥδοῦ Ὡδεὶ 8 ῬΟΓῸ δΌΏΚ ἱπ ἴΠ6 δοσηϊηδ- 

ἰοῦ οὗ Ἰἀοἰ δ ΤΥ ; ο. Φεγαπιῖδα (χχχὶν. 9), 
Δ] πἀϊηρ το [06 τοΐθϑϑο οὗ 1} βἴδνϑ, 6Χ- 

Ρἰδίηβ, ἀἰδιϊηςσεῖγ, [86 ῬΏγαθο 9 Ἵ2» 

ὉΥ ΛΠ ἽΝ, δϑ αἷδο, δοοοσάϊηρ ἰο Βιδβηὶ, 

[ς ποτὰ Ἴ Π|δ, ἴῃ Ιονυϊς, χυ. 89, 46, δη ὰ 

Ὠοαξ, χυ. 12, τοίοσβ 0 [6γϑο 068; οοτρΑ ΓΘ 

Φομδὰ ἱ. 9; ἀ, δοοογάϊηρ ἴο 1οΥἱῖ. χχυ. 

44, (0 Ιαγϑο 08 Δ.ΓῸ Ῥοστοϊϑὰ ἴο [ΔΚ 
δίδυοβθ ἴοσ 116 ἔτοπὶ 106 πδιΐοῃβ διουηὰ 
οι; Ὀυὶ [680 ΓΘ ΤΠΟΒΌΥ ἀεϑοοηάδηδ 
οὗ ΕδΟΣ οἵ Αὐσγδθδηι, Δ8 [16 5186} 1:68, 

Μιάϊδηϊίοβ, Ἐμοϊηΐϊθβ, οἷσ. ἸὩΤΒογοίοτο 
[Π:ο80 πδιίοιιϑ ἐδῃηοῦ, ἱπὰ ΟἿΣ ῥδδδδρθ, ὃ6 

ἱποϊπθὰ ἴῃ ἴΔ6 πᾶσ οὗ ΤΠ εόγειος (οοπι" 



ΒΒΒΒΒΝΝΛΑΊ 

ἘΣ 

ὈΛΟΡΟΘ Ν ΠΣῚδ 884 

ὍΝ 4: ΤῊΝ Ἰπϑς ΠΝῪῚ δΝἦ δῆς ΟΣ ὍΝ ΜᾺ ἸῺΝ δ) 
Ῥαῖὸ Εθη Ἑζτγα, ου τοσ. 3). Τῆθ ντοὰκ 
Διμυτηοπίβ ἴῃ ἴδυουῦ οὗ [ῃ6 ΘΟΠΙΓΑΙΥ 
ΟΡίπίοη, βαῦο Ὀοϑῆ ἀσορρεὰ ὈΥ Μίςἢθ] 18 
Ηὐπβοῖῦ, το δα ΓΟΥΤΩΘΣΪΥ δ μαγοὰ ἰο 1ι 
(ζοο. εἰξ, Ὁ. 474). 3, [πῃ ΟἿΣ Ῥδββᾶρθ, 
διὰ ἰῃ Ὦσυϊ. χγΥ. 123, (δὯὩ εἶπιθ οὗ δογυὶδο 

18 ἄχοά δὲ δὶχ γϑϑσβ, ψἢ11δὺ ἱπ 1, οΥἱῇ. χχν. 
40, ἰξ ἰα αχίοπάοὰ ἴο 186 τϑδῦ οὗ 70 1166. 

ΤΠ 18 ΘΑΒΙΥ (0 Ὀ0 τΤοροποὶϊθά, ὈΥ [86 
ἐχρ δηδίίοη, ἰδὲ 100 ΗἩΘΌΓΟΥ βογυδηῖΐ 
Ὀοοοτηθδ, ἐπ αἱ οαδϑεδ, ἴτοο, ἰῃ [0.6 γᾶ οἵ 

ἡπΌ1166, νοῶ 1 {818 δῃου ὰ Βρρϑπ ἴο [δ Κὸ 
ῬΪδος δείοσο ἴμ6 ἰδρϑὸ οὗ ἴδ δὶχ γϑαγβ οὗ 
ΒΟΥΥΪΟΘ, ΒῸΣ [16 δου Ὦ ΥΟΔΙ, οὗ ὙΠΟ 
οδοδ βρϑδῖκβ δ [Π6 ὙῈΔΓ οὗ [00 ΤΟΧΌΪΔΡ 
τοΐοδϑο οὐ ΗΘΌΓΟΥ δ᾽αυοδ, 18 ποῖ [86 δ' 6 Ὁ- 
ὈΔΙΠ-ὙΘαΣσ, Ὀυϊ, δοοογάϊηρ ἴο Μαϊπλοι 468 
(ΕΣ ςΝ, Ανοάδιι, ἱϊ. 2), [6 βϑουθῃι δῖοσ 

16 σοι θησοδιηθαξ οὗ ἐμοῖσ δοτυϊπ δ; 80 

ἴμδὲ 186 ΘΑΌΌΔΙΠὙΘΩΓ δὰ ὯῸ ἱπῆπθηοθ 
ὭΡΟΙ ἰδὸ οοηπάϊοη δηὰ τοϊδεϊοβ οὗ ἐδὸ 

βἷατοδ. ΤΠΠ8 ΤΟΙΆΔΥΚΒ Φοδορηυ8 (Απιᾳ. 
ΧΥΙ. 1.1)», 4υϊϊθ ΘΌΠΕΓΣΑΙΙΥ, [δὲ 106 
ἩροῦγΟΥν δ᾽ανοβ Ὀθόδσηθ ἴθο μετὰ ἑπτα- 
ἐτήν, ΒΟΥ δαύθι ΥΘΆΓΘ; δηὰ, ἱπ 66 518 

αἰγοδὰγ (χχίχ), 8 ροσϊοὰ οὗ δβϑύθῃ ὙΘΒΓΒ 
ἐδ δἀορίοἃἂ 88 [πΠ6 ογάϊῃδσγ Ἵχίθηϊ οὗ [Π6 
βοευῖοθ οὗ 8 βἷανθ. 

Βυὶ (δ6 χηλ]άποδδ ἑοννδυὰβ (6 ΗΘΌΓΟΥ 
ϑεσυϑηΐ γγ88 ποί "το ἴο τ1Π6 Ῥοετγὶοὰ οὗὨ μὲδ 
ΒοΙυΐοΘ ΟἾΪΥ, δπξ οχίοπᾶθά 10 ἴδ6 ὙΕΙ͂ 

τοοϊηθηΐ Οὗ ἷβ το 1886; [6 ΜΔΔ οὶ ἴ0 ὃὉθ 
ἀἰϊδιηϊοοοὰ δ ργ: “Τοῦ 8881} ἔυχηΐδἢ 
Ἠΐπὰ ᾿ΙΡ6Γ411γ ουὖς οὗ τΓὮγ δοοκ, δηὰ οὔ οὗ 

ΓὮΥ βοοτ, δῃὰ ουΐ οὗ (ὮῪ Ὑῖθ-Ῥγοδδ: οὗ 

1ηδι τόσον ἰδ6 Τοτὰ ΓδγῪ αοἱ μιδιἢ 

δ]οδδοὰ ἰδθὸ ἰδοῦ 5|δ[δ ρίνο ἴὸ διϊπ).᾽ 
ΤΉ15 ἰδ σοσηπιδηἀοᾶὰ 88 ἃ ἐπί οὗ ρταῖϊ- 
(πᾶο ἰο αοά, το τροτο Ὁ} τοϊοδδοὰ 
0 [6γ86 1165 ἔγοπι ΕΥρθλη Ὀοηπάδρο, 
δὰ πο ἀἱὰ ποῖ Ιοὲ ἰπϑῖὰ ἰθᾶνο ἰξ 

“ ΘΙΏΡΙΥ," δυῖϊ ἸΙοδάοὰ πὶϊὰ το δηὰ 
Ῥγϑοίοιια Ῥγοϑοηῖδ (Ὠεαῖ, χτ. 1δ; Εχοά. 
111. 21, 932). Απὰ δ6 ωταίαί ουδ γοϊθϑδο 
οὔ τ1ὴ6ὸ ΗΘΌΓΟΥ ἷανο ἰ6 οηὐοϊηοἃ (0 {Π0 
Ιδγϑο] Ἰἴο5 τ ὶιτὰ τπ6 ταοδὲ οτρδέοαὶ, βου}]- 

δβεϊττίηρ πογάδ: “ἕο ἴ80 1ογὰ (ἢγ αοᾶ 
ὙΥ}1} 016 85 1566 ἴῃ 841} ἐπδὲ ἴπουὺ ἀοοδβὶ ἢ 

(θους. χν. 18). 1 εδ᾽ὸ βοζτδηῖ οδσῃθ ἱπίο 

πο Ποῦδο οὗ 8 χηδδίοσ 88 ἃ βηρὶο, υη- 

ΤΑΑΥτὶϑα πλη (1822), ἢ6. “068 Οἵξ δίοηθ; 
1 6 ννδβ τηδττίοῦ, πὶ τα δ δ Γο8 τυ τἢ Ὠΐτη 
πο τα! οὗ ΠΙθοσγ (νοσ. 8). Βαϊ, “ 1 Ηἷε 
ΤἸΩΔΒΙΘΥ αἰ ἢ ἢΐτη ἃ τνἱθ, δῃη ἃ 88 ὈΘδγοῖ ἢ 
᾿ἷτη ΒΟῺΒ ΟΥἩ ἀδυρδίογο; [80 τΐΐ διὰ μὰν 
ΟΠ] ἀγθῃ 8118}}1 Ὀ6 ΠΟΥ τηρβδίοσ β, δηὰ ἢθ 
8881} ρὸ οἂϊ ὉΥ ἰπι861{" (νεγ. 4. Ηον- 
ΟΥΟΣ, 88, δοοογάϊηρ ἰο Ὦπτυϊ. χν. 12, 17, 
186 τηδὶ ἀ-ϑοσυδηῦ Θη ΓΟ ῥατγίϊοὶ μαῖα ἱπ 
41 τ0 χτἱχηϊθ δηὰ αἀυϊίοθ οὗἩ δ τ3δῃ- 
δοσυδηΐ, ἰδ 8 Ὀγοῦ Δ ΌΪΘ. ἐμαὶ οὐὐγ ἰαχὲ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ Ο(απααπίϊελ ποτηθη, υῇοπὶ 106 
ΤΩΒΒΙΟΡ ΟἾΥΟΒ 0 [Π6 βοσυδηῖβ, δηὰ ψ0, 
Ὀοΐπς ἱΠορΙ πιο - ῖνοϑ, δοοοσγάϊηρ ἴοὸ 
[πὸ Μομαδίς ἴανν, ὧἃο ποῖ δοσοιρΘηΥ {Π 6. 
ἰπῖο [86 οοπάϊθοη οἵ ἤγοθάομ. 

Βαϊ πΠ6 6568 ὙΘΙῸ ποὶ ἱτῃροΒ5ῖ}]6, (Παὶ 
8. δἷανο, δήέοσ 8 βοσυΐοθ οὗὨ εἶχ Ὑϑδγδ, 68- 
᾿τδηροὰ ἤτοι 4}1 Ηἷ8 ΌΣΤΩοΥ ΘΟὨΠΘΟΙΟΏΒ, 
δηὰ ἱποβρδῦϊο οὗἨ τοδίπίδίπίηρ μῖ8 ἰηἀ6- 
Ῥοῃάσποθ, ργοίοσγοα ἴὺ σοσηδίη πὶ ΐθ 
Ἰηθδίου, ἀθασγ ἴο δ τ, ῬΟΓὮΔΡΒ, ΟΥ̓ συϑίοσῃ, 

εἰἴοσίίοη δηὰ ρταϊιίπὰθ. Ηδ πιΐϊχῃὶ, Ὀ6-. 
δἰ 98, ΠαγῸ τιλττὶοὰ 8, ΟἼΔΠ ΑΒΗ ΔΉ τηδὶὰ- 

δεῦυδῃς οὐἁἨ δἰβ χη ϑϑίου, δηῃἃ, 88 δῇ δηἃ Ποῖ 
ΟἸΠ]Ἰ ἄγϑη τοιηδί "θὰ δ ΎΑΥΒ ἰπ [86 Ὠοῦδο οὗ 
πιὸ τηδδίογ (6 Σ. 4), ἰοτθ ἴο δὶβ ἴα }γ ἴῃ- 
ἀποοὰ τὴ, ῬΟΓΙΔΡΒ, ἴ0 Ὀγοίδυ βοσυϊἀθ τὸ 

Ἰἰθοσῖγ. ββυοὶ θο ϊηρ8 ἀΥῸ πδίυγαὶ, δηὰ, 
ἔγοῖα ἔπ ΟΓΪΠΑΣΥ Ῥοίῃὶ οὗ υἱϑῖγ, πὸ]] 

πιδεβδῦ]θ. ἘΣ βιο Ῥσδοιῖοθ που]ὰ, ἰῃ 

ἔνγχο οϑβοηεὶδὶ Ῥοΐηίβ, αν Ὀθθη ἴῃ ἀἷτοςὶ 
οΡρροδίϊξϊου σῖτὰ [6 Ἰοδάϊηρ ῥγποΐ]6 οὗἁ 
[10 Μοβεαὶσ ἐΠΘΟΌσΔΟΥ. [Ιζ πνου]ὰ, ἤσδιγ, 
ἐπ [Γδὸ ἰαρϑθ οὗ ἴθ, αν Ὁσγοἀιοθὰ ἃ 
ἴαγχζο τηυϊευὰθ οὗ ἀεροῃάθηϊξ 58]ανθα οὗ 
15σγδο εἰδἢ ἀσβοοηξ, δὰ, ἱπδίοδὰ οὗ 8 σοϊὴ- 

ΣΩΌΪΥ οὗ ἔγοο οἰχθη8, τΐ ὁ484] τ ἢ, 

ἐἶ6 δίἰαίθ νουἹὰ, ἴἢ 8 ΖΘ. ΘΟὨΓΌΓΙΘΆ, ΠΔΥΘ 

Ῥοθὴ αἰνίἀοὰ ἱπίο Δ Χογογηΐης δηὰ ἃ 

ΒΟΙΥΪΠΙ ῬΑσί, ἰο 18 ΟὟ ἄθορ ἀορτδαδίίοῃ. 

Τῆμπ8 τοῖο, ἰὼ Αἰςα, δοοογάϊηρ ἴο 180 
ΘΘΏδυ8 τπιδὰθ τ μϑ ετιηοίσιυδ ῬΏΔΙΟΣΟΙδ 
ἯΔΒ ΒΙΌΒΟΙ (Β.0. 809), 91,000 ἔτοθ οἱϊὶ - 

Δ6η8, δΔηὰ ποῖ 1088 {δὴ 400,000 εἴδανε, 
(Αἰ βου πιΔηΥ οὗ [80 ἰδοῦ ταῖρῃς Βανθ 

ἈοΘἢ οὗἁ ἔογοίρῃ οτὶρίη, δηὰ (86 ΠΌΣΟ ΡΟΓΒ 

ΤΏΔΥ ὃ ἴῃ δοπλ6 ἀθρτοθ οοστηριθὰ). Βιυῖΐ 

ἐξ πτου]ὰ, βεοοῃάϊγ, ϑοοὺῦ βδᾶυὸ ἀοδίσογϑὰ 

6 δαΡΓΕΙΩΘ δουθσοί τεῦ οὗ αοὰ 88 [86 



8ὃ8ὅ ΕΧΟΌΌΝ ΧΣΧΙ. 

ἴῃ ΌὈΥ Εἰ πη861}, 6 888}} ρὸ οαὖ ὈΥ ἰχη86 16, 1 6 88 τηδτ- 
ΤἱΘα, ὑμθὴ 18 δ 5884}} ρὸ ουοὖ πιὰ ἴα. 4. 1 δ18 

ΟἾΪΥ Τρογὰ οὗ αἷΐ 1κτδοὶ 165, δηὰ που]ὰ 

δδνθ τοἀυσθα 8 Ὡπσηθγουβ 618488 οἵ Ὀογῃ 

Ἠοῦτονϑ ἱπῖο 8 βίδϊϑ οὗ βα δηχϊβδίοη ἩΙΟ ἢ 
οουἹὰ ποῖ Ὀυὲ ἀϊδίασῦ [6 ρυγο δηὰ ἰηι- 
τηοαϊαΐο τοϊδιίοη δεϊνοο αοὰ δηὰ Ηἰ 
Ῥθορῖίο; δηά, ἔυσγίβοσ, ᾿η οστωδυσίαροϑ Ὑ 1 Ὶ 

ΒοδίΠ6η8 ἸΤΟΤΘ Ὡοΐ ἴο ὃὉΘ0 Θποουγαχοὰ; [δ 

ἐπδοογδίςδὶ Ἰορ ϑ]αῖοσς σου]ὰ ποῖ τοδρθοῖ ἃ 
[10 ψ ΔΙοδ τγδ8 σδ]ουϊαίοα ὕ0 ορογαῖθ ἐηἦιι- 
ΣἸΟΌΒΙΥ οἡ ἴδ6 τοϊ σίου ἰἀ685 οὗἉ [86 δ'δγθ. 

ΤΏοδο βογυδηΐβ, (πογοίοσο, το, δ!οσ 

Βὶχ γοϑδ οὗ βοσυΐοο, ἀϊβάδιποὰ [86 1 ΡΘΙΥ, 

δηὰ ἰδ ρῥγοίοστοα (6 βουσί ΧΌὙ οὗ 
ΤΏΘ6η ἴο ἴδδὶ οὗ αοἄ, γοσθ ογἀογοὰ ἐὸ ὈΘ 

βγουρᾷς δοίοτο 1:6 ἱπᾶροβ (Ὠ"ΠΌΝΠ); 
δΔηά, 48 8 ἰδβίίπϑ ἱβοιιίηγ, ἘΠΟΙΣ ΟΔΡ νν88 

ἴο Ὀ6 ρΡογίογαιθα τῦῖἢ οὧὰ δῊΪ δὲ [86 ἀοοὸῦ 
ΟΥ 115 ροδίβ, δὰ (πο (ΠΟῪ τοδί πο [86 
Βῖανο οὗ ὑποὶσ τηδδίοσβ [ὉΓ 4}} τθοῖν [ἷνο8 

(ῦΨ», 860 ΟἹ ΤΟΙ. 6). Οὐὀγίδίηυ, 119 
Ῥγδοιῖοθ οὗ ροσίογδαιϊπς (6 ΘΔΓβ οὗ δδνθϑ 
3 ἃ. ΟὈδίοπι ἰἱπ 1180 ΔΙΙΟΠΡ᾽ ΤΏΔΗΥ͂ ὨδίΐΉ0 8 

οὗ δη μᾳυϊγ. Γι, ἃ ἐγεθάσμδῃ βδγ8, ἰη 
δυνοπδὶ (δῖ. ἱ. 108): 

“4 Ο͵ἽὟ εἰπιοδπὶ ἀπδέοτηγο Ἰοσυτ ἀοίδηδοτγο, 
ΌΒΙΩΥΪΒ 

Ναῖυδ δὰ ἘΠΡΕγαίθῃι, π101168 αποὰ ἴῃ δατο 
(ϑηοδίγαθ 

Αγχαυοσγίηϊ, ᾿ἰοϑὲ :ρ96 πορϑι ἢ 

“ Απά], ἰῃ δρὶϊθ 
ΟΥ̓́ γοῦγσ ατοδὲ ἰοσάδη ρδ᾽ π|ὶ}}, τηδἰηϊαίπ 

ΤΩ τὶς: 
ἹΤΒΟῦΡὮ Ὀοχπ δ ἷδυο, βου ἢ ΙΩΥ̓ ἴοτῃ 

ΔΓ ΔΙῸ ὑοχοᾶ, 

Τίθ ποὶ ἐμ Ὀΐσιδ, ἘΪ8 ἸΏΟΠΘΥ τ αῖκοβ (ἢ 6 
Ἰοτὰ," -ζ(δυγάεπ᾽ε Τναπείαξϊοη). 

ἩονΘΥΟΣ, ἴδ 5819 148 ἀοπα ἴο οὗ ἃ - 
ΤοΏ, ὙΠΟ ΜΟΊ, ΟΥ̓́ {ΠοΓ Ῥδγϑηΐα, θυ; βθ- 
ογδίθα ἴὸ (80 δογγίοθ οὗ ἃ (δὶ αΥ (800 
Χεπορλον, Απαρ. 1Π|. ἱ. 21 ; Ρικμίαγοῖ, 
Βγιαρο. 11. 1,4; οοσραγο Ποεενιῶϊον, 
Οτίϑης, ἱΐ, Ρ. 69, δὲ δεᾳ.δ. Ἑυγίδον, ονθα 
ἘὩΟΥ͂Σ, ΤΏΔΩΥ͂ ΟΥἱθπῖα]δ ρογίοσαϊο τΠμοὶσ θαγα, 
ἷπ ΟΥΟΣΡ ἴ0 ὙΘΔΣΙ ΘΑΓΟσηρ5. Βαϊ, νὴ 
ἔΠ690 ΟΥ̓ΔΙΔΘΗΪ Ἰηθοἢ δΌροΓδι ΟΠ Ὑγ 88 
ΤοΥτ  ΟΥΪΥ οοπποοίοα; ἘΠΟΥ δογυθὰ δὲ διυ- 
Ἰοῖθ, πίοι, δδογοὰ ἰο (9 ροάβ, ψγοῖθ 
Ῥοϊονοὰ ἴο Κοορ οδ᾽ ἔτοπι (86 θδσβ 81} ουἱ] 

σοσ 

ΘΠ δδηθηΐ8, 10 ἰδ, ΠοΓοίοσο, ποῖ προ 8- 
αἰ δ]6, τπδὲ [π6 Ἰορίδἰαῖον, ὈῪ Ὀγαπάϊηρ τἢ0 
Ῥογίογαιθα δῦ 85 ἃ ἀἴβγστβοο, τ δμοὰ ἴο 

ΡῬίονθης βιο δυρογδι το, δηᾶ, ἴῃ (86 
οοῦχθο οὗὨ εἶπι|6, δθο ἰδἢ} ἰδ, ἰὼ το 6 - 

ἀρανοῦσ ἢο δοϑοζωϑ, ἱπάοαα, ἱπ 818 ἰπάϊ- 

ΤΟΟΣ ΤΩΘΔΏΠΟΙ, ἴ0 διδύθ ϑιιοοοοδοὰ (560 

ΜηῈολαεῖ. ἴοο. οἷΐ, Ὁ. 2177; δοΙρδγο, μον - 

ονον, Ῥίαμι. ῬΏοση, Υ. ἰϊ.21). 4.5 ρασαϊ! οὶ 

ουδίοιηδβ, 6 τιοηςίου, ἔμδὶ ἴδο ολδῃ 

δἴδυθδ ΘΓ τη υποα ἴῃ ἴπγοο αἰ ογεης 
τιοᾶοδ: 16ὲ, ὈΥ υἱπαϊοία (8606 57} α); 9πά, 

ὉΥ εὐπδιδ, ἰμδὶ ἷ8, 1 106 δἷδυς, δὶ 106 

Ἰυβίσαὶ σθΏδιι5, ζάγο ἰπ ἢ 18 ὈῬΓΟΡΟΓΙΥ δὲ [Π6 
διά άτης οἵ Βὲβ τηδδίοῦ; δηὰᾶ, διά, ὈῪ ἐδϑία- 

ππεπί οὗ Ὠἷδ Τηλϑίοσ. Αδ ἴΠ6 Μοδδαὶς αν 

Ῥγοβοσί 68 ἃ οοσίδὶ ἢ ΟΘΓΘΙΏΟΩΥ͂ 1 ἃ δεγυδῃς 
6 ἀοβίίηοα ἴ0ο Ῥογρεοῖθδὶ δἰβυοῖγ, 80 ἃ 

σογίδίη ἔοση γλδδ [Ὁ] ονγοὰ ἴῃ [06 πιοβὲ 

ΘΟΙΏΣΏΟΏ ΤΩΔΏΠΟΥ Οὗ τηδηυτηϊβοίοη, (πδὲ 

ΡΟΣ νυἱηάϊοίδση; δηὰ ἰὶ ἱβ ἀθβοσ δοὰ 88 [Ὁ]- 

Ἰοχβ: “ ΤῊΘ τηλδίοσ Ὀγοῦρῶς 8 δ]ανὸ 
Ὀοίογο ἴ06 τηδρίβιγαίθδ, δηὰ δίδίδα [88 
διουπάδ οὗ ἴδΠ6 ἰηϊοπάθα πιδηυπδδίοη. 

ΤΏο Ἰἰοίον οὗ 16 ποσὶ είγαίοα ἰαϊὰ 8 τοὰ 
(θῖυ8.4) οὐ ἴπ6 μοβδὰ οὗἁὨ [86 εἷδνο, δο- 

σοι ρδηΐοα πὶτἢ οογίδίη ἐΌγΔ] πογάβ, ἴἢ 

νοῦ 6 ἀοοϊατοὰ ἔπδὶ ἢ6 ΜΔ ἃ ζοο ἴδῃ, 

ΟΧ Ἶατο Ουΐτιταπι. ΤΘ τηδϑίοσγ, ἰῃ [ἢ6 

τοσδηξτησθ, μοϊὰ [6 εἷανο, δηᾶ, δῇοσ. δ 

μδὰ ρχγοπουποϑὰ ἴδ6 νογὰϑ: "ας Βοπιΐ- 
πα Ροσαῶ γοΪο,᾽ 86 ἑυγησὰ Εἷπὶ τουπὰ, 

δηὰ οὶ ᾿εἶπιὶ ρῸ (σπιὶδὶϊ 6 ΤΏ Δ81}), ὙΒΘΏΟΘ 
186 σοηθγαὶ ἴοσ οὔ [86 δοὶ οὗ τηδῆυ- 

τηϊδδί ου "ἢ (διέ, Ὠἱςὶ, οὗ Απᾷᾳ. Ρ. 780). 
8-ἸῈ, Αἰδνν (0110. Θοποογηίηρ τηδί ἃ - 

βοσυϑῃῖβ, Ποῖ, οοτηρδγοὰ τι} δαὶ. χν. 

17, οὔδοτβ, δὲ δτεὶ γίδηςθ, δ ροουϊδιε ἀϊ8ὶ- 
συγ; δαὶ ἰδ ἀἰδαρροδῦδ δὲ ἃ οἴοθοσ 6χ- 
διηϊηδίίοηΊ, Ἂἀοοοσγάϊηρ [το τἴδδι ρδββαζθ 

ἱῃ ουϊΟΓΟΠΟΣΩΥ͂, 6 πιο ἀ-ϑογυδὶ ἰθ ἴο 

οδίδίπ Ποῦ ΠΙΘΟΓῪ ἴκὸ 106 τηδη-βοσυδηί, 
ἴῃ 1Π6 βϑουθηΐ γοᾶσ, δηὰ, ἱἢ δὴο ἀϑοὶϊ θα 

ἴδ, Δὴ0 ἰβ ἴο 6 τηδτκοὰ τὶν ἔθ βϑῖηθ 

δι οἵ δοσυϊζυὰθ δϑ (6 ᾿δέϊου; ὙΏΘΓΘΔΣ, 
δοοογάϊηρ ἴο0 ΟἿΤ ῥδεδβαρθ, “86 6)8}} ποῖ 
ὅο οὖξ 88 (Π6 σρϑῃ-βεύυδηιδ ἀο," αυϊτο 

ἀἰϊβογθης τορυϊδιίοηβ δ οῃ)οϊποὰ δοῃ"- 

σοΥΐ δοῦ τοίϑδϑο.Ό Βυΐ [Π6 σϑοῦὶ 

«.«- τ ιβ, νι... 
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ΟΡ δὼ ΣῚ δ ὅ86 

ΠΡ) ΠῈΣ Τὴ). ἰκ τ ὑγρὴ πρὶ ἐσρυ Ὁὲππν 
ἼΒΙ ἼΒΝ ἼΘΙ) δ 1 ἸῺ δα ΟΣ) ΤΡ ΊΝΟ ΤΌΝ 
Ἰ} 6. εὙ ἘΠ αν εὖ ὩΤΤᾺῚ ἘΦΘΉΤΤαΣ ἐπ τς πρὸ 
οἰ αιίοι ἰδ δἰ τ} 15. Ιῃ ροῦοσαὶ, [89 
Ἰαννϑ ΔΌΟυΪΣ ΤηΔη-βοῦυϑηϊ δ δῖό, ἴῃ ἱΠ οἷν 

ὙΓΠ0ΪῸ οχίθηξ, ΔΡΡ Ι΄ Δ016 ἴο πιδὶ ἀ- ϑογνυϑηῖ 
8350. Βὺξ ᾿Ώ6ΓΟ ὯΔ ἃ ῬΟΟΌΪΙΑΥ ο488 οἵ 
106 Ἰφείοσ, Ποῖ (δ6 (διθοῦ δοϊΪά ἴο ἃ 

Τηλϑίοσ, ἴὰ ΟΥΟΣΥ [0 δοῖνθ πὶ 88 ἃ 00Π- 

δοτὶ οὗ δοοοῃμὰ σχϑηΐϊς. Νον, 17 [Π6 Τηδδίοσ 

ιδυϊοα ἢδγ [686 ΘΟΏΠ 18] τὶσῃῖβ, οὗ 1ἢ 
6 χᾶγθ ποῦ ἰ0 διἰβ 80 ἴῃ [πὸ ΒΆπι6 40" 
1 γ, 56 τοιλαϊηθὰ [Ὁ ΘνῸΣ ἴῃ δἷ6 Ὠουδα, 
υννἱποῖς Ὀοσοοταϊην ἔγθθ δἷοσ δὶχ Ὑθδδὲ 
ἔον, ἴῃ ἘΠ0 (ὈΥΤΏΘΙ 6886, δὴ ΘΠΗΪΟΥ͂Β ἴἢΠ6 
τὶ κὨϊ8 οὗ 8 υνἱἝἔ, ἴῃ τ[86 βοεοηά, ἔΠο86 οὗ ἃ 

ἀδιράίογ; δηὰ ᾿ῸῚ ροβίϊϊ οῃ 18 ἢ ἢῸ 

ΤΩΒΏΏΟΣ ἰο ὃ6 οοπιρατοὰ πίτῃ ἴλας οὗ 
ΟΓΑΪΠΆΓΣΥ ταδὶ ἀ-ϑογυδηίδ. ΤῊΘ ΟἿΪΥ αἰ 
ἔογθηςοβ Ὀοίγοθη δυο ῖ 4116 068 δὰ Ἰεραὶ 

Τηδίτίαζοδ, ΔΙῸ, ΡΟΓΏΔΡΒ, [μδὲ [ΠΟΥ ΔΙῸ ὁ0ῃ- 

οἰααϑὰ τίεποιυς [})6 τ:88}8] ρτοϑθηὶβ (ἽΠΏ), 

δυὰ ἀϊβοοϊνοὰ τίϊπουῦξ ἃ ἸοίῖοΣ οἵ ἀΐϊνοτοθ. 
ΤΠοοδδρείην οὐδοῦ μανθ Θ408)] εἰ 8, 1} 
τοχασὰ τὸ ἐποὶν ρμοαίξοι ἰπ [80 ἔδτγ δηὰ 
10 ἱπδοσίίδησο, (ΟοΡ. δαὶ. χχὶ. 10--14.. 
Βιυς, ἱΥ ποίεθιοσ [}6 τηδϑίοσ, ΠΟΥ Οοὔο οὗ ἢΐδ5 

8Ο0Ώ8, ροσίογειθᾷ ἴο ΠΕΣ 16 ργοζαϊδοὰ ἀυ1168, 

Βὸ δὰ ποῖ δ τίχῆξ ἴο 861} ΒΟΥ το δῃοίμοῦ 
τηδεῖον, “ δίῃοθ 6 μδὰ ἀθδὶξ ἀθοο Ὁ}}} 
τ μον," δηὰ βῆ ρΌ68 ουΐ ἔγοθ ἱππηθ- 

ἀϊαιοὶγ, νἱεποῦϊ Ὀοΐης, Ὀουπὰ ἰο νγαὶΐ ἰὸ 
[16 δουθη ἢ γοδσ. 9 οδῃ, (μογϑίοσγο, ποῖ 
ΒΡΡζονϑ οὗ τὴ ορίηΐου οὗἩ Μίο6118, ὅδ, 

Ἐοδοηι  ϊον, Ηνοζηΐοκ, δηὰ οἴμοσβ, ἴῃς 

Μορεϑ δἰπηβοὶἦ δὰ Ἰαΐος αἱίοσρὰ ἔπο αν, 
δηὰ ρἱδορὰ 186 τρδὶ -ϑοσυδηῖϊβ ἰῃ ΘΥΘΙΥ͂ 
Τεβρθοῖ οὐ δὴ θα0δὶ ἰοοϊπῃ υἱθδ [Π0 
ΣΩΔΏ-ϑοσυϑηίδ. Βυΐ ἴΠοῖν σἰ χη ὅσο, ἴῃ 
ἔδει, ἰάσηεοαὶ ; τ0.6 Ῥοηῃιαίθθος ἰδ ἱὰ ρ6Γ- 
ἔοοϊς ΒΑΙΤΏΟΩΥ ὙΠῸ 8617; [ὉΣΓ ΟἿΣ ἰοχὲ 

ἄοσα ποὶ δροεῖ οὗἨ δοζωγηοι τη 8]4.-ϑογυδηῖδ, 

Ῥαΐ οὗ υΐϊο ἃ ἀϊδοτοης Κίηα οὗὨ ἔδιμδ]68, 
Νοῦν ἀοοδ οὖν !οχὶ ἰζθαῖ, 88 9 ΒΑΌΌΪΩΘ 

Ὀοΐϊίονο, οὗ γοπης αἰγὶδ πτῆὸ πδνὸ ποὶ γοῖ 
διίδίμρἁ τὯ6 δρὸ οἵ ρυῦοσῖγ. οὶ [86 
τουγοῖοδὶ Δ] βίου οομῆττηϑ βυοἢ οοποορίΐϊοῃ. 
ΤΌΔδὶ ΡΟ ΚΆσΩΥ, δος 86 πηΐϊνογδαὶ οὐδ 
ἴοτα οὗ ἔφ Εδδὶ, νγῶϑ ποῖ ἰηϊογάϊοιο ἃ ὉΥ 

Μόοβοδ, δι ποιριὶ Βὸ αἀἰὰ ἠοί ἔδνουτ ἰΐ, ἰϑ 
ὙὙ611 Κηονγῃ (860 ποίδ ὁ ΧΧ. 18, Ρ. 870). 

1. ὈΌΒΨΌΏΌ, διδιυΐοδ, ΟΥ ἴαννβ, δῇου 
ΨΈΟΒ ἡμασοιοπέ δ ἴο ὈῸ6 Ῥτγοπουπορὰ ; 
1μογθίοσθ ἰβ [818 τσογὰ πδίασα! ἢν δρρὶ θὰ 
ἴο βο]ν ΟΥΑΙ ΏΔΏΘΟΒ ΟὨΪΥ 88 δάπηϊὶ οἵ ἃ ἀϊἴ- 
ἴογθης ορίπιου, [ὉΣ ἱπβίδηοθ, σοποοζηΐης 
[86 τρις οὗὨ β[ανοϑθ, βίγδῃ ροσβ, οἵο., Ὀὰζ ποὶ 
τἴ16 Τό ΟΟτμτηδηἀπηθηί8, ν ]ςἶ,, 85. ργίπ- 
οἰρίεα οἵ τλούαῖϊῖγ, ἀγὸ ἱποοηίσουθυθ]ο, 
Δηά ΘΑΠΔΠΥ δοκποπ)οάρεὰ ὉΥ 811 τηθη. 
ΑἸϑοὶπὶ ΒΑΥ]ΟΥ ἀοῆπηο8, Βογοίογο, ΘΟ Ό 
ΘΟΓΙΤΘΟΙΥ, 88 “ἸΏΟΓΑΙ ἰανγ8 ΟΥ ἀπε 5 οὗ 
δος οῦΥ, δυίβίηρ ἔγοζῃ ουδίοσῃ δηὰ σοπίιδὶ 
φοῃγθηΐθποο. ὅϑϑοσὴθ φοηῃμηθηϊδίοσθ 46- 
τίν ὉΘΦΌ ἴσοια ὯὩ ̓, “εὐἰθα," Ὀδοϑυδ 
ἴπο μοδὰ οὗ [π6 ἴΆΤΩΥ (3.29) ννδδ, δὐ τῈ8 
δϑῖηθ ἴἰπι6, 18 Ἰαᾶρο. Βυὲ ΒΦ ϑθαιηδ 
ἴο ὃθ 8 ῥυϊχηϊῖνο νϑσῦ, ΠΟΙ ἀ068 ΔῃΥ͂ 

ἀοτγίναείινο οὗὐ ὩΣ, ὁοσυγ ἰὴ [Π6 εἰρη β- 
σαιίοη οὗ ἡμάσιπσ. ὈΦΠ, Τάγα. Οὐκ. 
ὙΘΙ, ἴὸ δίτδῆρα, ἴ0 ἀΐβρὶ δ. Οὐοσερασο 
χῖὶχ. 7. 

8. Αοοογάϊηρς ἴο Εδη Εσγα, [80 δροςὶ- 
ἢοά ἸορἸδδοη ὈοκΊηΒ ἢ [ἢ6 ἰδ σοη- 

ΘΟΓΏΪΩΩ ἴΠ6 δ΄ανθθ, θθοδυϑθ {πο γο 8 π0 
ὈΪΕΘΓΟΣ ἰοῦ, πῃ [0 ϑίδηὰ ἴῃ [6 βοῦγοσ 
δηὰ υπάογ [80 π}}} οὗ ἃ [6] οὐν-τηδη. (866, 
δούονοῦ, δρσγα, Ὁ. 380).-- Ὁ" Ἵ2Ν, δὴ 

]εογαεϊ δὴ πον, ΤΤῃ6 ἀϊδιἐποιίοι 
δἰ ο ἢ Θαδ βοῦς (Μοδ. ΒΕ. Ὁ. 702---708) 

ΘΒ 8 0Π|188.68 Ὀοέίτνοου Ηοῦχονν οἰσϑηβ, τ ἢῸ 

ΔΙῸ 801ἃ 828 δοσυδῃΐδ (ίοσΣ ἀθῦϊδ ΟΥ̓ Ὼδίτη 8 
ΣΟΔΘΟΏΒ, Δηἃ 806} δΒἰαύθθ, ἃ8 γοῦα δγοδα 

Ὀδίογο ἱπ ϑο}!: ἀθροπάθης οοπάϊκίοη, δηὰ 
πόσο ἀοϑοοηάδηϊδ οὗ ἢθαίμοθῃ Ῥάσοηΐδ οὗ 

ΘηΟοδίοσβ, 18 διε ἤςῖαὶ, δηὰ ἰ8 ῃοὶ τϑοορ- 

πἰδοὰ ὮΥ 1π6 ΒΔΌΡΙηδ; ἱξ σδπποῖ Ὀ6 θαδοὰ 
Οὐ ἴδο οχργοβδίοη ἼὩ") ἽἼ2,), νοῦ 

ΣΩΘΔΏΒ ΟἸΘΑΣΙΥ ἃ ΗΘΌΣΟΥ δβοσζυϑῃς, τυ μοίβαΣ 
δα 15 οὗ Ιβγδο 8} οσὴ κί ΟΣ ποῖ; δηά, ἴῃ 

Ψογοσηΐδῃ χχχῖν. 9, [0.6 ἑοσὴβ "ἼΩΝ διὰ 
ΠΛ ὉΣΘ υδοὰ βυπμοηγτηομπεῖγ. ΟἿἿΓ ρᾶδ- 
βΆ6 τηυδῖ Ὁ6 ΤΟΟΟΒΟ]Ἰοἃ τὴ} Ιου ίοτδ 
Χχν. 39--43, πῃ [06 ΤΩΔΏΏΟΣ οχρίαἰηοὰ 
ΔΌΟΥΘ, Ρ. 8828.---7π ἐλ δευεπίλ ψεαγ, δου 
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ταδβίου. σίνος ἢ Ὠΐτη ἃ Ὑ]ῖ6, δὴ 8δῆ6 Ὀδαγοῦδ ὮΙΤῚ 808 ΟΥ̓ 
ἀδαρμίοτβ; {Π6 ψ|ΐ6 ἃπα Ὠ6Ρ ΘΒ] ΤΘῚ 8}4}] θα Π6Ρ' τηδϑύβυ 8, 
Βηα Ὠ6 5881} ροὸ ουὖ ὈΥ δίηι86} ἢ. ὅ. Βαΐ 1 186 βογυναῃΐ 
Ὑ0111 ΕσΊΩΪν 8αν, 1 Ιονα ΤΩΥ Ιηδϑίον, ΤΩΥ͂ Ὑ]ΐ6, δῃα τὴν Οἢ1]- 
ἄγῃ; 1 Ν}} πού ρὸ ουΐ ἔγρα: 

Ὧδο σοτηπηθποοτηθηΐ οὗἁ [ἢ βοτυϊαἀθ, ποῖ 
ἴῃ 126 ϑρθδεμ γοαν.-- ἸΦΏΓΙ, ἔτοα, ποτα 
ΒΓ, βοϊαίαβ, 10ος ἕαΐς, τβοποο ΦΌΠ, 
Ἰιθογίδβ (ΞξΞ ΠΡΌ Π, Γανΐς. χίχ, 20), ἔμθγο- 
ἔογτο, ΓΔ τ.6 δα᾽οοῖῖνα ὑογτιϊπαιίοη ν, ἱξ 

ζουτοβ Φρῃ. Οἰδοῖθ δε ονα ἰμἰδ νγογὰ 

ἴο ὃ ἃ βαδείαηίίνο, ἰἀϑπεῖοαὶ τίει ὩΦΘΠ, 

δῇον [Ππὺ διιδίοργ οἵ 2 ἼΌ οὐ ΔΛ. 
Μ|ςο 8118 ἀββογίβ βίσδ ρον (ἰοο. εἰΐ. Ρ. 272), 
ἴδι ΕΠ εἰρηϊῆοδ, οὐ κίμα!ν, [86 ἐπι- 

»κυγα, 1μὸ δἷδυθ ῆο ὙΔ8 τηδημζαϊ θὰ οἡ 
δοσοῦπηξ οὗ δἷ8 ἰΘΡΓΟΒΥ 1---Ἴ 6 Ῥγοροδ 0 ἢ 

ὃ μα ὍΒΠΟ ἐρ, δοοογάϊης το Ἑπταϊὰ (Οτ. 
ἢ 54:1, ἰοο. οἵ(.), ἴο ὍὈ6 οχρίαίποὰ ἤοπι [Π0 
ἰάοα οὗἨ ἁ᾿ποίδοα Ὀοίηρ ἱηνοϊγοὰ ἴῃ [Π6 
ῬὮγδ86 17) ἐδ ), “60 ζοθ8 οΐ ἰηΐο τ 

δἰδῖθ οὗ ἃ ἴτοο πηδῃ." Βαϊ ἴῃ τόσ. ὅ, (Π0 

ΒΔΙῺ6 ῬὮΓΑΘΘ ΟΟΟΌΣΒ Ιου Σ ὉΒΠΙ ΙΝ 
ΤὨΘ ἌοοηἸππηοιίίοη 12. ἰδ, τοῖέη, πὰ }]δὲ δὲ 

ἦθ, ὦ7: Ἰμοτοίοτο 8 2 υδοὰ ἱπ ("6 ἴνγο 
Ῥγϊημοῖραὶ δοηΐθηοοϑδ, ὙΘ 78. 3 δηὰ 7, Ὑ1158 

ὮΝ ἰδ δ! ρ᾽ογοά ἴῃ ἴ[Π0 δυδογάϊῃαϊο ο8808, 
γοσϑ.8,4,5, 8,9, 10,11.---Αόουὲ το Βαθυὶ- 

πΐοδὶ δοοορίδείοη οὗ ἴπ690 ᾿ἰατγϑ, 8600 ΚΙά- 
ἀυδηΐη, [0].14; ἩΔΟΤΟ ἃ αἰδοσγθηοθ ἰδ 

οϑΙΔΌΪ δ οὰ ̓ π ἐδ ἰσοδιιηθης οὗ ἴμο80 80 
δυο 8ο]ὰ ἐποπιδοῖνοθ δηὰ [Π080 ὙΠῸ δΔΙὸ 

βΒο0]α Ὁγ (πὸ ἱπάψοβ. 
8. 823, οτἰχίηδιγ, “πι|ὰ ἷ6. ον 

θοάγ," δὲ ἰδ, αἰοπδ; ϑορίαδρίηε, μόνος; 
Οπκεῖοε, "ΠΥ ΓΞ, οαίοθδ, δἰπο ἄχοσο οἵ 
Ἰθεσίδ, Ἀδ ἱβ οοπποοιοὰ σι 12, ἹἸ2, 
ΠῚ}, Ὀοὰγ.---Οὐἰῦθ πρίθηδο]ο ἷθ [Π6 ορὶ- 

πΐοῃ οὗἩ ἴδοϑο ΜΔῸ ἑδκὸ μοῖο ἢ ἰῃπ δὴ 
Αὐδσωδίο δθη80, ἰκὸ ἢ)5, “τὯ9 Ὀογᾶοσ οὔδ 

Βαττοθηϊ." Ὡδυ8 (ΥΔΏδΙδίοϑ [19  υϊζαὶθ: 
“ΟΣ, ΑὐΔὲ γοδίθ ἰηϊσαυοσδαῖ, οὔπὶ ἰΔ]Ϊ 

αχοαὶ." ἘΕδπ Ἑπτὰ δἷδο τῃθηςξουδ ἰἰἰθ 
ορἱηίου, τις 6, ΒοΟΎΟΥΟΣ, γα θοίδ.--- ΤῪο 

6Ἑ 07 α τοΐϊξ, ὩδτΆΟΪΥ, οὗ Δεδτειο ἀοδοοηξ. 
«“- Τῇεον λὲς τοῦξε ἐλαϊ! φο ομὲ ιοἱτὰ λΐπ ; ἴγοτα 
ὙΠΟ. πογὰβ ἴ6 Ταϊυὰ (Κι ἀπδ.. 22) 

ἱπίουβ 106 Βυτϊηδηθ ἱπ]σαποίίο : “ ἢ6 τὙΐο 
ὈΌΥΒ ἃ ΗΘΡΙΘῊ βοσυδηΐ 8 Ὀουμὰ (0 5:0- 

6. ΤΏΘΩ 18 Ἰτηδϑίον 888]]} 

Ῥοσὶ ᾿ἷ8δ᾽ νὴ δηὰ Ἵδ ἄγη δἷδο.) Ις 
ΒΘΟΙΏ8Β ὈΓΟΡΔΌΪΟ, ἤγοπι (6 οοηίεχὶ οὗ [Π6 56 

γοῦβοῦ, [ἢδὲ δ ἢ δοσυϑηΐθ ΒΓῸ δοῖο δ] ἀοὰ 

ἴο, το Βᾶνὸ 80] ἐποιωϑοῖνοδ ἢ ἐμοὶγ 
ὙΪΥΟΒ, δΒῖπο 6 δ ΘΡΡΟΑΣΤΒ πη]υδῖ, 1ῃδὲ 16 

νἱ6 58}8}} β Ὅν βοσνυϊθ ἔοσ [π6 ἀθΌι8, 

δ, ῬογθδρΒ, ἔοῦ ἴμ6 ποῖ οὗἨ Βοῖ ἢυ5- 
Ὀαπὰ, 
4. 17 δὲς πιαδίεγ σιῦε ἦΐξπι α ιοἵϊε, 

ὨΔΙΆΘΙΥ, οὁη6 οὗ Οαπααπεϊες οτἰσίη; ἴοσς 

πὸ [τ 6 11 :18}} τηδ  ἀ-δοσνδηὶς γοηὶ ουϊ ἴγοθ 
ἷἰῃ ἴ.6 δϑουθῆ! γοδσ. Τμ6 οἶδιιβο, ἰῃδξ 
ΒΌΘΝ τυΐνοβ 8}4}} τοϊτηδίη ἰῃ {ΠὉ Πουδο οὗ 
[80 τρδϑίοσ το ῖοῦ ΣῈ ἐποὶν ΟἸΒρυης, 
δ ποῖ τηθηιοηθα ἰῃ [86 ῬθΓ8}16} ρδββαρθ, 
θδυϊ. χν. 12---18.-- ἐγ ὰ Ἠΐ8 σρδϑίοσ, ἰη- 

βἰεδὰ οἵ Ὁ) δ, ΤΠ ΡΙ]υΓΑ] 8 τηδ)οδιδεὶσ 
ἷδ δοπιοίίπιθ8. πϑοὰ οἵ [8 ποτὰ, ὮΝ) Ἴξ 
ΓΦ ὁ ϑόνϑσγο ἰοσὰ, 1ϑαϊδῃ χίχ' 14. 

ὅ. Ὧι.) ἽΝ ὈΝ). ΙΡ ἘΒῸ βἰανυθ βδγϑ 
ΣΟδΟΪυΓΟΙΥ δὰ Βστη]γ. 

ὁ. ὈΤΌΝ ΠΣ Οὐκ, δι)" ὈΊρΌ, 
Ὀοίογο εἰ ἡμάσεδ, δὰ 80 δἰπηοδὶ 81} ἱπίθυ- 
ῬΓγοίοσβ; 0. 1)6 Ἰυάζχοθ ῥγοποιηοο [86 

ϑδηΐίθῃοο ἰῃ ἴΠ6 ὩΔΙῺΘ οὗ ἴ6 ἀοἱῖγ. ὙΤΒδὶ 
10 Ιβγδοιἑῖοβ, κὸ (80 Ἐχγριδης (Ὠ]οά. 
δίς, 1. 90), Ββοηοαγοὰ το ἡπᾶροδ8 ᾿ἰκο χοάδ, 
8δ6 ΜΙολιοὶϊ6 ὑὈοϊονοβ (Μοῦ. Β. καὶ 86, 2), 
δηὰ οδ]ϑὰ {δεπι, τιοτοίοτο, Ὁ ΠΟΝ; οὗ 
δι οἢ ἃ ποίίοη ἯὙὁ ὮδΥΘ ΠΟ ἴζᾶ60 ἩΠδίοθυοσ. 
Οοερϑιο χχὶΐ, 8, 37; ὥϑθαυξ. ἱ. 17, οἷς, 

δορί. πρὸς τὸ κριτήριον τοῦ θεοῦ, “ δὰ 
Ἡ θΌ.4] 1) οἱ," δὶς εἰγουτη]οσπο 6Χ- 

ῬΓοδϑοδ [6 80086 ΟΟΙΤΘΟΙΪΔγ. ΑΡδυθδηοὶ, 
δηὰ δῇοσ δἰπι Ἠουθα 16, Οοδοηΐα, 

δηὰ οἴδοῖα Ὀοϊΐονο, (πὲ [16 ἱπάχοδ δῖθ 
βοϊηθίϊμοα “δ οὰ ὮΠ)ὲδ, Ὀδοδῦϑο (Π6 
οουγίδ οὗ ̓ υδιΐοο ΟΣΟ ἴῃ λοῖν ρίαοσεε, τ ΠΟΓΟ 
αοὐ νδδ δηϊησγομποὰ (οοηρ. Ποῦϊ. χὶχ. 17), 

ὙΙοΝ ορἱηίοη ἱδ, οδδου δ !γ, 11210 ἀϊοτ-. 
Φϊ ἤγοτῃ [80 ΓΟΘΒΟῚ ΒΌΟΥΟ δδαίχιιϑὰ; ἴος 

ΟΟΥΔΙΏΥ [86 Ἰαάρσαεδ ΓΘ, ἱππ ΘΟΙΩΘ τοδροοίβ, 
(᾽0 ποκίλ οὗ [16 ἀσϊίγ. Οἱ 6 οἶδιεσ 
δδηὰ, [10 πάροιθ ἀΐὰ ποὶ αἰ ναγε ἔ1Η] 
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ΣΝ ΡΧ ἢ ΠΡΠΣτιΣ ἰὰ ΠΊΠΤΩΝ, Ἰ2)Π) Χο Ἐκ. ἮΝ 

ἜΦ) Ἰ : : ἩΡδΙΡ ΤΊΝῚ ΣΕΎΘΣ ὉΠ τ: 
ΣΉΣΤΌΝ 8. ὁ ὉΡΊΩΙ ΤΘ9. ΝῚῸ δὲ ΤΟΝ ἰπατς ΘῈ 
πρϑ) Οὐο μΐ 0) ρὲ ΠΠΊΡΣῚ πΏΡ ΟΦ ΤΡ τ ΟῊΣ 

ο ῬῚ 

ἐπον Πιποῖ 08 ἰῃ βδογοᾶ ῃἷδοοδ, δὲ ἰθδϑὶ 
οὶ Ὑθη Ρογίοστηϊηρ βαοῖ ΠΟΓΘΙΏΟὨΪΟ8 88 
ῬοΣίογδοης, [06 ΘΑΣ οΟὗἨ ἴδ6 ΒΟΙΎΘΏΣ; [ὉΓ 
10 ϑᾶρο νγ88 [δὲ ἴ86 Ἰυάζχζοδ βαὶ δὺ [86 
Εδιε8 οἵ (6 ἰοτνῃ, ΟΥ̓ ΟἾΒΟΥ ἔτθο ῥἶδοθβ 
ΟΡΘ᾿ ἴο ῬπΌϊς δοοοδδ. “1 τῶ ἃ ζἜΠΘΓΑΙ 
ουδίουι ἰη ἴῃ Εδδι," τοιηᾶτκβ σ. Ῥαχίοῃ 
(ΠΠυδιγαιίοιβ οὗ ϑοεπρίατο, ἱ, Ρ. 455), “ ἴο 

Ὀγαηὰ τὨοῖγ δἴδυθδ ἰῇ (0 [Ὀγοδοδᾶ, 88 

θείης ἴΠ6 πιοδὲ ὀσροδϑά, δῃᾷ βοζηθίϊ 65 
ἦπ ΟἾΒΟΥ Ρασίβ οὗ (ῆ0 Ὀοὰγ. Τηο σοσησοοῃ 
ὙΑΥ οὗὨ δΒιἰρτηδιίζίης 8 ὈῪ δυγηίης [86 
ΠΟΙ͂ΟΙ Ὑ1} ἃ το -ἢοξ ΣΟῚ, πιατκοὰ τ 

ςοσίδίη Ἰοίξεγβ, 611} δ ΧΑ], ΡΥ δδἰ ἢ νὴ8δ 
τοδᾶθ, δὰ {πο Ῥουσίης ἱπκ ἰηΐο (ἢ6 
ἔωτγονθ, ἴθδὶ [80 ἰηδογίριίοη της ὃθ 
Τῆοτο οοηϑρίουθοαΒβ. Θ΄ᾶνοδ ἌΟΥΘ ΟΠἾΘΏ 
Ὀγαηδοὰ πῖτἢ τ ΑΣΙΚΒ ΟΥ [οἰΐοτβ, 88 ἃ Ῥιυῆ- 
ἰδητηθης ἴον ἐποὶγ οἴἴθηοθδ; Ὀπὶ [Π6 τηοβὲ 
οοτηπιοι ἀεδίχη οὗὁὨ [680 ΠΊΑΣΚΩ Ὑ͵δ85 ἴο 
ἀϊδιϊηχυΐδῃ τθοτχ ἰἢ ΠΟΥ δουϊὰ ἀδδβοτὶ 
τπεἷς τηδδίοσβ."---Ὡ 2[.}}2 15. δΙΏΡΙΥ 6Χ- 
Ῥἱαίποὰ ὉΥ Βαβηθδῖα: “ὁ 4}} [ὴ0 ἀδγβ οὗ 
Ηἷ8 16, δ5 ἰπ 1 ὅδ, ἱ. 32: ὉΦ᾽ 2.) 
ὨΣῚΝ . Οοπιραγο ἐδίά, νϑγβὶ 11, 28: 
ὙΠ Ὦ) 03. ΤῊ ἰδ, οοσίδίη!ν, [η6 τηοδὲ 
οὐνίουβ ἱπιεγρτοίδίίοη. Βαΐξ, δοοογάϊης ἰῸ 
ἐν Βδδθίηθ, ὨΣΊΨ9 οἱχαίβοβ ΟἹ]Υ ἰο τη 
γοῶν οὗἁ 7801166, ΒΘ θυ [6 ὙΟΪΠΠΓΑΓΥ͂ 
βοῦνδηςξ '8 ἰο Ὀ6 τοϑίοσοα ἴο 1ἰ ΕΣ; δηὰ 
Ἐδὼ Εζγὰ τϑηδσκβ, ἰῃ ϑιρροτὶ οἵὗὨ {Πὶ6 

ορἱπίοι: “ οὐ» ΤΑΘΒΔΏΒ ΓΏΘΓΘΙΪΥ ἃ ἰοπο τἰπιθ 
(88 ἴῃ [16 δῦοτο Ῥβϑϑαζο ἔΣΌτ ὅϑδεημ6)): 

διὰ ποῦ οὗ 4]} 1[βγϑϑὶ "εἰδὴ ρεσιοδ οὗ εἶπ 
ὧδ Ἰοῆχον τπδὴ [6 ᾿π0}166, δηὰ [π0 τοῖυστι 
1ο ἸΙΘΟΓΙΥ 18, ἕοσ 1η0 δἷανθ, {πὸ ἴπ6 γεπειοαΐ 
οὗ ἴπὸ που]ὰ " (860 ῃοΐθ οὐ χὶϊ, 14). [Ιὲ 

ταιϑὲ Ὀ6 ΔΙΙονοὰ τιδὲ [δ ΐ86 Ορ᾿ θυ βίδηὰϑ 
ἱπ ΒΑΣΤΩΟΩΥ ὙΠΣῈΩ ἘΠ6 Ὀγΐηςῖρδὶ ἰάθ8, ἐΠδὲ 
ἐπ τ|6 γοῶσ οὗἠἨ ἰπδί]ο6 αἱΐ τοϊδιΐοπϑ οὗ 
ῬΘΙΒΟΩΒ δηὰ ῥιΟΡΟΓΥ δϑδουτηϑὰ ἐμοὶ οτῇ- 

Εἶπ] οοπάϊτίοη (866 ἴν. ΧΧΥ. 41), δηὰ 

ἰδὲ 100 κἷαυθ τηϊχιΣ ἰδυ8 οοπθ ἰηΐο 

ῬοΒδβοβδβίοῃ οὗ ἰβ Δησοδίγαὶ ρυοροσίγ. Βυξ 
ἢθ δι88 ἔογέοϊοα [})}ϊ}8 τρει! οὗἁ δ ἔγοε οἰἴζοη 
ὈῪ ΒροΟπίδμΘΟυΒΥ δα δτη ηρ ἴο 186 γοῖκθ 
οΥ̓ βίαυθυ. ἊΑρὰ 1[ἢὴ6 8616 ΓΟΆΒΟΠ8 ἩΔΙΟΝ 
ἱπάπορα [20 8ανο ἰο σουιδίῃ ἴῃ [86 ῃοῦδϑ 
οὗ 8 πιδδίοσ ἴῃ [ἢ6 Βουθῃ ἢ γὙο8ῦ οὗἁὨ δΐ8 
Βοσυΐςα, ορογαϊοά ΠΕ 811}} χγϑδίδσ ἔοσοθ 
ἧπ ἴπ6 γϑᾶγ οὗἨ [ἴυῦ1] 606. ὙΠ6 οχργοδαίοη 
“0 ΒΕΥΥΘ [ὉΓ οτον ἢ (2172) ἰδ ἰπ Ιου 

ΧΧΥ. 46, υϑδοὰ οὗ ΠΟἢ-ἸΔΣΆΘ ἰδ ἢ βαγνυ δῖ, 

ΠΟ 5}}Δ}} 6 ἱπμοσίιοα ὉΥ 106 ΘΠ] άγθη 
δηὰ δζο, ἱπαϊβραι ΔΌΪΥ, ἃ ρεγπιαπεν Ῥτο- 
ΡΟΣΩ͂Σ οἵ [86 τηδδίου, 80 ὯΔ8 ἢ0 ΟὈ]  χδιίοη 
ἴο το]οδ50 μοι. ὙΒΕΓΟ ἴδ ἰοχὲ ἑηΐοη 8, 
ΒΟΤΎΪΟΘ [0 (ἢθ 7001 166 ἴδ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ποὶ ἰῃ- 

ῥπαθοῦν ὈΣῚ» ἽΨ, Βαὲ το οἴθας ἕδστῃ 
22} ΤῺ ἽΝ, ἰὰ [ν. χχυ. 40. Ἑτοσὰ 
118 Ῥδϑϑαρζο, ἰξ 18 Ζυγοῦ οὐἱάδθηὶς ἰδπας 

ϑοσυΐοα ἴο ἴΠ6 Ὁ 66 τγ88 ποὶ οοπβίἀογοὰ 
ἱσυοπιηΐοῦβ; ἰδ6 ἀερτδάδεοη οὗὨ {10 86γ- 

γϑηὶ Ὀοβδη ΟἿΪΥ ἰἤ ἢ6 ἀϊὰ ποῖ οἷαίτη Ηΐ8 
ἈΘΟΙῪ ὀυθῃ δῇοσ [μδὲ ΘΡΟΟΒ.---Ασοογάϊηρς; 
ἴο ἴ86 Ταϊτηπα δῖ, [Π6 ἀρογροδὲ ὍΤΟΥΘ 
Βοϊοοϊοα ἴον (Πδὲ δοῖ, Ὀδθοδῦδο, τηᾶγκοὰ 88 

ΠΟΥ τόσο τ [16 Ὀϊοοὰ οὗὨ [Ππ6 ραβοἢδὶ- 
Ἰαπιῦ, ἸΠΟΥ τ ΓΟ [06 τοὶ ὙΠ ΓΠ6 5868 οὗ (ἢ9 

ἀϊνίηθ σγϑἀθη ρει δηὰ βουθγοίηῖγ; δηὰ 
(86 δα; ΜΔ8 ἴο 6 ρΡογίογαϊθα, Ὀδθοδ96 ἱδ 
δὰ οαχά: “Ὑοῦ δ΄ὸ μι δοσυδῃίβ, διὰ 

ποῖ ἴ80 βογυδηΐδ οὗ βδεσυβηίδ, δηὰ γοὶ ἀο 

ποῖ ΟΡΟΥ ἢ (866, Βονονοῦ, σμργα). Αὔἶδν 
(0 ΔηΔΊΟΟΥ οὗ χχὶχ. 20 {ΠΕΥ͂ ἔὈΣΊΠΟΣ 
διδ͵οσί, ὑπδὶ ἴ6 σίσλέ ΘΑΣ τοοοϊνοὰ δας 
ἀορταάϊηρ τπιατῖς, Πονονογ, [86 ἀοογροδία 
ταϊχῆθ δυὸ ὕθθῃ ομόδοη ἰῇ ΟΥὰοΣ ἴο 
ἀοποῖο (6 Ῥοσιζῆδηθης σοϊαιίΐοη ἰοὸ [88 
ἄοιωε οὗ 10:6 τηδδίοῦ; δηὰ [56 δα Μὰ 
Ῥετγίογαϊθα δἃ5 8 δ τΩθ0]1ς 8] δἷχιι οὗ (6 
ουεάϊΐοηοα ὙΒ ἢ ἴδὸ δογνυδηϊ ὑγοπἶδοδ ἴῸὸ 
ἷα Τηδδῖον [Ὁ 411 ἔπεσα Οὔπλθ ( ΟΠ ΡΑΓΘ 
ῬΡεα. χὶ. 7). Τῆο δεῖ οὐὗὁἨ ρογίογδιϊου τγ88 
Ῥαοχίοτιτηοα ρυ ] οἷν δηά Ὀοέοσγε [Π6 Ἰυάρ68, 

ἷῃ ογῶοσ ἰο ργϑυθηῖ, 88 Μίοδβδοὶἰὶβϑ οὺσ- 
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Ῥτὶηρ Ὠἴτα ἰο ὑπὸ υαρα8, δῃη ἃ 88}4}} Ὀσίηρ Ὠϊπὶ ἰο ἔπ ἀοοΥ, 
ΟΥ ἴο {86 ἀοογ-ροβύ; δῃὰ [18 τῃδβίανῃ 814}} Ὀοσθ ἢ 8 ΘΓ 
τῃτουρἢ πὶ δὴ 8]; δηα ἢθ 888}} βϑῦνβ δϊ1πὶ ζῸΓ ἜΥ̓δυ. 

7. Απᾶ ψΏβὴ 8 1ηδη 86]16 (ἢ 815 ἀδυρη τοῦ ἴο Ὀδ 8 τηδϊά- 
Βουνδηΐ, 8η6 8}8]}] πού ρῸ ουὺ 88 ὑῃ6 Τηθη-ϑουνδηΐδ ἀο. 
8. 1 8}6 ρῥ] αβοί ἢ ποὺ Ποὺ τηδϑίθυ, γῆ. δίῃ Ὀειγοιποᾶ ΠΟΡ 
ἴο ὨϊΠη56 1}, ὑῃθῃ 88.811} ἢθ Ἰοὺ Π6Ρ 6 Ττϑαβοιηβα: ἴο 8561} Π6Γ 
ἴο ᾿ΒΌΤΒΩΡΘ ΡΘΟΡΪΘ ἢ6 814}} ἤδνβ ΠΟ ΡΟΥΘ, βίη ἢς δῖ 

ι Ἐποὶ. Ῥεγε.---Α βσδηρο ἡδίίοῃ. 

ΤΟΟΟΪΥ τοσηδικθ, τηϑδίοσβ ἴτοπι ὑγοίθηϊηρ, 
ΘΟΠΊΓΑΙΥ ἴο ἐγαῖι, τμδὲ (πεῖς βεγυδηῖβ δὰ 
Ῥτζοπιἰβοὰ ἴὸ βοσυϑ ἴμοσὰ ἀατίηρ (πο ἱγ ̓ἴνο8; 
δᾶ, (ὈτΠοΣ, ἰοδὲ ἃ τηδϑίοῦ οχίογι, ὉΥ 

τῆγοδῖβ, βαρ Ῥτγοπιΐδα ἔγοτῃ [6 δβογυδηῖ 

ἀατίης (Π6 γοδῦβ οὗ Ηΐβ βογν τὰ. 
4. Ανουῖΐ [π6 ἴὰνν οὗ υϑσῦβ, 7-ἰ’} 860 

διργα. ΤΟΝ) 15 ΠΟΙ τίμιον σΟΠΟΠΌΪΏΘ, 
τῆ δὴ πιαὶ-ϑογυδηϊ (666 ᾿. 8386). 

8. 1{ το ταδί ἀἰβῖ 1: κοβ 106 τηδὶ ἀ- 
βογυδῃϊ “ ὙΠοπὶ ἢ6 85 Ὀοιτγοιπεὰ ἰο Ὠἰτα- 
861" (ΠῚ [222] 12 2) [6 58} 4}} 160 Π6Γ 
6 τοἀοοπιοᾶ (ΠῚ 9.1}; ἴον 6 δβδὰ δουρὶ 

ΒῸΣῚ ἔγοιι Ποῖ ἔβῖ ΠΥ ΟἿΪΥ͂ πηᾶοσ [Π6 οου- 
ἀϊιῖοη, δηὰ τὴ 106 Ρτοπιΐδο, ἴἰο ᾿ῖνα τ 1} 

ἨῸΓ ἴῃ σοη͵υχαὶ ἰηίογοοῦγδο. Βαΐ ἢθ 88 
ποῖ φῬοιτηϊ6ἀ ἴο 86}} ΠΟΥ ἴο ἃ δίγβῆσοΣ 

ΟἿΣ ὨΜῦ), εἰποθ δ μδβ ἀθαὶς ἀϑοοίία! ἢν 
σὰ πον (ΠΩ ΥΠἼ1222); ἔογ ὉΥ τοίαδιηρ ἴο 
ΒΟΥ (δὸ τίη οὗ ἃ υἱίο οἵ δοοοῃά σϑηΐ, 
86 ἰΓΟΒΟΒΟΓΟΌΒΙΥ ὈΓΘΑΚΒ (Ὧθ ΡγΟΙ 86 σίνοῃ 

ἴο ποῦ ἔδίποσ. Ηθηςθ ἰδ (ΟἸ]οΒ: 1. Τη6 

Κοὴ ΠῚ" 15, ποῖ τὸ Κοεῖρ ἐξ, ἰ 
1π|ὸ οοττοοῖ τοϑάϊης; 80 ἰγϑῃβὶαῖοα ΟἿὨΚο- 

1ο5, ΠΡ ΠΌΡΟΥ Ἵ, “ πῆοπὶ Βὸ Ἠβᾶ δρ- 
Ῥοϊητοὰ ([Ὸγ 1 π|86]{,᾿ δηὰ ἴῃ0 Ψ ΪΕς. “ σπὶ 

ττδά δ ἔμογαῖ;᾽" 80 αἷ80 Ἐδδῃὶ, Εὔ ΕΖτβ, 

Νδοδιηλβηΐάοβ, 6  οἴο, Ποῦ, ΖιηΖ, 

δὰ οΟἴογβ. ὙΠῸ αἰ δγοηῖ οοἀΐςο8 οὗἩ ἐἢθ 

ϑαορίπερίης ἀΐδαρτοθ τὰ 689} ΟΙΠΟΥ. 
ΤῈ Κου Ὁ κ, ΠΟὮ Π48 Ὀδοη ἀοίδηδοὰ 

ὉΥ͂ Βοπη6 οτεἰς8, 89 Μαοηδε]ββοῆη, Ἐοβοη- 
τη ὕ]]οτ, Ηογχποίπηον, ϑδολοη, δηἃ οὐ 618 

γὶο1 48 ὈΥ͂ ΩΟ ΤΘ8Π8 80 Πηΐογοδα δὰ πδίαγαὶ 
8 Β686: “80 ἰῃδί ἢ6 ἀοοδ ῃοΐ δρροΐῃης Ποσ 
ἴον ἰπιβοῖ, 3, "Ἴ2) ὮΜΟ εἰχηίβεβ, ρθπθ- 
ΥΑΙΪΥ, ἰο ΒΟΙΩΘΌΟΟΥ οἷἶδο; δοζοογζαΐηρ ἴο 
Βαδλάϊδῃῃ "Ἴ2) ὮΝ ἴθ ἰάοητίοαὶ τῖθῃ ὅλοις 
ἜΣ, διὰ Ομκοῖοβ αἰγερὰυ ἰγϑηβ]δξθβ: 

ΤΠῚΝ ἼΔΔΡ, ἴον ἴω τῦθ Μοβαῖο ἴαν ἱξ 
Ὑ͵δ8 ἰογυί θη, ἴῃ ζϑηογαὶ, ἴο 8611 δὴ 19- 
ΤΟΙ 6 ἰο ἃ Μ“ογείσθαι. παίξίομ, ἃ8 Φοδβορμι8 
(Δηιᾳ. ΧΥῚ. ᾿. 1) νϑῦῪ ἀἰδιϊμο ον δηὰ 6π)- 
ῬΒΔΙΙΟΔΙΥ οὔδογνοβ. Οὐρασο Ταϊπιυά, 
Κιάάαδὶι., οἱ, 18. Ὑπὸ δἀὐάϊπηου 1222 
ΓὩ βῆοτι, ἐπογοίογο, 8 στδάδιίοη οὗ 16 
860η80: [δὲ 6 88}}8}} οὶ ὁυθὴ ἤᾶτα [Π6 
στὶς ἴἰο 861} ΠΟΡ ἴ0 δῃοίποῦ τηϑϑῖοσ. Μαὶ- 

τηοηΐάο8, ΑΡδγθδποὶ, δηὰ, δίϊοσ {πεῖὰ 

ΒΕΥΟΓᾺ] οἴδιογβ, ὀχ ρἰδίη ἴυ8: “ Το “αἰλεγ 
8ἢ.4}} οὶ ᾶνὸ "6 τί χὩΐ [0 86}} ΗΒ ἀδυχηίοΣ 
ἴο ἃ )ογείρη παίίοπ." ἘΒυὶ δραϊηβὲ τὴϊ8 ἰῃ- 
τογρτοίδιίϊοπ τπησδὲ Ὀ6 τοιηλτκοὰ; 1. ΤῊΘ 
80 766ὲ ἴο ὈΦΌ" οδη ΟἾΪΥ ὃδ6 ἰδδὲ οὗ 186 
ὙΠῸ016 δοηΐθηοο, δηὰ (δαὶ 18 [86 "παείεγ, 

ποῖ τ! “μέλον, ἢ 18 ποὶ πιοπιϊοηοα ἴῃ 
1Π6 ὙΠΟΪ6 γογθθ. 3. Τὴ νοσγάβ 2 1232 

τηῦδῖ, ἰὼ τθδὲ 6486, Ὁ6 ἰγΔηϑἰδίθα : “ δ ῃσθ 

ἴιὸ (πὸ 060) ὉΥ 80]1ἸὩρ ΒΕΓ ἴ0 8 ποῃ- 
Ἰδτϑοὶϊα, τοομϊά αοὲ ἀδοοὶϊ τ} ἀραίπδὲ 
ἢδΥ," τ ϊοῖ οοηάἑτίοπδὶ δοηβα ὁδηηοί ὃ6 

ἐπ ρ] δὰ ἴῃ τῆς δβίπὴρὶ ἱπδηϊἶνο 1222. 
Τηδὺ "2 ὮΝ ἴη ἰδ βἰχηϊδοδιίίοη οὗ 
ΒΙΓΔΏΡΟΣ 8 ποῖ δραϊηβὶ (δ6 βρίγι οὗ τ[ῃ6 
Ἡροῦγονν ἰδῆσαυδρσο, ἰδ ργοῦβ Ὁ] 6 ἤγουν 106 
ἰγδηβ]διίοη οὗ Οηκοῖοβ, δη ἃ ̓ 88 θθοη ΓΠΥ 

Ῥτονθὰ ΌΥ 3. Ὁ. ᾿λισζϑῖο δηὰ οἴπογβ; ἱξ 18, 
ἴῃ ἤδοϊ, ᾿ἸΠΓΟΓΆΙΪγ, δίγαπσε Ῥϑορὶο; ΜΒ ΟΝ 

ἀοο8 ποῖ οχοϊυδε Ζεγαείἑἐ68.----Ἴ ἴο δρ- 
Ῥοΐηϊ; ᾿δοτείογο Ἵ)᾽] Ὁ ἀρροϊηίθὰ βϑϑϑοῃ. 

ΓΒ [48, δβ ΕΌΠ Ἐστα οὔβογτο, 8 
σϑαβδῖϊνο τηϑδηΐηρ: “6 582]] ἰΣγ ἴο οδοι 
Β6Ρ τοἀοπηρίίοη,"" πὰ Ἠδϑηὶ ὀχρί βίῃ: 
“6 Β84]} ,ποϊϊαίς Ἰοτ γϑ οδϑα." 23 ἴὸ 
δ6 (δἰ ἘΠ|1688, οδροοία} }} ἴῃ ταδέτὶ πηοοΐδὶ ἀυ- 
168, Οὐ. Μαΐίδςξ. ἱϊ. 14. 

9. Απή ὕ δε δαί δειγοίλεα ἦεν ἰο δὶς 
δοπ, οἴο. ἴῃ [6 Εδβί, Ὑδοτο ππᾶογ [06 
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: πΥστζηο ΤΓΉΩΣ ΘΕΘῸΝ ΤΊΣ ἸΣΥ} ΘΝῚ 9. 1 ΠΡ Ἴ)55 
"δὶ τι Ἐν} εὖ ΠΡ) ΠΡΌΣ προ ἐστ» ΓΤ ΟΝ τὸ 
ἼΣΘ19 Ὁ 

ἱηήποποθ οὗ 86 Ὀαυγπὶπς οἰϊπιαῖθ [δ 
Σουρ τθη δἰδίη {δοῖὶγ ῬΌΘΟΓΥ οἴτοη 
ΘΑ ΕΓ ἴδῃ [6 οἰγουτακίδηοοδ ῬΟΣΤηΪ 
πο ἴο ἴοτῃι χηδιτϊτοῃαὶ δ ἴδηοοα, ἰΐ 

8. ΘΠΒΟΟΙΏΒΓΙΥ, ἰδὲ (Π6 Ῥαγθηῖθ, ἰῃ ΟΥΟΥ 
ἴο οὐνἶδίθ ΠΙΟΤῸ ἀδηρογου δ ΘΧΟΟ5868, χὶνθ 

ἴο ΠΟΙ ΒΟΏ8 ἃ τηδἀ-δοῖυϑηῦ, ὙΠΟῸΠῚ 

ΠΟΥ ΚΟΟΡ 111] (Βοΐγ Ἰοραὶ τηδυτίδρο, δὰ 
Ὑἴ0 18 ΤΏΘη 86ηΐ ἰηΐο ἃ Βοσδρ)ὶο, Ἡ }1]15ὶ 

Ποῦ ΠὨΣ ἀτοη γοπηδῖη ἴῃ ἐδ ρδίθγη δὶ Ὠοῦ 580 
δηὰ δζὸ ἴ8εῖο οὐποαϊθὰ. 1ἢ 100 πιλυτίαρσο 
Ῥτονθδ Ὀάστοη, ἴο86 ΟὨΙ]ΓΟΠ ΤΠΔΥ οΥθη 
ἰημοτῖς [16 ῬΓΟΡΟΙῪ οὗ τποὶγς {ἈΓΠ6Γ. 

(Οοπιρασο Ολαναϊΐη, Ἰτανοῖθ 11, Ρ. 298; 
ἩΜιολαεῖια, Μ. Ἐ. 11. 89) Τὸ Μοεδβίο 

Υίιο 8 δἀναπίδρθοιϑιγ ἀἰδεϊηρυ δ θα ΤΌΤ 
ἴΠ|656 συδίοπῃβ ἰῃ ΟὯΘ ΥὙΘΙΎ ΘΆ86 [14] ῬοΪηϊ, 

πὴ [56 σοπσου 6 πταϑ οὐθὴ δου [Π0 

τηαττίαρο οὗ [06 Βοη ποῖ ΘΑΓ 685} ΓῸ- 
)οςειοά, Ὀὰξ ψδ ᾿σοδαίθἃ ὙΠ} ΘΥΟΓΥ ὁΟ0η- 
δ᾽ ἀδγδίίου 1ἴκὸ ἃ ἀδυρμίογ-.ϊη-ἰὰν (Ὁ 9 
ΓΛ). Ἐὸογ βῖ:6 τϑοοϑὶνϑα ουθῃ {Π6η--- 

10. α. ΠΝ ὅ δον ἰοοὰ (Ν᾽ οτὶἴΏ4}}Υ 
ΟἿΪΥ Βοδῆ, ϑορῖ. τὰ δέοντα); ὁ. ΠΟ 
ἮΘΟΣ Δρρασγοὶ, δῃὰ ο. ΠΠΠ)9) οοῃ͵αζαὶ οΟὨΔὺϊ- 

ταιίοη (ϑερῖ. τὴν ὁμιλίαν αὐτῆς; δοοοτά- 

ἴῃς ἴο οἴδοτθ, κὸ 3) Βαριδοη); 5886 
788, ἰΠποτοίοσο, ἰῇ ἸΏΔΏΥ σοθροοίδ, ἱγοδιθα 

ἾΚο ἃ νυ ]ΐο. 
ἈΠ. 1 (18 νγᾶϑ ποὺ ἀοῃο, 1 [Πο86 ἴΏΓ66 

Ῥοΐπὶβ ποσὰ ποῖ ρτδηΐθα ἰὸ δθγ, βὴ6 Ὀ6- 
ΒΤ 40 ἴρδο, ἴτοο τἱοῦΐὶ τοἀοιηριο; 
ἴον [86 πιρλδίου δὰ τιοϊαἰοα [86 σοῃ ἀϊ οη 
οΥὗἩ 16 ΡθτγοδΔβο. --- Μοδὶ οὗ {0 δον δὲ 
ΣὨΓΟΥΡΥΘΙΟΣΘ σοί 16 οσὰ8 “ [686 ΤὮΓΘΘ 
Ἐμῖπρ,8᾽ αυἱ18 ΡἝΏΘΓΑΙΥ ἴοὸ 16 Ῥγϑοθάϊηρ' 
8465; πϑδ͵ιηρῖὶυ, ᾿ἢ [06 ΤΔΒΙΟΥ ἃἀοθδ ποῖ 

Ῥοῖγοι ἃ ΠΟΙ ἴ0 Ηἰπλβοὶζ, ΠΟΥ χἰνοδ ΠΟΙ ἴο 

Ἦϊ8 βοῇ, ΠΟΥ 168 ΒῸΡ 6 τοἀοοπιοᾶ, Βιυὶ 

ἦς 'δ ὈΥ͂ ἴδ ὑτοίογ ]9 ἰῸ ππαοτγείδηᾷ, ἢ 
ΑΒασθδποὶ δηὰ οἰδοῦβ, ἴπ6 τὮγοο πη ρ 8 
τησηπίϊοηοὰ ἱπιηοάϊδιοὶγ Ὀδσδίογθο.Ό ὙἘο86 
[ὮΓΘΘ Ο8565 ΔΙΘ, ἴῃ ΟἿΓ ἴδχὶ, ΟΥ̓ ΠΟ ΙΏ6ΔΠ8 

ἀϊδιϊησυϊδδοά οΟἸΘΑΣΙΥ Θπουρῃ ἴο ΟΥ̓ 
ἐοταβοῖνοδ 88 σοϑὰ γ ἴο ἔθ τιϊηᾷ οὗ [86 
τοϑὰοσ 88 [πΠ6 ἴἄγοὸ οοπάϊθουδ οὗ Π δ 

[09 ΠῈΣ ΝΠ ΠΜΎῚ τί Πρ; εἶ τρβ δ 
ΠΠ.9)) ΠΕ. ΜΜογϑονοσ, πὸ τἰϊγὰ 

6486 ΨΟΙ]ὰ ὉῸ Β' Πρυ]ασὶν ἰηαϊβιϊηοι: 886 
ἴοσϑ ουΐ ἔγοα, ἱζἢ [Γὴ6 τηββίοσ ἀοθδ ποῖ Ἰοϊ 

δοῦ ὃ τοἀθοτιοᾶ;---θη ἢ μον Ἰοης δϑοσ 
16 Ὀορίηπίπα οἵὗὁἨ ΠΟΥ βοσυϊ θῇ δηὰ ΠΟῪ 

ᾺΥ τὸ 8 οχοιϊοηϑ [ὉΓ ΠΟΥ τγοδορ- 

εἶοπ ἸΟῪ τοααϊγοὰῦ .--- ΌΣ 1) ὉΣ)Π, 
εα ιολοιΐ πιοπεν. ὮΏΣΞ ἴθ. δῃ ὁχ- 
ῬΙΔηΔίΟΥΥ δαάϊτίοη ἰο ὨΞΠ, κΚὸ ΓΘ "5 

ΠῚ 0) ΠΙΝ, 2 Κίηρο χχί. 1. 
ΤΉ686 ΔΓ ἰῃ0 ἴανν 8 ΘΟ ΠΟΟΥΠΙΏρ᾽ ΒΕΓΥΒΉΒ; 

ΠΟΥ ἀόβοτνο Θαπ4] δά τηϊγαῖ ἢ οὐ Δοσουηξ 

ΟΥ̓ τποῖγ οί ΠΟΥ δηὰ οὗἁὨ τῃοἷγ Βα ΔΗ ; 
ἴὸ ζΌΓΤΩΟΥ πηδηΐοϑιδ ᾿186}7 ἰῃ [18 ἢᾺΓ- 

ΤΩΟΩΥ͂ ὙΠ [ἢ 6 διπἀ Δ, Ὴ18] Ῥγΐηοῖρ 68 οὗ 
Μοβδίβπι: Ῥϑυβοπδὶ ἸΙΌΘΓΓ δηὰ ὀχοϊδὶνθ 
8} ογϊηδίίοη ὑπᾶοῦρ Οοἂ 465 ἴΐε γϑαδὶ 
Ἰοτὰ; ἴδ Ἰαῖῖοῦ δῆονγβθ 156} ἰπ τῆ6 

ΟΠΔΥΔΟΙΟΥ οὗὨ [086 ᾿νν8, ΠῚ ἢ Αγ ἔγυπιοὰ 

ὙΠῚ σοηδίδηςξ διϊθηιίοη ἴὸ [ἢ 6 ἱπίογεδβίβ οὗ 
πὸ βοσυδηίβ. Ηοννοσ, [686 Ὄχοο]]οηξ 
Ἰαῦνβ βθοῖὴ ἴο αν δ Ὀαϊ ΥΟΥῪ ἱτηρογ- 

δου ὁχεουϊοά. ἘῸΓ δὲ {πὸ εἴπο οὗἁἨ Κίπρ 
Ζοάοἰκῖ4 ἢ, [6 Ῥτόρῆοὶ Φογοιηΐδη ογἀογοᾷᾶ, 

ὉΥ͂ ἴδ)6 σοπητηδπᾶ οὗ σοά, πὸ {ἰτῖρος οὗἁ 
ἴδγϑοὶ τὸ 1οὲ ἴγτοθ ἐῆα βογυδηῖβ, ἰη δοοογὰ- 

δὴ ὙΠῺ (ἢ6 Μοβαὶς βίβίιϊθδ, [Ι͂π [ῃ6 
ἤγβὶ παρ ]8βθ οὗ θη ἢ πβἰαϑπὶ ΠΟΥ οδογοὰ 
[6 οοτητηδηὰ οὗὨ 86 ῥσγορδεῖ; Ὀυπϊ αἴοῦ 8 

Βοτὶ (ἰπ|6 ΠΟΥ σοι ρο] ] θὰ ἘΠοῖσ ΓΌΥΙΊΟΥ 

Βἴανϑϑθ ἴ0 Το ΤΠ ἴο0 (Ὧθ οἷά γοκα. ΤΟ 

[Π6 Ῥγορῇδῖ σοι ρ δἰ η9, μαι ἘΠ οἷν ἔα ΠΟΥΒ 
4180 δὰ ποὶ ποοάθά (686 ἴαῦγβ, ὯὨΟΣ σίνϑῃ 
[δεῖν ποατὶ ἴο [Πθτ; πὰ (Π08 ΤΏ6Υ ναὶ κοὰ 
δαὲ ἰη 16 νοἰκοα ὙΔΥΒ οὗἁὨ ἘΠοὶΓ δησοϑίουβ: 

δηὰ [6 δΔ48 ὁπ6 οὗ {16 Ιηοδὲ ΤΊρΟΓΟΙΒ 

δτηοπι ὁ} δπἃ τηθηδ668, [ὈΥΟΙΟ]]ηρ' [ἢ 0 
ςομρ]οῖο οχιϊγρϑιΐο οὔ Φυάδη. 80 ἱπὶ- 
Ῥοτίδης ἀϊὰ [πὸ ρῥγορῇῃοὶ 1080} 77 σοπδί 6 Γ 
{Π686 1ατννϑ σοποδγηΐηρ [6 τίρ!8 οὗὨ δοτ- 
γϑδηΐϑ (866 Ζ6Γ. χχχὶν, 8---22).--- [ἢ ΟΥ̓ΔΟΓ 

ἴο βῆον ἴπ6 Εἰ ἢ αἰ ΠΥ Οὗ [8686 ῥγοοορίβ 

ἴῃ ἃ 8.11} τηογὸ βεγι Κίπρ πηαηπθῦ, γὸ Οὔ- 

ΒΕΙ͂ΥΟ, ΒΟῪ ἴαγ Τοιμοίο ον ἴἢ 6 τνῖβοβὲ δα 

ατοδίοϑι ῬἢἸΠἸΟΒΟΡΉΟΙΒ πὰ [ορἰβ᾽αίοτθ οὗ 
Ῥδζϑῃ δηιϊ αυ ᾿6γο ἔοπι δυο ὨατηδτΘ 
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ἄρα! ἀθοο Ὁ} πιὰ μὲν. 9. Απά 1 Πα παῃ Ῥεϊτοι μεάᾶ 
ἮΘΡ ἴο [8 8οηῃ, 6 851411] ἀο ἴο ΟΣ αἷδοσ ὑπ6 τρϑηηοῦ οὗ 

ἀδυρ οΥ8. 10. 1 δὲ ἰδκοίῃ ῸΓ Εἴτῃη δῃοίῃον οὐδ, ΠΘΡ 
[οοά, Ποὺ ταϊτηθηΐ, δηα ἢ6᾽ οοπ᾽υρα)] τὶρΐ, 58}4}} Βα ποῖ 
ΑἸ] 18ἢ. 11. Απὰ 1: ἢδ ἀοίῃ πού ὑῃ686 ἰὮΓ66 ἴο δ᾽, Π6 ἢ 
884}} βὴ6 ρὸ ουΐδσιίγεο σιουῦ ΤροηοΥ.--- 12. Ηδ μα 

ποῦομδ. Ατίβίοι ο ἀθῆμοδ ἃ εἷδνο ἰοὺ Ὀ6: 
“8. ᾿ἱνίηρς ποτκίης-ἴοοἱ δηὰ ροθϑοδβαίοη᾽" 
(ὁ δοῦλος ἔμψυχον ὄργανον, ἘΠ᾿. Νῖο. 
ψἱ!. 18; κτῆμά τι ἔμψυχον, ῬΟΙΪΙΌ. ἱ. 4); 

16 ΒΆπ|6 αἰδιϊσυϊδθὰ ΡὮ]ΟΒΟΡΒΟΥ ΓῸ68 

ΟΥ̓́Θ 80 (ὯΓ 88 ἴο ἀἰνϊἀθ τηδηκὶπα ἰηῖο ὑνγοῸ 

αἰδετοης σταοθϑ: [Π6 ἔγτοο, δῃὰ ἐΐοϑε τοΐο 

αγε εἰσυες ὃν παίωμγε (οἱ φύσει δοῦλοι), 
ὙΠ Μοκαίβπι οδι δ Ὁ} 55.659 [Π6 ὩδιίοΓαὶ 
64 1} οὗἉ αἰΐ 48 ἴῃ6 γ ΥῪ τοὶ οὗ [18 ἤπῃ- 
ἀδηγθηΐαὶ ῥχίποὶρῖθδ. ΟἾΔΟΥ ΘΟΙΙΡΑΓΒΟΏΒ 
δασο Ὀδθη ἱπίοσβρογβθὰ ἴῃ ἴπ0 ριθοθάϊηρς 
τοαῦκα, Ενοη ἴοσγοῖρη β᾽ανοβ 6ΓῸ ποὶ 
ὈΠΙΓΘΑΌΘΠΕΥ τηϑὰο Ποῖγ οὗ [86 ὈΓΟΡΟΓΙ͂ 

οὗ ἐμοῖς ΗΘΌΓΘΥ πιαδίουβ ὙΠῸ δὰ πὸ 

ΒΟΠ8 (οοραγο θη. ΧΥ. 2, 8; 1 ΟἸγοη. ἱΐ. 
84,35; 80 δ'80 οὺ χχχὶ. 18,14); δῃὰ τ 

ΑἸ Ὀϑοπίιο8 νἢο ἼΤΟΣΟ, ἴοῦ ἃ δαρτδης ἰγδυὰᾶ, 

Ἰηδὰο ΠΟΓΘΑΙ ΆΓΥ Βοσυδῃ 8 οὗὨ [Π6 ΛΩΠΟΙΓΌΔΓΥ, 
Βοοῆιὶ ἴο δύθ δηογθὰ 8 Ἴοηϑι ΘΓ Ὁ]6 
διπουηὶ οὗ τόρασὰ (Φοβὰ. ἱχ. 26, 27; οοπ- 

Ῥᾶγα 2 ὅδπι. χχὶί, 8, εέ δὲᾳ.). [Ὁ ἀρῬθδυβ, 
ἦπ ἔδοϊ, ἴγοΐῃ ἃ οἷοϑο δχδιηϊηδίίοη οὗ πὸ 

ῬΜοραὶς [ατγ8 δυουϊ Βίδυθσυ, ἐμαὶ [Π6 166:18- 
Ἰαῖος τα ἀθορὶν ἱπιργθβϑοὰ ἢ [86 Ὡστη- 

ῬΈΓΪ 688 ουΐβ διὰ ἀορταάδίϊουϑ τὶ ἢ ἩΙ ἢ 

τῦδι οοῃαϊείοη ἰ8 δἰὐοπἀθὰ; δηὰ [παῖ δ6 

πουϊὰ ἔαὶ ΠΥ πᾶνο Δοο] ἰδ ιοὰ ἰδ δορί 
δὰ [86 ποίου οὗ ᾿ἷβ {π|6 δῃ ἃ ἢ18 Ῥθορὶθ 
αἰϊονοὰ ἰ, Α υνῖϑο οοπῃίου δῖοι ἴ0 οχίδι- 

ἱπν Το χ8 δηὰ ῬοΟρΡΌΪΑΣ ῬΥΘΟΟΠ ΟΡ ΪΟΙ9 

Ῥοτυδάοβ 89 σὴ0]0 Μοεαὶο Ἰορίδἰαξίους 
διὰ 1 106 ἴον οὗ [Π18 ἔσγϑο σϑβοΐθβ ἰηὶο 

[10 δϑογθΏ μοὶ σηϊδ οὗ μοδνθῃ, 118 σγοοίϑ δΥΘ 
Ἰάάθηῃ ἴῃ τ[86 οδθ. ΤῊΐ8 ῥσὶηορὶο οὗἁ 
δοοοτηπιοάδιίίοῃ [0 οἱ ἴοστῃδ ἰδ ἃ ἐστὶ θα 18 
που [06 Ιανγρῖνοσ μαϊὰ ἴο δυμηδη Υ:; 

πὶ 80 ἰπίυδοα 8 ΠΟῪ δρὶσιὶ ἱπίο ἐδοδθ 
οἷά ἔογπιβ, δηὰ οομνογθα 88 Ῥτγοὐιάΐοον 

ἰηίο γι 8, δηὰ αὐυδο8 ἱπῦο ὑ]6δϑίηρϑ. 

76 88}|4}}, ἴῃ [80 ΤοἸονίηρς ἰασ, Βανθ 
ΔΏΟΣΒΟΥ ὙΘΓΥ ΓΟΙΏΔΙΚΑΌΪΟ ἰῃδίδησο οἵ τμδὲ 
Ῥγίηο! Ρ]0.-- Εν ὰ βηάδ, ἰῃ τπ6 σοῦτθα οὗ 
Ηοῦγονν ἰδίοσυ, ἃ βοῖὶ οὗ βυδογάϊηδίθ 
ῬΘΙΒΟΠΒ, ὙΠΟ δβίδηἀ ἴῃ 109 τωηϊάδὲ δούγοθῃ 
δίδυθδ δηὰ ἔγθο δ ἰγο ρβ, δηὰ ς8}}8 ἐμ οτὰ 

οἰϊεηία, ΝῺ ἃ εἰπιϊϊας το δίϊοι ἴὸ τποὶς 

Ῥαίγομϑ 88 ἴπὸ Ἐοιηδη οἰΐθηϑ. Βαϊ [86 
᾿πδίδηοοϑ δηὰ δυμαπθηῖδ, Ἡλι οἢ ἢν δά- 

ἀποδδ, ατὸ οὶ ἀθοίδῖτο; δπὰ τοδὶ ἢ6 68}}5 

ΟἸἰθηΐδ, δθθηὶ ΟἿΪΥ͂ ἴὼ δ ἔπ οδίοῦ οΣ 

ΒιιροΥϊπιθηἀΐηρ δίανοθ ἰῃ ἐδ6 ἤοῦδοβ οὗ 

1Π0 Τοῦ, Ι ΙΏΔΥ, ἸΔϑΕγ, 6 οὐβογυρὰ, 
ἐΠαὲ Βοῖηθ ογἰτἶοδ (85 Βομοδα δηὰ οἵ 618) 
Βαανα, ἰπ [Π656 ῬΓΘΟΘΡΙΒ ΘΟ ΠΟΥ ΠΩ ΒΙΘΎΟΓΥ, 
ΔΒ ἰῃ ΒΟΥΘΙΓΆΙ ΟΥΠΟΥ ἐπκίϑηςοϑ, ἰοαπὰ ἴδῃ 

ἀἰδεγοηῖ ἰδνγβ (Ὑ ἈΙΟΝ δ. ἱπάἀοοᾶ ἀϊδοσγηΐ- 
Ὁ]6), δῃὰ αὐδοῦβ ἰο {πὶ οΟἰτουπιδίβηοθ 

ΒΟ0Π10 ᾿παροσΐδηοθ, ἴθ Ὀοΐησ ἃ δἰρηϊποδης 
ΠΌΠΙΌΟΥ, Μ᾿ ἰοἢ ΣΘΟ 8116 (ἢ ΒΔΏΘΕΥ οὗἩ 180 
ἀφοδίοσοο. 

4. ΤΑῪΒ ΑΒΟΌΤ ΜΌΕΡΕΕ. ΨΈΒΒ. 19---} 9. 

Το ἰαγβ δΔοουΐ ΤηΓΔΟΥ 86 Πογὸ δαϊ 

Ὀτιεῦγ, ᾿Βουρἢ ΟἸΘΑΥ͂Υ δηὰ σοπιρτθιθι- 
δίνοιυ, ἰτοδίϑα; (ἢ ζο]ονίηρ, ῬΆβϑαρο8 
σοηιίδίῃ 106 ΤΏΟΓΟ τηϊη ἴθ ὑγοΟΥυ β] ΟῊΒ: ΥΘΤΈ, 

20, 21, 28, 29; Ναυπιὺῦ. χχχνυ, 9--34: 

θουΐϊ. χίχ. 1--14; Ἰωυϊς, χχὶν, 17, 21; 

Ὠοαῖ. ἰν. 41--44; σοτήραγο Ὠδαΐ. χχὶ. 

1--9. χχυῖ!. 24, 35; Φοϑὴ, χχ.; 2 ὅδ". 

χῖγ. Α ὁδγϑίηϊ σοι ρ δίδου δηὰ οι ἱ- 

τιβίίοῃ οὐὁἨ {680 ῥδββαζοβ ὙΠ Ἵσχμϊυὶς ἃ 

Ἰερίδἰαεῖνο δυϑίομι οοποοσηΐης Ποχηϊοίάο, 
ἴπ ὙἘΙΟΙ ΤΩΔΏΪΥ ΒΟΥΟΓΙΟῪ 18 ΒυΓΡε ΒίΠΡῚΥ 
οουρ]θὰ τὴ Βαπηδηΐγ, δηὰ ὑγίποὶρὶθ 
ΜΓ οχροάϊθηςγ. Ὑπὸ Ἰοδάϊπρ ἰὰ688 ἃγὸ 
ΘΑΒΙΥ ἀἰβοούογδθϊο: (80 ρεγίδοϊ θα δ Υ 
οὗἨ 411 Ὀδθέογθ (89 Ἰδῖν, δηὰ δ ἄθρτθο οἵ 
Τοδρθοὶ δῃηὰ χουθίθηοθ [Ὁ0Υ δαπιδὴ [16, 
ὙΠΙΟὮ ΟἸον ί 8 ὑΠ}8 ρατὲ οἵ {π6 Ἰερί 5διίοῃ 
Αἰπιοδῖ ΠῸΠΙ ΟΥ̓ 8] ἰὼ ΙΟΥΔΑ] ἰανγα. 
ὙΒΟΥ δοῖνθ ἴμθ στϑας Ῥσοῦίοιηῃ οὗ οοτ- 
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ΤῊΝ ΤῊΝ ὈΥλμ τ) ΤῚΣ Ν ὙΘΕΣ 1. ΠΌΡ ΤῚΣ ΓΘῚ ΘῈΣ 
δ ιπϊηρ δαίοιυ δηὰ ογάδσ τὶ (Π6 στοδίοϑι 
ῬοΟΒδι Ὁ]. σοῃϑίἀογαίίοη δηὰ ᾿αβιϊοθ; δηά, 

ἦπ ογάου ἴο οιὐδίῃ 1}18 αἷτα, (ΠΟῪ δῖὸ 

ΟἾΠΟΓ ῬγηάοΠΠΥ Ὀδδοὰ οὐ Ργϑυδι ηρ 
ῬΟΡΌΪΑΓ ποίη, ΟΥ σοιηροβοὰ οὗἨ ΠΟΥ 

ἐπδεϊτυϊτ 8 που ΟΑΪ ἰἱπιγοάἀποορά, 

ΤΠοδο ἰαῦγβ δ΄θ Ὡδίῃγδ!γ αϊνἀοα ἰηΐο 
ἔπο Ὑο αἰβόγοης δϑοιΟΏ8, ΠΘΙΏΘΪΥ: 
1. ϑραῖπδὶ ργοιηθαϊδιοά τηῦγὰθῦ: δηὰ, 
ΣΙ͂. αϑαΐπδὲ πηϊη!οηείοηδὶ ππαπδίαμσλίεν, οἵ 

ΘΧΟΌΒΑὈΙ6 ἀοκιϊοίάε. 
:, Μυγάογ, (ἀο᾽ θογαίο δὰ ῬτΤΘΡΘΏΘ6, 

ὟΥΔΆΒ, 'π ΘΥΘΙΎ (486, Ρυπίδηοὰ τ] ἀοαῖ, 

δηὰ (06 8816 ᾿ἰδνν8 ϑρρὶἰοὰ, ἴπ 1μὲ8 τὸ- 

δροςξ, ἴ0 ἴΠ6 [Ιδγδο ϊ δὰ (Π0 ἰογοΐ πος 
(ἱονῖε. χχὶν. 22). Τὸ ἴδκο τοἀοιωηρίίοη- 

ΤΑΟΠΟΥ͂ [ῸΓ δΒιοῖ ΟΥΠῚ6, 88 8 [ἢ6 6886 
ΔιΠοη δ 16 Μοδαιηπ 88, 85 ἢοΐ Ῥ6Γ- 
ταὶ δὰ; τἢ08 [0 το ΤΑΌΣΔΘΓΟΥ που] 

δανο οὐαϊποὰ ἃ ἀδηροσγοῦβ ῥγογορσδῖνρ 

ΟΥ̓ΟΣ [Π6 ῬΟΟΙΟΙ ΟΥ̓ μλΐπα], δηὰ ἴΠ6 ῥγίη- 

εἰρίο οὔ ϑᾳυδὶν πουἹὰ παν θθθὴ ἀ6- 
δἰγογοῦ, Τὰ τηυγάσγο; 8 ουτγδοα, 

ἙἜνοη ἔσο ἔθ δἱίδγ, το ἢ 83, ᾿ῃ δῃ- 

οἰθης {1π|68, δ.6 8181] δδυ]απὶ οὗὨ οὔ πιὶ- 

ὩΔ]5, 6 σουἱὰ ὕὈθ0 ἰδκοὴῆ δηὰ ἀοϊϊνογοά 

ὮΡ ἴο ἀσδίἢ (866 οἡ γοσ. 14). Το Ἰαπὰ 
ὙΔ5 Τοπδίἀογοὰ ἀεδβοογαϊοαὰ δηὰ ρμοϊϊ το 

88 Ἰοηρ 88 ἴΠ6 Ὀϊοοά οὗὨ [6 πηυτάογον Πδὰ 
τοὶ ὈΕΘῺ 8:6, δηὰ [ῃ6 ἀν  ]Π Ἰ σ-] 6.6 οὗἁ 
αοἄ βοοπιοὰ ἀἱερταςοὰ (866 Ρ. 367). 80 
τοδὶ τγδβ (ἢ6 ΠΟΙΤΟΥ δραίηϑδί Ὀἰοοάδῃσά, 

πὲ δυὐθὴ δηΐπια]β πο μδὰ ΚΙΠοὰ 4 
ῬΟΙΒΟΏ, ὝΘΣΟ ϑἰοησά, δηὰ τδοὶγ ἤοϑἢ τ Δ8 

Ῥτοδί το ; 16 ΟΠ]Υ οῃὰ οὗἁ ϑυοῇ οχίγα- 
ΟΥΪΠΑΤΥ Ῥγοοαρὶ τγδϑ, ἴο 411 [ὴ6 Ρϑορὶθ 
ΠῚ ἀδοροῦ δυογθίοι 0 ΘΥΟΥῪ ΒΘ Ή ΠΥ 

ἀροὰ (866 οἢ υδγ. 238--- 329). 1Π αὶ ΘΟΥΡ90 
Ὑ583 ἰουπᾶ, δηὰ (ἢ6 Πηυγάοσγου γἃἀβ υἢ- 

Κηονγη, δηὰ οουἹὰ ὮὉΥ πο οἴοτε Ὀ6 ἀΐδοο- 

γογοὰ, 106 6᾽ 615 οὗ {πὴ ποδοδὲ [ΟὟ 

Κι!Ποὰ, αὐ ἃ Ῥογοπηΐαὶ σχῖνον, ἃ οδ , νοὶ 
᾿ιδὰ ποῖ γοῖ ὈοτπΘ 8 τόθ, δηᾶ, νγδῃϊης 
1ποῖγ Παηά8 ἴῃ [86 δίτοδσω, ἴῃ [6 ῬγθβθηοΘ 

ΟΥ̓ 180 Σωονΐτοθ, [ἢ 6 θογυδηΐ οὗ ἀοά, ὑτο- 

πουποοὰ τ᾽6 (Ο]ονίηρ δοϊοπηῃ τγογάϑ: 
“ΟἿἿ παπᾶ ἤδνυθ ποὶ δῃδρά {πὶ8 Ὀϊοοά, 

ὨΘΙΠΟΥ Πᾶν ΟἿΤ Ογ68 8660 1, 6 τηοζοὶ- 
ἴα], Ο Ιοτὰ, ἐο ΤῊΥ Ῥθορ]ο [δτϑοὶ, πο πὶ 

Τοῦ διαδὲ σοἀθειηθά, δπὰ ἰδῪ ποί ἴῆπο- 

ἐθῃΐ δ]οοὰ ἰο ΤΥ ῬδΟρὶθ οὐ 18γ86}᾽8 
οΠατρο. Απὰ {Π|6 Ὀ]οοά 884]}} 06 ἐογρίνϑη 
ἴμοπι" (θεαί. χχὶ. 1---9); δπὰ ἰμὶδ δ, 
δρδίη, ἃ ΒΥ 0] 1οΑ], ᾿πιρσοδϑίν σΕΓΘΙΏΟΏΥ, 
ἴο δηοίῃ ἔδο δδποῖν οὐὗἨ Βυτηδη Ἰ ἴδ, ονθα 
ἴο [186 τηοδὲ πηϊτπογοὰ τηϊη 8. ΤῊ Ἰερὶθ- 
ἰδίου ογάεγοὰ δυθῃ, ἔμαὶ 186 βδὲ τοοῖ οὗ 
1Π6 Βοῦδοθ, τις ἢ δγο, ἰπ [86 Εδβὲ, τηυοῖ 
υϑο, ὈΟ(Ὼ ὈΥ͂ ἀΑΥ͂ δΔῃὰ ὮὉΥ πίρδμε, δμου]ὰ Ὀ6 
βΒαττουη ἀοα τ] ἃ ρᾶγαροὶ οὐ θαι] ποης 
(ΠΡΌ), 1Ιοϑὲ δηγδοαγ ἴΑ]} ἀονη, απὰ τἢ6 
ῬτΟΡτΙοΟΣ Ὀτγίπῷ Ὀϊοοὰ οΥὰὸσ ἢΐβ ἢοῦδο 
(Ρϑυξ, χχὶϊ. 8).». Τὸ Κοορ ροΐβοῃ, νγδϑ, 
δοοογάϊης [0 6 ΒΔΌΡ᾽η8, ἑηιοταϊοιοά, 
δηὰ [{ 1 γγὰ8 ἰουπὰ ἰπ ΔΗΥ͂ 16τ8ο] 1068 
Βοιδθθ, 86 βιῆετοὰ ἄθαίθβ (ωϊοερορλμει, 
ἈΑπᾶᾳ. ΙΥ͂. νἱῖϊ, 84λ, ψ ἱο ἢ Ἰατν ΤΠΟΥ ἰη- 
ἴοιτοὰ ἴτοῃρῃἨἙἑ χχίΐ, 17, πηδογείαπάϊηρ 
ΠΌΣΟ 88 α ρμοίδοκεν. ΤΠ ἄϑεροσ σρο- 
εἶνο οὗἁ 411} (666 ἰδν8 88 δἰγοδυ ὕθθῃ 
Ῥοϊπιθὰ οὔ ἱῃ ΟἿΣ οχρίδπδίοῃ οὐ (ἢ9 
δἰχί ΘΟ ηἀτηθηῖ; ΠΔΙΊΘΙΥ, ὑὕδοδαδθ 
ΤΏΒ ἴδ ποῖ ΟἿ]Υ 8 ᾿ἰνίης Ὀοίης, ἱπ ΒΟΘΘ 
Ὀϊοοά ἰ8 [πΠ6 Βοιῖ, Ὀὰὶ 18 ογοαϊοὰ ἰὴ 189 

ἱπδρο οὗ ἀοὰ (θη. ἰχ. 6). Βιιΐ (86 ἐπ- 

ἐεπἰϊοπ οὗ τηυγάογ τηιβὲ Ὀ6 οἶδα ὈΘγοη ἃ ΔΩ͂ 
ἄἀουδι, Πἔ ἴδ ΟΥ̓ ΠΑ] ἰΔΥ ἴῃ δα 5} ἔος 

ἢ18 νἱοῦπη, ἢ ἃ πον ΤυΔ]Ϊοο ἴῃ ἢἷ8 
Βοασῖ; 1 6 διηροῖθ Ηἷπὰ Υ ἢ} ἰηδΙΓΌΓΏ ΘΠ, 
ὙΠ ἢ ΤΩΙ ΟΒΕΪΥ ΒΠΟῪ 8δῃ ἰηξοπίίοη οὗ 
Τουτᾶον, ὙΒΟΙΠΟΓ ΠΟΥ δῇ οὗ ἴσο, ΟΣ 

βίοπο, ΟΥ̓ γοοῦ, δ6 τγ88 σοῃβί ἀογοά ἃ χηυγ- 

ἀογοῦ; Ὁ δὲ Ἰοαϑὶ ἔγχο οὐ ἴἴγοο ((Πδὲ 18, 

ΒΟΥΘΓΆ1) ἩΪΠΟΕΒ68 ΘΓ Τοαυϊτοὰ ἴο0 Ῥγοτθ 

[00 ἀοοὰ Ἰο,8}}γ7γ. [ἢ δεῖ, χίχ. 11], ἔνθ 
σου ἀἰτἰοἢ8 ΔΓῸ δροοϊῆοά, ἢ] ἢ, ΟὨΪΥ ΒΘ ἢ 
οοιηδὶποᾶ, οοηδίίἶθ δδβαβδί ηδίΐοη: 18, 

Βεαῖσοα δρζδῖπδὶ (ἢ6 [6] ον-δη: 9η4, ᾿Ἰγίῃς 
ἰῃ ναὶϊ ἕου δὶπι: ϑιὰ, [Π9 8558}}} εἰζαίπβὲ 
᾿ἴτὰ: 4, πα ἶπς Ὠΐτ τ} ἃ πηοτίδ] 1ἢ- 

Δἰτα πιο ΟΥ ἰῃ ἃ Ιηογίδὶ ΠΠΒΠΠΟΥ: 8ηά, 

51}, βοΐ) ἀθ δὶ. 

1. Βυῖ, ᾿ἶ πὸ ἱἰηϊοπιίοῃ οὔ Ποπιῖοϊάθ 

28 οὐνίουδ, δηἃ ἀσδϑὶὴ οηϑυορὰ ΠῸΙΔ 

ΔΗΥ͂ ὉΠΟΟΙΓΓΟΪΔ0]6 ὁδυθ6, πίθους [ἢ9 
Ττοοίΐνο8 οὗ μαδιγεάὰ οὐ σρδὶῖίσθ, οδρίϊδὶ 

Ῥυβοσηοης που] ὰ, αἴ {Π6 ι8ὲ σοΏΘΘΡ- 
τίοῃ οἵ ἴπ6 Ἰορὶβαῖοσ, αν ὈΘΘΠ 8 ΟΥΠΊΘ, 

ἧς νουἹὰ 6 “χυὶὶε οὗ δ]οοὰ;" ἴον ἱππο- 

ἐθαὶ Ὀϊοοὰ νοιϊὰ Ὀ6 διοὰ (Π οαϊ. χἰχ. 10). 
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ΒΙηϊ ο ἢ ἃ Τηδη, 80 ὑμαῦ μα αἰοίῃ, 8141} 6 βΒυγοΪΥ Ραΐ ἰο 
ἀοδίῃ. 

Βαυϊ, οὐ ἴδ οἵδε μδηᾶ, ἱπιρυηίν οὗ 
ΒΟ ἢ δι] μοϑὰ οβϑβηθϑα τοῦ Ἱὰ ἤν ὈΘΘΏ 
ὨΙΧΗΙΥ ἱπιροϊιῖς ; [Ὧ6 ῬΘΥβΟθΘὶ Βασι 
οΥ̓ [86 οἰκίξοῃδ γοαυϊγοὰ τηθϑβγοθ ἴον ἀ6- 
ῬοΙτίη Οὐθη ἔτομι Οδγ  οδβηθθδ. Απὰ 

ἴοτα Μοδϑα ἀθνϊβοὰ δὴ Ἵδ)οίϊοηί ὀχ ροάϊθηξ, 
ΔΙ ΓΔΌΪΥ ἰὼ ΒΑΓΙΠΟΣΥ ὙΪῸ [Π6 οἰγουτα- 
δίδηοοδ, δηὰ (ἢ ποίίοηβ οὗ διἰ8 ῬθΟρὶθ. 
ΑἸπποβὲ ἰὨγουρδουῦς [ἢ9 τ 1016 οὗἉ Δη ααἱ Υ, 
8.8 81}}} δὲ ργϑβθηῆς ἰη [π6 ΕΔδϑὶ, ἱξ ἀονοϊνβα 

ΟἹ (πθ ποδιοϑὲ γοϊαϊίνο οὗ ἃ τηυγάογοὰ 
ῬΟΙβοι, 88 8 ΒΟΙΥ ἀυΐγ, ἴο τουθηρο ἢ 18 

Κίπβηιδη ΕΥ̓ 186 Ὀ]οοὰ οἵ δὲβ πιαγάθτοσ, δηᾶ 
Ἦδα νγαβϑ, ἱποσοίοσο, οδ᾽ἱοὰ (ἢ9 “ δυθηροῦ 

ΟΣ γδάφεπιεσ οἵ Ὀἱϊοοὰ (ΟΝ), ον ὉἽ θϑδ); 
δερίπερίηι, ἀγχιστεύων, ΟΥ ἀ. τὸ αἷμα; 
ΘΟΙΏΡΆΣΟ 2 ϑδσὰ, χὶν.); 6 το πορίθοιοὰ 
ἦς ννγδϑ οοποίἀεγεὰ ἰηΐβτωουβυ Ὑμὸ ὅοε] 
ἴγ48, πῃ ἔαςϊ, οοηβδἀογοὰ ἐδἢθ Ἰοζαὶ Ποὶγ οὗἁ 

186 τί χη! δηὰ ἀαιὶοι οὗἁὨ μἷ8 γοϊδεϊνο; ΒΘ 
δὰ ἴο σϑάδοϊῃ ἴδ: ΧΟΡΟΥ͂ 3014 ὉΥ 186 
Ἰαϊοῦ ἴτοτῃ ῬοΟυΟῪ (1Υυἱὶ. χχν. 34, εἰ 

464.}; Β6 δὰ ἴ΄0 ΤΟΙ ἢΐ8 ρογθοη, ἰἢ ἢ6 

Ἰδὰ {4116 ἰῃΐο δἰδυθσυ (να 8. 48, 49); ἴο 
ἸΩΔΙΤ δὶ8 πίάον, ἰΓ δὸ ἀϊοὰ νἱϊοῦΐ 

οἰ] άγθῃ; δηὰ δ6 δὰ [86 τὶ κι ἴο τϑοϑῖνθ 

[Π6 ῬΓΟΡΟΓΥ βίοϊθη ἔγοτῃ δὲ8 τοϊδνο, διὰ 
τοϊαγιοὰ ὈΥ [6 Ροπηϊΐοης (μϊοῇ δου ἷθ 
ἀεὶ (Νυπῦ. ν. 8). Νον,, διςἢ συδίουλ 

οὗ ἀνθηρὸ οἵ ὈΪοοά, ΣΏΔΥ πᾶτὸ ὈΘΘῚ Ὡδοθδ- 
ΒΑΤῪ ἴον ἴπ6 φγοϊθοκίοη οὗὨ 16 ἴῃ ἴΠ6 ἰη- 
ἴδΠΟΥ οὗἩ υπουρδηϊζοὰ βίαίθδ, Ὑθο [Π6 
δονογηπθη 8 ΟΓΘ ἴ00 Ὑοδῖ [0 ῬὈγοθθοῦθ 

[6 ρογροίγαίοσβ, ΟΥΓ ἴ0 ἱπβρῖγο ἰδὲ ἴδανς οὗ 
τοϊδ διίοι νος δίοηθ ἀοίοτθ ἴδ 6 νίοϊκοι. 

Βυϊ δβιιο ουδίομῃ 8, ἰπ ἔδοῖ, σα τοῦδ ἴῃ 

118 οτἰχίη, δηὰ ἀοίοϑιδὉ]6 δη ἃ βδηρυΐ 

η 18 οὔἶδβοίβι 11 [458 οσχίοσιηϊηδίθὰ θη γα 
ζατα θ5 απὰ ἐγίθθ8; ἰδ οὔδθη ἀδδίΓΟΥΒ [6 

ἱπποοσοηΐξ, οσ μα αοοϊ, ἰῃ τπ6 Βοδλὶ οὗὨ 

ἢ18 ΓΑρ6, ἰδ ποῖ ΔΙ ΑΥΘ 80]6 ἴο ἀϊδιϊ ρα ἢ 
ἔγοτῃ ἴπ6 ΚΌΣΜΟΥ; διὰ ἰδ τορι 8 ἴο [Π6 
τιοεκὶ ἱπείάϊουδ, πηοδὶ δο͵οοῖ, δη ἃ πηοδὶ ἵτη- 

ΤΩ ΟΓΑΪ Ὁ]8η8 οὗ Ῥογβοουϊίοη, οὗἩ τ ϑΐϊο ἢ (ἢ 6 

Αταθὶς τυίτοσβ ἔπ γη 8} 08 ΤΩΟγῸ 18} ΟὯΘ 

τουο είης ἱπβίβῃςο, Ἐδὶη σοῦ ὰ Μοβεϑ 
αν δροϊ δηθὰ (ἢ]8Β ὙἘ016 δγδίθῃι οὗ 
ανθῆρο οὗ Ὀϊοοά, το ὈΘΟΑΠα ῬΟΓΘΟΙΥ 

ἈΠ ΙΘΟΘΘΘΑΙΎ 88 δΟΟΏ 88 ἃ Ὑ0]1-Γερυ]αῖοα 

18. Απά 17 ἃ δὴ ἀοίμ. ποὶ ρυγβαθ ᾿ηϑἰα]ου8]Υ, 

βἰδίθ, ὙΠ} ἃ ῬΟΤΟΓΪΌΪ ἀχϑουϊίνα, τγ88 
Θδιδἰ ϑηθάᾶ, δηὰ {πὰ οὔδη ον 88 δΏγο ἴὸ 

86 γἱδίιοὰ πὴ [ηΠ0 ἀοδοσνοὰ ῥῃηΐ8}- 
τας, Βαϊ ῥγολυάίοοβ, δηὰ ἀοορ]γ-τοοίοα 

ἐγδαϊοηδὶ οὐδίοπιδ, σδῃποὶ ὃὈ6 ογδαϊοδιοα 

ὈΥ͂ δῇ δρδβίγαοὶ ἴων. ὅϑίι ἢ δὴ διίοιωρὲ 

σοῦ Ἱὰ 6 ἴδ ποτῖκ οὔ δὴ δηιπυβίδαϊ, ποῖ 

οἵ ἃ λαάϊοίουϑ ἀπὰ δοῦεῦ ἡυάμο οἔἱ ἢυτηδῃ 
ὨδίαγΘ. Μόοθδο8 ἀϊὰ ποῖ {{Υ̓ ἴο αδοἰίδὴ ἰδὲ 

ουδίοτῃ, Ὀμὲΐ ἴ΄ο τᾶῖκο 1 ἑπποσζίοια, Ηθ 

ἀϊὰ οἱ νὺὶβϑὰ ἐο Ἔχοιρί {πΠ6 γεαΐ δηὰ ἐπ- 
ἐεκίϊοναΐ τουγάοσοῦ ἔγοτα (π6 ἦπ8ὲ τοϑθηϊ- 
τηθηΐ οὗ ἴδ6 βαγνὶνίηρ Γοϊαῖῖνο; ἢθ ττδ8 
Ῥοιτηϊ θα ἰο Κὶ]}] Ηἷπὶ τ Βόσονοσῦ ἢ6 ἐοππὰ 
δἶπι; δηὰ ΟΥΘΙΥ͂ τηλρίβισαία 8 Ὀουηᾶ 
ἴο δδϑείβὲ ἢΐτμὰ ἴῃ ἢἷ8δ Ῥυγβαΐ : ὕαλὶ Ἦἢθ 
Ὑ]ἱδιεα αἱ ἰεδδβὲ ἰο ῥγοίθοϊ (6 σῃογοὶν δι- 

Ῥεοίεά, ἀτιὰ γοῖὶ Ῥϑυθδρ8 ἱπποοδηῖ, (ῃ9 

ππὶπἰεπίϊοπαὶ, Δ ἃ ΡΟΓΒΔΡ5 αυΐ16 νἱγίπομ, 
ΤΩΘΔΏΒΙΔΥΟΙ, ἔτοι [86 ἰηἀ ἰδοτ ΐπδίο σαῦθ 
ΟΥ̓ [16 οχοϊίοαὰ τοϊδεῖϊνθΌ Ὑδογείοσα ἢ6 
ογἀογοὰ ἴπ6 δρροϊπίπηιθηὶ οὗἨ δἷχ οἱξέε 
97 τελιφε ὑρο Δ}, τοῦθ δο υπΐοτ- 
ἰπδῖίθ ῬΘΙΒΟΏΒ τῆς πὰ δὴ δϑυΐιπ. 

ΤῺ ογάογ ἴο ἔδοι δῖα ἢἷ5 Βίρῆϊ, ἱε τῶ θη- 
ἡοϊποᾶ οαὐ ἴἢ6 δυίδογίιϊοδ, 88 6 ἀυῖγ, 

ΔΙΜΔΥΒ ἴο ΚΟΟΡ ἴπ6 τοδὰβ ἰοδάϊηρ ἴο ἴΠο80 
ΤΟΥΤΏ8. ἰῇ Ῥογΐοος σϑρδῖσ, ἴὸ πιο (ἢ6 
ἐγβά ἰομαὶ οχοροδὶβ δὰ δ ἸΏΔΩΥ οΟἴδΕΓ 
δἰταϊ ΥΥ Βυτδᾶπθ Ῥγϑοορί8 (ασεοιίλ 
ἀϊ, δ). ΑΔ [πὸ (οεἱ ταΐρἢὶ γοῖ, ἰῃ 8ρίτο οἴ 
[686 ῥχοοδείοηβ, Κ|}} ἷπιὶ οἡ ΐ8 ὙΔΥ ἴὸ 
ΟὯΘ οὗὨ ἴδ6 εἰείε8. οὗ τεδιρο, ᾿ὸ τγᾶβ οὗὨ 186 
Ἀχμοδὶ ἱπρογίδηοθ πδὲ ΠΟΥ ὙΕΣΟ, 88 
ΤΟ 88 ῬΟδδΙὉ]6, ΘαΌ 411} ἀϊδισ θαϊοὰ 
σουσμόςπε [86 Ἰαπὰ, δῃὰ ἴδαὲ (ἰιοὶγ ἀΐδ- 
ἴΔη06 ἔγοτλ Θϑοἢ ΟἿΟΣ ἯΔ5 οὶ ἴο0 πτεδί. 
Αηὰ {π6δ0 οοπείογαοηβ ΜΟΓΘ δοσυρα- 

Ἰουεῖνγ αἰϊεηἀθὰ ἴο. Μόοβδεβ δἰηδοϊ ἢ μδά 

ογάδογοὰ ἔπδὲ ἰῆγθο βο οἱκἷοθ Ὀ6 80" 

Ῥοϊηϊθα ἱτηπιοάϊδίο νυ ΔΡΟΥ [Πεὶγ δ6.}16- 
τοθηὶ ἰῃ Οδπάδη, δηὰ ἰἴ 1110 ἰΟΥΤΙΟΤΎ οὗ 

[Π6 Ιαγϑο 68 δῃου]ὰ οχίθηᾶ, [0 868 δρασί 
ΔὮγθθ τόσο (Ποῦϊ. χίχ. 3, 8, 9); διὰ 

Φοβῆυδ ἀχοουϊοὰ (δἰ8 δοπιτηδηὰ δῆοσ [6 

Ῥαυεδὶ Ἴοοηαυδεὶ οὗ ἴμ6 ἰαπὰ (Φοβῇ. χχ. 
7, 8).». Ουἱ οι δἰάθϑ8 οἵ ἔοὸ Φογάδη 18)650 
οἰξῖοβ ογο δἰπιοϑὲ θα} 7 τεσλοὶθ ἴγοπὶ 

ὁδοὶ οἴδιεσ, 560 ἔδιδι [ὴ0 χτγεδίθδοι ἀἰδίδῃοθ 
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ἩΠ ἩΞ ΞΏ5. ΓΘ Ὁ1ΡΡ πρτ τ δα ὋΣ 
οἵ ὁ ϑγίυτα ἰο ἰδ ποχὲὶ διροπηϊθὰ ἰὸ 
δὐουϊ τνοῖνο ἀοστηδη π11168, δη ἃ [ἢ 6 ρΡ6Γ56- 
ουϊοα ΤΩΔΉΏΔΙΑΥΟΣ οου]ὰ ἐδιι8, αἱ [Π6 πἼπιοκῖ, 

ποῖ ὉΘ το (ΠΔΏ Βἷχ ζαΐ]68 ἔγοσα ἃ οἱδν οἵ 
τείαρο. ΕῸΓ [6 ΓΟΥΓΏΒ ἱπ [ΠΠ6 688 οὗ [π6 9οΓ- 
ἄδη νόσγὰ: Θοἶδῃ, ἰη Βδδδδη (829 52'΄ Ν.1.)) 
Ἑδιροιῖ, ἱῃ ΟἸἸοδά (82925.), δηὰ Βόχοῦ 

(3819 381); ἴδοδ6 ἰπ ἴπ6 τοϑὶ: δά, ἴῃ 

Οδ 1160 (389 6.), ϑθοδδει (839 18), δηὰ 
Ἡεῦτου (819 257. 

Βυΐϊ δυο δουϊαπι!Β ῬΕΓΘ ἰηἰοηἀεὰ ἰο 
ἩΔΥΌΟΌΣ ΓΟΔΠΥ ἐπποοεπέ ῬΟΓΒΟΊΒ ΟἾΪΥ, δὰ 
ἴο τϊπάγανν τ σπὶ ἴσο 16 τουϑῆρο οἵ 

10:6 606}; 88, ἴὉΓ ᾿πδίρῃοα, ᾿ἢ ἃ Ῥοσϑοῦ συ 8 

βιῖεῖκ8 ἴῃ 4 ἔογοβϑί, δηὰ 1π6 'σοῦ οὔ [6 Ἀχθ 

αἰἰάοα ουὖλδ ἤοπι ἰδ Βδηάΐο, δηὰ δοοί- 

ἀφηιδῖγ ΚΙΠ19 ἃ δ ὙΠῸ ΠΘΡΡΘΙ8 [0 ὃὉθ 

ποῶν (Ὀουϊ, χίχ. 5. ἘΠογοίοσο Μοδϑδ 

ογάοτϑᾶ, ἔαστίπον, [Πδὲ ΘΎΘΎ ἔπρίὶανο 

βιουϊά, δὲ [δ χαῖ68 οὗ [Π6 ΟΠἾΥ͂ οὗ τείαρο, 

Ὀ6 τεοαϊνραὰ ὈΥῪ 86 οἰ ἀθγβ οὐ ᾿πάροδ, ΝῈΟ 
δι ου ἃ ΒΟΔΙ δα ΘΟ βο ΘΠ ΕἸΟΌΕΙΥ ΘΟΙΒΙΔΟΣ 
ιἷδ ο856; δηά, ἱ7 (Π6Υ οαπά πηι Ἰπποοσοηῖ, 
ἴο δϑδῖζτι ἷπιὶ δὴ δϑοάϑο ἴῃ ἰμὸ οἱΐΥ; θυϊζ, 

ὁ 1ΠΟΥ Ὀοϊιονοὰ Ὠΐπὶ το Ὀ6 δῷ ἰπίθηξοηδὶ 
ΤΩΌΣΑΟΓΟΥ, ἴο ἀοῖτοῦ Ἠἰπὶ ὩΡ ἴο ἴΠ0 Οοοὶ 

ἔοτ Ῥυηὶδητηοηὶ (ΏὨουϊ. χίχ. 11 ---18; ΦοΒ, 
Χχ. 45). [πη ἀἰ βίους ο8868, ἢ6 ν,Ν88 δοηΐ ΠΟ Κ 
το [86 ἑονχῃ ὙΠ6τ6 τ6 ἀθοὰ δδοοιητηϊ δα, 

δηὰ ὙΠοΓΟ ἔθ σὔδτζο διζαίηδὶ Ὠἰπη οου ]ὰ 
ναδὲ Ὀ6 ἱπνοδηχαιθὰ; δηὰ, ἱΓ "6 τδϑ ἰουπὰ 

ἘΟΙΠ 655, ἢ6 ὧδ ἴο ὈΘ ΒΑ͂6]}Υ τοξυγηθα [0 
186 5816 ΟΥ̓ οἵ τοΐιρο (Νατῃ, ΧΧΧΥ. 35). 
Βοιἢ Μοδοβ δῃὰ ΨΔοδβῆεδ βοϊϑοϊθα, 88 86γ- 
Ἰυπη8, ΓοΥἑ 8] Οὐ Ὀγ ΒΥ οἰτῖθδ, ΟΟΥΟΠΑΪΥ͂ 

Ὡοῖ ΟὨΪΥ οἡ δοοοῦῃς οὗ [Ποῖῦ ΔηΔΙορΎ τἱῖδ 

[ἴα ΗΟΙΥ οἰγ, Ὀὰϊ δ'δὸ Ὀδϑοϑιβο ἴΠ:6 ῥγίοδίδ 

διὰ [ον ϊο8 τόσο ἴθ τοδὶ ἱπιθ} ἘΠἐχοπὲ 

Ῥογιίου οὐὔὁἩἨ 186 πδιΐοη, δπηὰ 186 πιοαὶ 

ἘποτοῦὮΪ νογεθὰ ἰῃ πὸ ἱπ᾽ πποιίομβ οἴ 

86 ἰανγ; [ΠΟΥ νότο, τπογοίοτγο, ὑ68ὲ 6ῃ- 

Δυϊοὰ ἴο ἀϊδοστ ὈΘύγθοΏ ΔΡΡΘΟΔΓΔΠΟΘ δηὰ 

ταῦ. ὙΠ, ἴῃ τ ΐδ ΘΑΙαΙΑΣΥ ἱπαε πο 

οὗ τι οἰκίο8 οὗ τοίαζο, (ῃ6 Ῥοβϑὶ Ὁ16 δθπϑο 
“5 ον αιοᾶ, ἐμαὶ ἘΠ6Υ Ῥγοϊθοϊϑα δοίαδὶ 

οὐἰσπαΐπδὶα; ἴον τπΐ8 πουἹὰ ματὸ Ὀθδὴ ἃ 

ῬοΪπεοπ οἵ ἐδ6 Ἰαπὰ, ἃ οοτηραϑβίου νηὶ 
πουϊὰ δατὸ οῃἀδηχζογοὰ [0 58 οὗἁ [86 

διδίο (Πϑαϊ, χὶχ. 1] --183). Απὰ νὸ δ00 
ὅπ εἰγοπεγδρθοὶ τϊϑάοτ οὗ ᾿6 ἸορίεἸδίοῦ, 
ἷῃ οΟδ ἱπδίδῃσθ, τη κὸ Παγτΐοθθδ ὧη οἷὰ 
ἀδηροόγοῦβ ἱπδιϊξαξίου, δηὰ ἰῃ δποίοΣ, 
ΒΌΙΤΤΟΠΠ ἃ ἃ ὨΘῪΝ ΔΑ] ΣΓΔΤΥ ΟΠ6 ὙΠ ὈΘη6- 
δοία] Πἰτϊ8. 

Ιῃ δῖ5 δδυ]ππ, (86 ἔαρίεῖνο τοϊηδίποὰ 
.11 [06 ἀφδίὶ οἵ (20 Ηἰρἢ- τοδὶ; ἴον δἷδ 
αχὶϊα οουἹά 48 .1::}16 Ὀ6 αὐτά χοᾶ, 28 ἢἷδ 
Βίγης ταρλΐεθα, ὉΥ̓͂ Τροὰοιριο"- ΠΟΙΟΥ͂ 
(Ναπι. χχχν. 32). [π ἃ ἱπϑοογδϑιὶςὶ διδία, 
ΒΌΘΝ δῇ Θνοηΐ ἰ8 οὗὈ [Π6 στοδίοδι τηοσηθηῖ:; 

6 ΗἸ ἢ -Ῥγοϑὲ νεδϑ [Π6 τοργοδϑηϊδιϊνο οὗ 

1:6 ῬΡΘΟΡΪΟ; δηὰ, ἢ ἃ πον μοδὰ οὗ (86 

διδῖθ, ηθῦν ἰορα] γοϊδείοῃβ ἱοοῖς ρἷδοθ; ᾿ξ νν 88 

10:6 ΟἿΪΥ πδίσαὶ Θροοῖ ἰπ (ἢ 6 Τορι]ατ ρο]!- 
εἰς4] ἀχὶβέθηςθ, ἱῃ ὙΔΟὮ δὴ υπϊηιοῃεὶοηαὶ 

ΤΌΤ ΟΤΟΥ Τηὶρης Ὅ6 Γοβίογοα ἴο ᾿ΡΟΣΙΥ, 
ὈΠ|688 ἰΐ ὙΔ5 ἐπίδῃ ἀϑὰ ἴῸ Ῥυπίδῃ τα ἴον 

Ηἷ6 οὔδηοθ ἀυτίηρ δἷ8 Ὑμοἷ6 16. Απὰ 
1η186 ψουἹὰ δυὸ Ὀθθῃ 8 ὈΠΗΘΟΘΒΕΘΙ, 
ῬοΙθΔΡα δῇ πη). δι 864 0]6, ϑονοτγ, ΤῈθ 
ὉπίοεΩδΔιδ τδη, ἘΒΟΙ ἃ ἀἰνίπο ἀσογθθ 

τηδὰθ δὴ ἱπηῃοοθηὶ οὐ λη], Ὑτ288 βυδὶ- 
οἰοθγ Ρυπίβμοά, ἐζ ἢ6 ἰοσίοϊεοα Ηἷδ 1 ΒΟΣΊΥ 
ἔοτ δῃ ᾿πάοἤηϊ!ο ρμογίοά; {ἢ ἢ6 νγᾶ8 δ) ροὰ 
ἴο Ιοανθ [8 ῬΓΟΡΟΓΕΥ ἰπ διγδῶρο μιδηάδ, 

διὰ ἰο ̓ ἶνο ἰὴ ἃ ἔογοίχψῃη ἴον δηθὰ ἴῃ ἃ 

ΒΟΟΙΘῪΥ͂ ἘΠΚΗΟΗ ἴο Εἰπι, Βα; δοπ)6 
ΒΟΥΘΓΘ ΡΠΠδητηθπὶ ἨΔΘ ὩὨΘΟΘΑΔΑΓΎ, ἢ 550 ἢ} 

οταϊπουδ μοϑ Ἰϑδδηθθα γγἃὁ8 εἴϑοϊια}}ν ἰο 
6 Ῥγογοπίεὰ. Απὰ ἰδ (δὲ8 τηθαβισο οὗἁ 
[1:0 Ἰορί ἰδίου αἰδο δίδηὰδ ἴῃ [Π6 ὑπδὲὶ δηὰ 
ὙΥ80 τηοαάΐππι. 1{1Π6 Θ06] Κἰ}]οὰ 6 ροσϑο- 
ουϊοὰ δῆογ [6 ἀσπιίδο οὗ [16 ΗἸ Ἡ -Ῥτἱοδὲ, 

.6 νὰϑ ὑυηίβῃοα τ ἀδδὶ (Δ αϊπιοκ, 
ΗΠΙΙοΝ. Βοσθδοὶ Υ11. 18); ναὶ {7 [δ πηδη- 
δἰἴδγοσ ἰοῖδ [16 ΟἿ οὗ γοΐιχο, δῃηὰ υγϑ8 

ἰουπὰ δηὰ Κ'|1οὰ Ὁγ ἐπ6 606], 86 Ἰαξῦοῦ 
Βιδὰ το χαΐϊὶ οἵ δ]οοὰ (Ναπι, χχχν. 26,97). 
Δοοογάϊηρς, ἴ0 δοῖὴθ δηϊαχαδγίθα, ἢ ἀθϑὶ 
οὔ (Π6 ΗἸ ΙΕ -Ὀυίοδὲ νγ88, Ῥοῦθδρβ, σμοθθη ἃ8 

[86 ΘΡοςἢ οὗ τεϊοδϑα, Ὀθοδῦδο ἱΐ 88 ὃ6- 

Ἰονοά, ἐπι, ὈΥ τ06 ἢγδὶ στοαὶ οχρίδίουῦ 

δϑοτίβοο γὨἱοἢ [86 ἠονν ΗἸ ἢ -᾿τῖοϑὲ οὔοτοα 
(Εχοὰ. χχῖχ.), σοι χυλν γ88 δἰοποὰ ἴοσ; 
διὰ Μαϊηοηπίάο8 ( Μογοῖ. 111, 40) Ὀοϊΐονοθ 

διαὶ ἴ[Π0 παιίοῃδὶ χιίοῖ δὲ ἰμ0 ἀδδαὶὰ οἵ ἐδθ 



89ὅ ἘΧΟΟΌΌΣΡ ΧΧΙ. 

Ῥαυΐ ἀοἄ Ιοἰ8 λΐηι 411 ἰῃΐο ἷ8 παπᾶ; ἐμὴ 1 ν1]] δρροϊηΐ 
1ἢ66 ἃ ρἷδοθ πὶ μῈΡ Ὧδ 884}} Η66. 14. Βυὶ ἴἶ ἃ δὴ 

σοι ᾿ΘΟΠΗΪΠΡΙΥ ἀροὸὴ [18 ποίρῇ ρου, ἴο 8.4 ϊτὰ 
. Ἑποῖ. Ῥέτνε.--- Ῥτοβυταρίποιιβῖγ. 

Ἰἰχδοδὲ οἱογίοδὶ οὔὔοοῦ τγδ8 οδ]ου αι ἰὸ 
Ῥιοάυοθ ἃ ζϑηοσγαὶ σεοοπο ἰδιίοη. -- ἢ 
Αἰδοηδ, ᾿π 6:8 4.019 Ποπιϊοϊάθ τγὰβ Ρ- 
Ὠϊβῃοὰ τ οχὶϊο οὐ οὔθ γοᾶνγ (οίέεγ, 

Ατχσοῖδ. 1. 860). 
ἘΧΟΟΡΌΟΙΔΙ ΒΟΥΘΓΠΥ͂ 88 πϑοὰ ἴῃ (ἢ6 

Ῥυπίβμιηθηΐ οὗὨ βυοῖ τηθῃ, ῆο, δ᾽ μου ρῇ 

ὉΠ ΠΟ ΟΏΔΙΪγ, ΚΙ]οὰ ἃ νοσδη σ ἢ 
οἸ 14, Ὀοοδῦδβο τ 8 ἔσο Ὠυμηδη [ἰν68 ΤΟΓΘ 

ἀεϑιτογοὰ, δηὰ δυο ἃ σδγο  ββη6 58 ἀὧ6- 

Βογυθὰ [0 ὃῦὉθ Ῥυηίδηθα Δ8 ἃ οΥ 6 (ΘΒ. 
22, 233). Οπ [6 οἴδοῦ ᾿Ἰιδηᾶ, ἃ τοϊ οἰ χαιοη 

οὗ τ. ἰδνν ἴοοκ ῥΐἷδοο, ἰζ ἃ τηδϑῖοσ ἢ δ5- 
εἰοοὰ 8 δίανε δὸ [δὲ (86 Ἰαῖῖτοῦ οχρίγοᾶ 
ὨηάοΥ ἴΠ6 δἔγοῖοθ (νοσ, 20). ΤὮΘ Τηδδίοῦ 

Ὑ8 ΟΟΣΔΙΏΥ Ῥαπίβηοαὰ (Ὁ) Ὦ9), αὶ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ΟἿΪ τὴ τρόπου. Απὰ ἢ ἷ5 
ὙΠ θῸ ΤΟυπὰ 1638 ΟὈὐοο ΟΠ ΔΌΪ6, ἱἶ ἱδ ἱ8 
οοηῃδίἀογοά: 1. ΤΠδὲ οοτίδί ἾΥ 1016 Τηαβῦος 
δα ΠΟΥ͂ΘΓ (Π6 ἐπίσπέϊοι ἴο Κἰ}} 8 ϑογνδηῖ, 
δίηοο ἴπαὶ ου]ὰ ὃὉ6 ἴο ἢ 18 ΟΠ ἰπΊΌΓΥ ἰῃ 
ἸΩΟῸ (δῆ ΟἿΘ τοϑροοῖ. 23. Ταὶς [6 
Ἰηλβίοῦ 5 οἴδῃ οομπρεϊϊεα ἴο Ραηϊδῃ τὸ- 
ὙΓΔΟΙΟΥΥ͂ βογταηίδ; δηὰ (παΐ ἱξ πτου]Ἱὰ ὃθ 
ἐτηροβδίθῖα ἴο Κορ ἀἰβοὶ ρ᾽ πο, στ ΤΏΔΏΥ 
οἴδλυθ, ἱἢ ἐδ πηρδῖον οσο ποῖ μοττηϊιοϑὰ 
ἴο .86 ἃ οογίδίῃ δον σι Υ, πἰοῖι, ἴῃ βοῖηθ 

ὌΠΒΔΡΡΥ Θ8868, ταϊχαϊ, ἀρ δὶπδὺ [Π6 τη88- 
(γ᾽ 8 ὙΠ, Ἰοδὰ ἴο δι δὶ οοπϑϑαιθηοθοθ (606 
οἡ γεσϑ. 20,21). [ἐ ἰ8 δ ΠΟΥ δ ονθὰ ὮΥ͂ 
λίοβοϑβ ἴο ἀϑέϑη ἃ Ομ ϑϑο ἢ ραϊηδι [ἢ πίσλεν 
τοϊοῖς; δηὰ ἱ 109 ᾿δίίου νὰϑ Κὶ Ἰοὰ ἴῃ τηδὲ 

Δοίρῃος, ᾿ξ ἨΔῈ ὯῸ0 ογίπηθ οὗ Ὀοοὰ, Βαὶ 

ἡ υἱἱθ Βαρροῃϑὰ ἰῃ ἀδτ- (0 ἰὲ 8 δ 
οτίτλθ, Ὀθοδαθο ἔδο δία οὗἨ [6 δι δου 168 

ταὶς Βαυθ ὈΘΘΩ (Δ]]6ἃ ἴῃ δρδίηδὲ [ῃ0 

δἰῖδοκβ οὗ [06 τηϊοῦ (χχῖϊ. 1,32). [Ιὲ ἷ8 

οὈνϊΐουδ, ἔγοτα [6 [ΔΓ ΒΣΠΟΙΙΟ δροςοϊβοά, 
δὲ, ἱπ σ4868 οὗἩ Τταυγάοσ, Ὡος ἴΠ6 δυϊῆο- 

τὶ 66, οἰγὶς ΟΥ οσί πη ηδ], πὶ [Π6 αοοϊ, ἴοοῖκ 

6 ἰηϊδιῖνο ; ἴπδῖ, ΤΠογοίοσο, 106 τὰιγ- 

ἄοΓοσ, ἱπείθδα οὗἩ οδοδρίπς πο οὔθ οἵ τἢ6 
οἰκἰ65 οὗ τοΐαχο, οου ]ὰ 866 ὕγοτῃ ἴπ 6 οοπη- 
ΠΥ Δ᾽ιοροῖδον, διὰ 188 ἀνοϊὰ [ἢ 6 Ῥῃηίδῃ- 
τϑῖ, Τῆΐδ ἰβ σοηβιτηθά δοίδ ὉΥ ἐδο 
ΒΆΔΊΟΣΥ οἵ ΟἾΔΕ ᾿ἰορἰδ᾽διίοηδ, 88 ἰμοϑο οὗ 

[86 Οτοοῖκα δηὰ Ἐομπηδηδ, δ ἃ ὮὉΥ ΘΧΔΠῚΡ]68 
ἔτοιλ [86 Βιἰδίουυ οὐὗὁἨ ἁ 1ὴ6 1εγϑο 68, ἴοὸσ 
ἰῃδίδηοο, δαὶ οὗὁἨ Ῥανὶὰ, Αὐβδίο, δηὰἃ 

Ψετγοῦοδει. 

Οἰεῖοα οὗ τοΐαρο τ γθ ποῖ ὩΠΚποντη ἴο 
ασθοὸκ δπιϊψαϊι γ, δβροο! ]γ ἴοσ ἴη80]- 
γϑηΐ ἀθΌΓΟΥΙΒ, ἴοΥ εἴδνοθ ψῆο Ποα ἔτοσῃ [ἢ 6 

ΟΥΆΘΙΥ οὗἁὨ τοῖν τηδϑίοσθ, δῃὰ ουθὴ [ῸΣ 
τηυτογογδ. ΑἸ οβρθοΐδ!} Υ ἙοἸοὈχαξοὰ οἰ ΕΥ̓͂ 

οὗ τοῦιρὸ γγδ8 ὈΡὮπθ, ΠΘΒΣ Απιϊοςπῖα 
(2 Μδος. ἰν. 88), δηὰ τὴ ἰδ: ρ0]6 οὗ Ὠίδηδ, 

δὲ Ερδοδαβ, θοσγο ἴπὸ τρις οΥὗὁἨ ἀβυϊατα 

γγΑ 8, ἰη τῆ σοῦΓθ6 οἵ (1016, ΤΏΟΓΟ Δη ἃ ΙΠΟΓΘ 

οχίθηάεά, 

Ἧ)ο πορᾶ βοδύοϑὶυ ἴο οὔδβογνα, δον ἰπ- 
Ἀπ οἷν ννῖϑοσ τη ΐδ ἀἰϑογίπιϊπδίο Ἰοσί ἰδ οη 
οὗὐ Μοθϑὸβ σοῃοογηΐηρ ΤηῦΣΟΥ ἰδ, 1 Δ 

[Ππ6 νάρτιὸ Ῥσϑοορίδ οἵ Μοδαπιπιϑᾶ, σης ὶ 
ΘΑΏΔΙΪΥ ἰηγοϊνο ἴδ ἱπποσθηξ δηὰ [6 
Κα ν (Κοτγδϑῃ ἰἱ, 178): “Ο γοῦ δἰ Ἐ μι], 
ἴῃ 64868 οὗ τηυγάογ, πα σίρηϊ οὗὨ γτοίδ]δ- 

τίου 18 ργοδου θὰ ἴο γοι!: ἃ ἔγοθ τζδη [ὉΓ 

ἃ ἴτοθ τηϑῆ, 8 δίατο [ὉΓ ἃ βἷδνο, δηὰ ἢ 

ὙγΟηΔῃ [ὉΓ ἃ σοδη. αὶ ἱγ τῆ ταϊδεῖνθ 
Ῥαγάοῃβ [86 πιιγάστεγ, [ἢ 6 ἰδ 6 Γ ΤΠΔῪ γοὶ 
Ὀ6 Ρυπὶδηοὰ ἈΥ͂ 8 ἰοσ8) ἡυιάστηορης δοὰ τ ἢ 
Θαυγ. ὙὨΐδ τι] ἀηθ88 απ οοπιρβββίοη 
ΘΟΠ68 ἴγοπὶ γοὺυῦ 1οτὰ. Βαϊ 6 πῆο, 
δίζοσ τὴ 8, δ Κοα 5:}}} σσυθηρθ, ΤΏΔῪ ὀχρϑοῖ 
ΒΟΥΘΤΘ ΡαΠἰΒηγηθπ." Βαϊ ἰδ Κοτδη (ἷν. 
94) [88 αδἰδὸ ἴδ [Ὁ] ονσίηρ ἰδὺγ δϑουὶ ὑυἢ- 

ἱπιθηο! 8] τηυγάαῦ : “Α ΦΑ  Ὁ] τηπϑὲ 
ποῖ Κ1}} δηοίθοῦ δι μία], οὀχοορὲὶ ἢ τϊ8 
ΠΆΡΡΘἢ δοοϊἀϑηΐαὶγ. Βαϊ δ σῆο ΚΗ]8 

8 ΒΟΙΙΕΥοΓ πηοδὶ πο ἷΥ 8}}8}}, δ δὴ 6Χ- 
Ρίδεοη, γϑάθοπι ἃ ναϊϊονοσ ἤγτοτῃ σδρευ γ, 
δηὰ ΡῬΑΥ͂ ἃ διπ| ἴ0 [Π6 ἴδιαν οὗ 1Π6 τηῖ- 
ἀογοᾶ, Ἔχοθρὶ ἰΐ ΠΟῪ σϑιΐὶ ἰν το Ηἶπι. [1 
16 ΚΙΠοὰ ἰδ οὗἩ δ ρϑορῖὶο τίς ᾿ἶνοδ ἴῃ 
ἈΟΒΟ ΠΥ Ἡἱἢ γοῦ, ὕὰϊ τγῶϑ Ηἰπηδοὶ ἃ 
6] ονοῦ, [86 δίοποιιθης ἰδ, ἴο σοΐθβϑϑὸ 8 
ἔα αι] ἔγοτι οαρενγ. Βαξ, ἐΓ Ἐ.6 βϑορὶδ 
ἶα ἴῃ ἐγ θπἀβΐρ τῖτδι γοῦ,, ἃ ΓβΏΒοδι πχιοὶ 
Ὅ6 Ραϊὰ ἰὸ εἶ ἔδσωϊγ, δηὰ δ {αἰ πδιὶ 
τοὐθοϊηϑὰ ἔτοπι οδριϊνγ. Βαϊ π6 ψὯοΟ ἰϑ 
ἘΌΔΌΪ6 ὑο ΡΑΥ ἐἰιῖ8, 8}4}} αδὲ τηδιοδὰ ἀυγὶπρ, 



ὈΌΡΨῸ ΝῸ ΣῚΌΦ 

ὙΦΝῚ 2,3 ΠΡΌΣ 1 
ἔτνο διοοθϑδῖνο τη 8. Αηᾷ ἴῃ ϑυγ. 
χν]ϊ.85: “1 ἃ ῬοΥβοῦ ἢ88 Ὀθθη πη ΒΕ] 

ΚΗΪεά, γὸ δτὸ χίνϑη ΐϑ Ποὶγ ῥῬΟῦοῦ ἴὸ 

Ῥογβοοῦίο ἴση; Ὀυὲ ἢ6 τησδὲ πος 6 ΙΏΟΓΘ 

σατο] μδῃ ἸΘΟΟΒΘΔΓΥ ἴῃ ΚΙΠρ Ὠΐπι.ἢ 
«Αοοογάϊηρ᾽ ἰο ΟΠπαγάϊπ, 16 Ῥογβίδῃ ἡ 68 
ἀεϊϊνοεγοὰ [ῃ6 τηυγάοσου ἀρ ἴο ἔδο Οοοὶ 

ἢ (6 10] ον πα ογάβ: “1 δηἃ ΟΥοΣ 

ἴο γοῦ (Π6 τηυγάοΓοσ, ἴῃ δοοογάδηοο τ 1} 

ΟἿΓΡ ἰανγδ; ταύϑηρο ἴῃ6 Ὀ]οοὰ πΠὶοΝ ἢ 

Ὧμ28 βῃδά, θαὶ ΤοπμοοΣ ἴπδὲ Θα 18 ἠπβὲ 

δηὰ πηογοὶ]." (Οοπιραγο ἤοδοηπιζδεν, 
Οτίϑῆϊ. ἰΐ. 386---292; Ταχίομ, 1Π]υι5ιγ. ἰἱ, 

157-Ἠἰ||[|[62)ὲ.. Αδουϊ ἴ[Π6 πο8 δὲ ῥτγεβϑηὶ 

ὭΚΞΌΑΔΙ ἱπ ΕΥΡΕ ἰῃ οΑ8685 οὗὨἨ τηῦυγαοῦ 5866 

ἙἙ. Ζαπε, Απ δεοουηὶ οὗ 0 Μβηηοῖβ δηὰ 

Ουδίοπιβ οὗ (0 Μοάογῃι Ἐργριΐίδηβ 1. Ρ. 
144. Αὐους “ ἀνεῆρο οὗ δ]οοά᾽" διηοης ἴΠ0 

Ατδαδίδηβ, δ60 Κιίο, Ῥὶςὶ. ΒϊὶΌ. οὐ ΝΠ. 

ΧχχγΥ. 12. 

18. ΤῊΪ8 νοῦβ ἜΧργο 8868 [06 ζΘΠΘΓΔΙ 
Ῥυΐποῖρ]θ, ἢ οἢ γ88 δ γοϑν Ῥγοπουηοράᾶ 
ἦἧηῃ Οδη, ἰχ, 6, 3] ὈἽΝΗ ὉἽ ἽΒΨ, 

“Ὑ78οδὸ δηϑάἀθιἢ τη 8 υἱοοά, ΌΥ͂ τηδῃ 
8}}.Δ1}} Ηἷ8 Ὀ]οοὰ ὕὉο δι δὰ"; Ὀμΐ ΔρΡ] 68, οὗ 

ΘΟΌΣΒΘ, ΟἿΪΥ ἴο Ῥχοιηοα! διϑὰ πυγάοσ, τη δὲ 

6, δυοῖὶ ποπιϊοϊὰθ, ψὶΟἢ οτἰχίπαῖοὰ ἴῃ 

ἐπίογηδὶ ΘΏΤΣΑΙΥ, δηἃ τγχδαβ Ἵχοουϊοὰ τυ ἢ 

οοηϑβοίομεπεεδ, ΟΥἨ ἃ δονιϊοϊάϊμπι ἀοζϊοσιπῃ. 
ΑἸΒοιχῖ [6 Μοεδδῖὶς οοἄδθ οοηίδίῃβ 
ὯῸ0 ἀἶΐγθοῖ Ῥγϑοθρίβ σοῃ θη [8Π- 

δἰ ΠΟΥ οοτηϊ θὰ ἱπ ἴπ6 οχοϊθπιθηὶ 

ΟΥ̓ [π6 τῃοτηοηΐ, ἴῃ Ὀϑβ5Ί ΟΠ, ἀστιη ΚΘΏΤ 688, 
οἰς., ἐδ τῆν Ὀ6 οοῃοϊαδοᾶ, ΠῸΠῚ ΔΗΔΙΟΡΎ, 
ἐδδὲ ἴ γγὰδ ποῖ ἐγοδίϑα Ἡ1ΠῺ [16 δον ΓΙ 
οὗ ἃ νῃσζοιηϑάϊιδίϑὰ ταυγάοσ, δηὰ δβῃδσγοὰ 
ῬΟΓΏΔΡδ [86 ΒΆ1Ὼ0 ὈΥΙΥΠ ΟῸΒ 85 [Π6 71ι811- 

βΑῸΪο Βοπιίοϊάο, πνεῖ ΒΟΘΙΏ8, ᾿ἰηἀοοᾶ, τὸ 

Ῥ6 ἱπρ οὰ ἰη Νυτη. χχχγ. 22: ἰἔ οἿθ 

Ῥούβοὴ Κὴ]8 δηοῖδος ““μάάεπὶψ τὶιμουῦῖ 
δησαΐ!γ" (ΠΔΝ ΝΟ Ρ»Π92).---Βαὶ ἐἰοτο 
ἐδ ἰη Ηοῦτον ΠΟ βδορδγεῖθ νοσζὰ [ὉΓ τηδη- 
Βἰδυηίοσ, ὙΒΙΟΒ 8, κ τηυσάοσ, δηὰ 

οἴῃ |ἰκὸ Βοιμϊοϊὰθ πῃ ροπογαὶ, ἀθείρ παιοὰ 
πὶ ΠΠγ-- ΠΣ δὐὰ ΤΠ)», Πεαϊγοά 
δ ἃ ΘΏΓΤΟΣΥ, ΔΥῸ [6 ὨΘΟΘΘΘΑΤΥ͂ ΟΠ δγδοῖογ- 
ἐριϊςϑ. οὐὁἨ τητος. Αοοογάϊης 0 «ἢ δὰ- 
ἀϊπίοη ἱῃ Τασχζππι Φοπδίδδη, [ἢ τυτθτοῦ 
ἐδ ἴο ὃὉο ΚΙΠοὰ εοὐέλ ἐλε φιοοτα (δ Ὁ), 

8.6 Ταΐαι., ϑδιμοάν. οὶ. 76 ὁ.)}; ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ 

΄ 

- Ἐπ. 
᾿ὸ πηδογβίδηὰβ {Π|6 ΟΧΡΥΘΒϑΟΙ: “86 8}}4]]} 
ὃ6 Ραϊΐ ἴο ἀθαι},᾽ ἴο τηϑδῃ δίγαπσωίαίίοκ 
(0917), ἃ Ῥυμίβῃγγθηΐ 511}} σοῦ ργουδιθπὶ 
ἵπ 106 Εδδί (866, ΒΠουγονοσ, (ἢ, Β. Μ|ιολαεῖϊε: 
ἀδ )υάίοἰϊα Ροοηΐϑαιιθ σαρί[4}10.8). Αὔοαὶ 
ἰαριἀαίίοη, 566 οὨ γογϑβ. 15, 17; δηὰ δϑουὶς 
ἐπ ἀἰ ογοης Κη οὗἁὨ Ἤσδρίϊ8] Ῥῃηϊβητηθης 
ἷπ 086 διποης ἴ6 Ηεῦγονθ, 860 Ἡγίπον, 
ΒΙὉ], Ὁ ῖοι. 11, Ῥ. 11.τπὴῦθους ΠΟ» ΠΏ, 
180 ἰηδηϊῖνο Καὶ Ὀοΐοτο ἴΠ6 Ἡορλαΐ, 566 
ΠπΟΙ͂Θ Οἢ ΧΙΧ, 18. 

14. Αθουΐδ᾽ ππϊηϊοηϊίομαὶ! Ἠοπιϊοἰᾷο, 
ἘΌΥΠΟΥ ἀοίδὶϊθ δοὸ )Ζήέελπα, Μδοοοιὰ 
1.-πὶ.; λέ, Ὧσδ Ῥτοίασίβ Ορρ. ἱ. Ρ. 456, 
εἰ δέᾳ. ΑἿΥ ΤΏ ΓάΟΓΟΥ, Οὐ ΘΣ ἱπιθη ΠΑ] ΟΣ 

ποῖ, 18 ς411ωεὰ ΓΙ Ἵ (860 δεργα; ΝΌπι, χχχν. 
26, 27; Ὠουϊ. χίχ. 8, οἴς..--- ΠΗ Κιπάγοά 

τὶ Υ, 0 οἾ 886, ἐο ἰδ ἐπ ιοαϊέ, ἴῃ νΒΙΟἢ 
γγογὰ δἰ ΥΔΥ8 ἴῃ6 ποίΐοηῃ οἵ ἱπδί ἀϊου5η 658 
δηἀ τρϑ]ῖοο (ΠῚ 1) ἰΒ ἐπι ρ] 1. Οὐταρατθ 
Νύχη, χχχν. 2, 22; 1 ϑδη). χχίὶν. 12. --- 
μὲ Οοά ἰεὶ ᾿λΐπι ἢ ἱπίο λὶδ λαπά, ἰῃδὲ ἴδ, 
ἵ 16 00 ἀοῃθ ὈΥ̓ ἀοἀ᾽ Β ἰπβογυῖδθϊο ἀξδίχη, 
Βθεγοηὰ Βυπηδῃ ἰὈγοδί Ὦϊ ΟΥ̓ΘΟΠΕΓΟΪ ; [ὉΣ 
Θυουυ ης, [86 οδ86 ἀηὰ οηὰ οἵ νος ἢ 

8 ὈΠΚΠΟΤΏ, ἰ8 τοίοιτοὰ ἰοὸ Οοᾶ 85 1τὴ9 
ἐπιτηθαϊδῖθ ΘΌΪΠΟΥ, ὙΠῸ Ῥατγβιιθδ, ἴῃ 84]} 
ΟΟΟΏΣΤΘΏΟΘΟΒ, Ηἰδ ΟὟ ΒΕ] π|6 ΒΟ  ΘΠΊΘΑ, 
ΤὨὰΒ ἰδ 1158 οοποσρίίοη οὗ ἴΠ6 ΟἹ]ὰ Τεβίδ- 
Τηθηϊ (ὯΓ ΒΌΡΟΙΙΟΥ ἴο [06 6] οΥ οὔ (6 
Οἰαδϑὶοδὶ πδίϊοβ ἰῇ ὁ ὈϊΪϊηὰ ἔδίθ, ἴὸ 

ψΠΟΝ ὁνοῃ [80 οὐδ τησδὶ δεηά.--- ΠΝ, 

ἴο οϑ86 ΔΎ Ης [0 ΒΒΡΡΘἢ ἴ0 ΔΏΥ ΟΠΘ, 

ΟΥ̓ΪΟ πιρεῖ 1 ΘΏΥ ΟΠ6.---Ασοογάϊης ἴο 
[10 Βδρθίῃθ, Μοβθβ δγοδγ δρροϊηϊεὰ 
Θνθ ἰῃ (86 ἀοβογξ βιςσἢ Ρ]Δοθβ οὗὨ τοί χθ 
ἴον ἱπυοϊπίδσυ ποιιοϊἀθ, ΡΟΣ ὮΔΡ5 δἰ τα γ8 
ὭΘΔΓ [Π6 ΔΙΓΔΓ (νοΓ. 14) οὐἩ ἴῃ (6 σδΡ» οὗ 

106 1,6ν]068.--Ἴς 8 ΦυΒΙΟΙΏΔΙΥ διηοης [ἢ 6 
Βεάουΐηδ οὗ [6 Ῥτεβοθηΐς {ἰπη6. ἐπδὲ [ἢ 6 
τουτάστεσ, ἰῃ ΟΥὧΟΣ ἴο δυοϊὰ τὰ τουύθῆρθ 
οὗ 116 606], ἰεανοβ [π6 ἰδηὰ ὯΣ ϑοπιθ 
ἔμηθ, ἀυτίηρ τ ἢ (λ6 τοϊαξῖνοβ ἘΓῪ τὸ 
τοάθοιῃ ἴδ6 πηγάου ΟΥ̓ ἃ ΒΌΠΩ ΟΥ̓ ΠΩΟΠΟΥ, 
ἃ Ῥγδοίϊΐοθ ΜὮΟΝ ΔΘ Ὡοξ ὈΠΚΠΟΝη ἴο 
[Π0 δηῃοίορης Οτροκβ. Βαὲὶ ἰδ ἰ8 ονϊδοηῖ, 

ΒΟῊῪ τηυοΐ (πἱ8 αἰ ῸΣΒ ἔγορθ ἰὯ6 νν6]}}- 
Τοσυϊδίοὰ δηἃὰ δγβίθτηδίς δ! Ὀαϊδηςοᾶ 
Ἰερδ᾽αιίίοη οἵ Μοδβοθ οἡ (δΐ8 βυυ )θοῖ, 80 
ἀϊὰ ποὶ ροστηῖϊ! δὴ ἐπέεη(ἰοναὶ τουγὰοσ ἰὸ 



897 ἘΧΟΌΌΣΝ ΧΧΙ. 

ψὶῸ ρα]16; μοι Βῃα]ῦ ἰακα Εἶτ ἔγΌΤΩ ΤΑΥ̓ αἰίαν, ἐμαὶ ἢθ 
ΤΏΔΥῪ α16.---1ὅ. Αηαὰ δ τγῆο ϑιμιῖθι ἢ ἢ18 ἐλ Π6 " ΟΥ 18 

ὍὈ6 τοἀθοσηθὰ ὈΥ 8 ἀερτδάϊηρ ΓΉθοπ, 85 
ἐμποσηϊηϊοῦϑβ ἴῸΓ ἴδ τοϊδινοα οἵὁἨ [δ τηυγ- 
ἄθγοσ 88 οὗ ἴδ τηυγὰογοὰ; ὯΟΥ “ογῸ (ἢ 0 
τὶοἢ ὁποουγαροά, πλογο ὈΟ]ὰΪγ (0 τίδὶς β8ῃ- 
δυϊη ΥΥ ἀοοὰβ ἴδῃ [6 Ῥοοσ. (ΟὈπΊΡδσο, 
Βονονοσ, Ῥγαολειιλ, Ἠδ]]οη. ΑΙε. 11. ἱ. 

268. 

14. Το ΟΥ̓ ΠΔΣῪ ΡΪδοο οὗ γοΐιιρο ὀρϑὰ 
ἴο [πὸ Ροτβοου θα ΠΙΌΥΘΟΓΟΙ, τΥΔ8 ἴΠ6 ΔΙΓΩΣ 
οὗ ἃ βδῃοί(Ό ΤΥ, [86 ΒοΟΙΏδ οὗ ὠνῆϊίοῖ 6 
τουομοᾶὰ (1 Είηρπ ἱ. δ0; ἱΪ, 28, εἰ 2εᾳ.λ. 
ΤὨΐδ8 ουϑίοιμ ργονδ θὰ, ἰο ἃ στοδί Ἵχίθηϊ, 

διθοης ἴ[Π6 ατοοῖβ δηὰ ἘΟΤΔΏΒ, }086 

ΡοοΙβ δηὰ ιἰβίοσίδῃ8 ἔγθ 6 Ώ δἰ ἀθ τὸ 

ἷς (Ἡενοά., ἃ. 118; Σισίρ., ος. 149; 
Ῥαμδαπ., ἰϊ. 5,6; 1. 5,6; Ζ2ίοπ (αϑ84., 

χ]ν, 19; Ζυ. ἱ. 8, 85, 61; Ταοὶΐ., Απη, 

δἰ. 60.1, οἴο.; “Τδηρσο δΙΓδβ, πηθάϊοδβαϊ6 

ἐζη68 οἱ πππηΐπαίοδίοσ, Ῥὲν. ΖΕ. χὶ!. 201). 
Απιοηρς ἴ86 ΑὐΔΟΐδῃ8 8190 [ἢ 6 δυθηρίηρ οὗἁ 
Ὀϊ]οοὰ οοδϑοὰ ἴῃ ΒΟΪΥ ὑἰδοθβ. ΤΠ18 νν88 

ΘὈδΙΟΙΏΔΙΥ ἰοης Ὀείοτο Μοδβδιηπθα ̓β {{Ππ|0, 
ἐπ τπ6 016 πο χδουτμοοῖ τουπὰ Μεοοδ, 

ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ πῃ [6 ΒΟΙΥ τποπῖδ οὗὨἨ 8590 ΌΪΥ. 
--Βυς τὸ πυηοσοπάϊιϊοηδὶ τοραγὰ ἴον 8]} 
ἯΒΟ δουρὶ τοίμπρσο δὲ (Π6 δἰΐαγ, χηΐρες 
Ἰεδὰ ἴο βοεΐουβ δῦιιθεβ, διὰ δὴ δργοθιηθπὲ 

ὙΠῚ} πηρυ πο ρ᾽ θα ῥγὴ6δ(8 ταὶρ ἢ Βδτὸ σίνο 
Ῥδυσωϑηθηξς Βυρροσί ἴὸ ᾿ΩΔΩΥ͂ Ραμ δ Δ Ὁ] 
οὔθ. Ὑποσγοίοσο Μοϑαδ οσγἀδίποᾶ, ἴδ 

Δ ἰηοητο] ΤηυγάοΓῸΣ --- δοοοσάϊηρ ἴο 

δ. ΨΙΟΣΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤῊΒ ἘΞΒΡΕΟΤ 

ἴπ [π6 ποχὶ [ΠΓΘΘ γοσδοδ ρα Βπηοηΐ οὗ 
ἀοδιὶ ἰβ τητοδιδηδὰ ἴο [Ὦγ66 οτίπλ68, ΒΟ ἢ 

οδῦβο 20 Ὀἱοοάεῃοᾶ, αὶ δ.Ὸ τηοσγαὶ οἵν- 
ἔδῃμοοβ οὗ ἃ βαρτδηῖ Ἵμδγδοίοεγ; (ὉΓ [86 

Δἤοοη ὮΝ νογβὸ ἰγοαῖβ οὐὗὁὨ υἱσέεποε ἀοῃο ἴο 
[6 γμαγϑηΐδ, ἰδ εἰχίϑοηεδ οὗὨ σιδηϑί68}- 
ἱπρ, δηὰ [86 βουθῃίθοηι οὗ σκγείησ [ἢ 6 
ῬΑγθηΐδ. [{ 18, [Πογοίοσο, οἶδας (ἢδὲ γθγ8. 

16 δηῃὰ 17, Ὠθοθββασ Υ Ὀοϊοπρ ἰοχοίῃοῦ, 
δηὰ γὸ ΔΙῸ ΠΕΙῸ δΡΟΠΙΒΏΘΟΌΔΙΥ τοιϊπἀοὰ 
οΥ̓ 106 τοιλδικ οὗ Φοβορῆθπδ, χαοϊοὰ ὉγῪ 

ἙἘοδοπηινῦ 6: “ἸΠ6 ἰανγβ νοῦ τι ζθη ον 

ὉΥ Μοξδοδ ϑρογδάϊςδ!ϊγ, δηιὰ 85 ΓΠΘΥ ὙΟΤΘ 

οοτηπηηἰοσαιοὰ ἴο δἷτπι Ὁγ αοἀ" (Απιΐᾳ. 
ΙΨ. νυἱῖϊ. 4). ὙΤλὸ ϑβϑορί. ρίδοθβ, ἱπὰϑϑά, 

γΟΣ, 17 δαίοσο τοῦ. 16. -- 75. μδνὸ ἴῃ 

ἴ6 ἘΔΌΝΙΠΒ ονθὴ δὴ οἰοϊδεϊηρ ῥγὶοδ-- 

οου]ὰ 06 ἐλκθη ἤγομῃι [06 δ᾽ δῖ δπὰ Ἰοὰ ἴο 
ἄθδϑιῃ; δπὰ (πὸ ΟἹ]ὰ Τοβίβπιθης ἔτη δ} 685 
τ.ι8 8 δΒίγι Κίης ἰηϑίϑηοθ οὗὁ [86 εἰγίος δά- 
ΒΟΓΘΠΟΘ ἴο πὶ8 ᾿δὺν ἱπ [86 ΠἰδίοΓΥ οὗ Φοδῦ, 
0 ΠΑΥΙΠΣ ἰη δ᾽  οΌ51γΥ ΚΘ ΑΌΠΟΣ, νγ88 

ΟἹ [Π6 οομληδηᾶ οἵ ϑδοϊογιου Κὶ 16 δὲ 
[06 ὙΘΙΥ δἰ ἴαγ, ὙΠΙΓΠΟΥ Βὸ πδὰ δΒοὰ ἴοσ 
τείυσο (] Κίηρϑβ 11, 238-84. Βυϊ [80 
τὈπἰὨ ΟΠ ΟΠΔ1] τωδηβίανοῦ ἰουπὰ ργοῖθο- 
ἰίοπ δὲ ἴμὸ δἰίαγ, {1} ἢθ ἽουἹά, νἱεμβουὺς 
ἀδηχοῦ ἴτομ ἴ6 Οοοὶ, πηάδογίδκο 15 
Βισὰν το 116 ποχὶ οἷ οὗ τοΐαρο.---Αδοις 
[6 ἀνοηρίηρ οἵ Ὀ]οοὰ διηοῃρς ἴἰ6 ατρεῖα, 
866 ῬἩαολενεμίδ, Ἠδ]]οη. ΑἿΣ, 111. 24], 284: 

10 ὙτΔΟΒοΙΐἑ 68, ὡονερδμα, Απίᾳ. ΧΥ͂ΣΙ, 

ἷχ. 1; δηὰ [Π6 Ατδθῖδῃβ, Ῥοσβίδηβ, ΑΌΥ86- 

δ᾽ η8Δ 8, ὨΓΌ.568, Δη ἃ ΟἸγοιδδίδηβ, Ολαγάϊπ, 

γὶ, 10. Νιιεδ., Τταν. ἰΐ. 480; Βεγολδαγαάῖ, 

Ὑταν. ἰϊ. 872. Εν διίηοης [86 Οὐοττηδηΐσ 
δηὰ ΒΙανοηῖς δι ο8 ἷξ γγὰ8 'ἰῃ ;86. ὅ8366 
Τοδίεπ, Ὧϊ6 Β]υἴγδοῦο πβοῖ 8 Γ 56 σοῦ τὰ 

ἘδΟδία.--Αὑους Ἴ οὐ ἽΝ, 566 οὐ χυϊϊὶ, 

1]. Αδους Ββυϊοίάο, 866 οα ἴδ6 επἰχι ἢ 

οοιατηληἀιηθηῖ. Αὐουΐϊ οἰτίο8 οὗἨ γχοΐῃχο 
(ἄτγθοκ, φυγαδεῖα, φυγαδευτήρια, οΥΣ 
πόλεις καταφευγῆς), 8606 ἤει, Ὧὲ ὕτ- 

δἷθδυ5 Βοίυςι!ὶ Ὑ. Τι οοταπιαὰθ ἔπιοία; 
Οεΐαπάεν, Ὧ6 ΔΕ} Ἠρογαθοσαμι; δηὰ 
Ἡεϊδεολι,  ου ἄοπ Αδγ]6ῃ. 

ῦΚ Τὸ ῬΔΒΕΝΤΕ. ὙΨΈΒΒ. 1ὅ, 17. 

(6 ποῖίθβ οὐ ἴδ6 ΒΓ οομμσοδηάπιοῆς 
Ῥοϊηϊοά ουὖὧ ἔδ6 ἴδεί, ἰδὲ, δοοοσάϊπρς ἴο 

16 ποϊοῃβ οὗ Μοθαίθῃι, [86 ῥδγθηΐβ δῖὸ 
οοῃϑδίἀετοὰ 65 [06 ΘΑΣΙΕΪΥ γοργοδοηίδενο 
οὗ ἀϊνίπθ ΒΟ] 684; δηὰ (δαὲ, τὨοζοίογο, 

[100 οδηοοβ δρδοῖϊηδὶ (06 (ὈΣΊΩΘΥ ΓΘ 
Ῥυηίβῃοὰ σὰ τΠ6 δδῖὴθ σείζουζ δ5 (᾿6 
ἘΓΔΏΒΟΤΟΒΒΙΟΏΔ διδίπεὶ (Π6 ἰδῖίοσ, [1ἱ ἰδ 
5 παίυγαὶ, {πῶὶ ποὶ ΟὨΪΥ τἘ86 πὶοκεὰ 
ἀεεά οοταταϊεἰδὰ ἀρ αἰηδὲ ῬϑΓΟπΙδ (Τότ. 15), 

Ῥηξ αἰδο 16 ἱπηρίουδ τρογά (τες. 17) γ88 
Ῥυηίθδηοὰ π| ιῖ ἀδαῖῃ ; ἴος υἱοϊδιίΐίοῃ οὗ 
8114] ἀπο ἴδ, ἔγοῦι ἴπδὲ μοΐηι οὗ νυἱυν, 
Ἄοοτητηπθαἃ ἰηἴ0 ἃ ῬυΓΟΙ͂Υ ἐποοσσδεῖοδὶ, ἰπαΣ 
ἷδ, ἃ οἱσὶϊ οττηθ. ὙὉὙδοτ͵γοίογο, ἴδ 6 οἰαδίδθο- 

τοσπὶ οὗ ἀϊδοδοάϊοης ΟΣ] γθῃ τὰ8 ποῖ, 83 
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δ ΣΝ 8}) ΤΊΞῚ δ γνὲ 38) 16 

ΓΔΒ ἴΠ6 0886 Μ11} (Π6 ἘΟΙΏΔΠ58, ἰοῖδπ ἴο 106 

Ῥδγοηῖδ; Ὀαΐ [6 ΟΣ ἰγ ἡυᾶρσοδβ οπαυϊγοᾶ 
ἰηΐο δβυςἢ οἤξηορβ, βηὰ, ἰἢ ΟὨἄγθ ΤΟΓΘ 

ἴουπά κΌΪ οὗὐἨ ἃ τυᾶὰδ πιϊβάθπθδῆουῦ 
(δοοογάϊηρ τὸ (6 Ταϊπιυ, ϑδηηϑάνγ, 
85 ὁ, οἵ «4 ίγοκο, ψπίον οδυδοὰ ἃ 
πουηᾶ), οὐ οὗ (6 υξίογϑησθ οὗὅὨ ἱπργοοδ- 

τίοηϑ, {ΠΟΥ ὝἜΙ͵Ο δοηθα ΟΥ δἰγαησιϊ διά 

(θους. χχὶ. 18---21), υδβὲ 88 τπο86, Ὑ80 

συγροά [ὴ6 πδίὴο οὗὐ αὐοά πόσο βίοηϑὰ 

(1ον. χχῖν. 10---16). Ἀθουαΐ ραστίοἰάθ, 

Μοβϑβ ϑηδοίοὰ 88 1110 ἃ ἰδὺνγ 85 δδους 

ΟὨ] ἀ-Ἰυ Σά Γ, ΟΥὍ 88 ϑδοίΐοῃ δϑοιυΐ ἴδ 6 ἴοτ- 

ἸΩΟΥ ογίσηθ, δηὰ ρογῆδρβ ἔσο ἴΠ6 δδπιθ 
Τοδδοῦ, Ὀεσϑδῦδο 6 Ὀοϊονοὰ [δὴ ὩΟΌΟΔΥ 
ποῦ]ὰ σοητηῖ ἰ. ὙΠΐ8 15 τοϊαίθὰ ἘὈΥ͂ 
Οἰεοσο (Ρῖὸ Βοβοῖο Απιογίηο, 35), ψῆοῸ 
δὰ ά5: “ ϑαρίθηϊος ἔθεϊ5ϑο ἀϊοϊ αγ, οὔτ ἀθ 

60 ὩΪ81] βδηχοῦῖὶ, αυοὰ δηΐθδ σΟΣΏ τ Ἶ8811Π} 

ὭΟΏ οΓδὲῖ, ὯὨ6 ὯῸΠ ἴδ) ῬγΟΒῦΟΓΟ ΠΆΙΣ, 

δάἀπιοπογο υἱάογοῖας. Νοῦ ἀϊᾷ Βοχη]ι8, 

δοοογάϊης ἴο ῬΙαίαγοῖ, ΤΆ ΚΘ ΔΩΥ͂ ὕ͵ΓῸ- 

νἱδίοι ασαίπεὶ [Πδὶ οὐ πη (ΘΟΙΏΡΔΓΟ Ὁ. 365). 

Ἡοννούογ, 1 ΤΟΔΙΪΥ βαοῖ ἠοίδτίουβ ἀοοᾶ 
ΟΥΟΡ οσουττοὰ δηοηζ [6 [Ιβγβοὶ εβ, ἱΐ 
ἯΔ858 Ὧοὶ ἀἰδίους το ἀοοϊάθ ΠΟῪ ἴο0 Ῥυῃῖβἢ 
ἧτ, δίῃοθ δυθ ἴῃ6 δίγοκΚα δηὰ ἴΠ6 δοηΐ- 

χηδοίουδ πογὰ, τοῖο τῃβοῦρῶς Βοττ ἃ οἵ- 

δ. ΑΒουτ ΕΊΡΧΑΡΡΙΝΟ 

“Ηδΐ ἯῈΟ δβίθδι ον ἃ δ δηὰ β6] ]οἢ 

Εἶτ, οὐ ἱῦ δ Ὀ6 ἰοπηὰ ἴῃ [8 Βδηᾶ, ἢ6 

8.411 δι γοῖγ Ὀ6 Ρυὲξ ἴο ἀοδιῖ." ὙὍὙΠ6 βϑῖὴῶθ 

δνν ἰ8 τοροδίοὰ ἱπ Πυθα ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ χχίὶν. 7; 

ἔτοτα ὙὩΐοΝ ῬΡαβδβαρὸ ἰξ 6 οὐἱάθηξ, [μδὺ ἱξ 

ἐτοδῖδ οὗ κι ἀπαρρίης ἃ Βοδτειο; 88 ἴὰ ΟὟ 

γα86 αἷδο Ταζζῦσα ΟἸοὶοθ δὰ ϑορίια- 

κἴηι δάά. Απὰ ἴδ [86 δουθυΥ οὗ [86 

1.6 Ῥπηϊδητοοης, ἀσδιδ, ποῦς τΠ6 Ροδ- 

δ᾽ ὈΠΠῚῊΥ οἵ τοἀαπιρίοη, Ἄοδπηοῖ ΔΡΡΘΑΣ 

Βυγρτίδίηγ. Εον 411 [εγϑοῖοβ Ὅσο ΘΟΏ- 

εἰἀοτοὰ 88 ἔγοθ οἱ εζϑηδ τὴ ἰπ 6] ΘΠ ΔὉΪ9 

δηὰ οαθαὶ τί ρδίδ, οὐ ΒΊΟΝ ΠΟΥ͂ ΟΔπ ΠΟΎΣ Ὁ 

δηιίγοὶυ ἀἰνεδιοά (866 οἡ γεζὰ. 1--- 1}. ΝΟΥ 

ἧς ἰ8 πδέυσαὶ, ἐπδὲ ἢ6 ἨΔΟ δί68}6 δὴ 15γδεὶ- 

ἧτο πὶ], ἰὴ 1τ:6 τοδὶ οϑϑοδ, Κορ Ὠἰΐπ) 88 

ἢϊ8. βίανθ οσγ 36}1 ᾿ιἰπη ἰὼ δὴ [βγϑοὶἰΐθ, 88 

10 ἰπλυτοὰ φαγόοη σου, ἱπ 186 ΗΟΙΪΥ 

1,δηὰ, εβδὶϊγ πὰ τοθδῃβ (0 ἱπίοστω ἴΠ6 

βυϊδοσιςδ οἵ ἷα ἰδίο, δῃὰ ἴδ8 οδῇδο 

898 

- ὁ ὯΝ Γὴφ 

ἴθῃοο8β ἀοβοσυΐης ἀθδῖ, ΤΏδ Ραηβῃτηθης 
οὗ Ἰαρίἀδιίϊουῃ δ ὀχϑουιθαὰ δοϑίοσο [ἢ 6 
8165 οὗ [Π0 ἴον; [Π6 με βθοβ, τ ἢῸ 
μαοὰ ρίνθῃ ουὐϊάθηοο Ὀοΐοσθ [86 ὑἡπάροϑ 
ραίηδὲ τἴ86 ἀϊϑουεάϊοπς δοη, ἐΠΓΟ, 1.9 
ἢγθὶ βδίοῃθθ; ἰπθη ζοϊϊοσοὰ ἰδ τδοΐθ 
Ῥεορὶο (οι, χν. ὅ---Ἴ; σοαρδσο ϑδημοάγ, 
Υἱ. 4). ἘῸΣ τδοΣῸ οχἰδιοα ἴῃ τς Ηοῦτον 
ΤΩΟΠΔΙΌΟΒΥ ΠῸ ΓΟΡΏΌΪΑΙΪΥ δρροϊηϊοὰ ὅχϑθοὺ- 
ΤὨΟΠΘΓΒ; ἈΠ 82 ΘΥΘΙΎ ΟΥἴἶδΠοΟ γ82 ἀϊγεςϊοὰ 
δραίηδι [Π6 δίδίθ δηὰ δραϊηπβὶ ἴμ6 ρῃ]!ς 
ογάον, [1ὸ 8016 Ῥϑορίθ δὰ δὴ ἱπίοσοβδι 
πη Ῥαηἰδηίης ἰδ; ΓἈπ6 ἰηβίοτίοη οὗ ΤΠῸ 
ῬΘΏΔΙεἶ68 οὗἨ (δὸ ἴδνν ἰοϑὲ τδι8 τηῦο οἵ 
115 οοἸ ἀ-Βοαχίθα ὈΑΓΌΔΙΙΥ, πὰ ττ88 ἀἱρηὶ- 
ἢορὰ ὉΥ ὁ δἰζιοσς Ῥο ῖςο81 δπὰ τηογαὶ 
εἰοπιθηὶ. Το οτρίηδ] ΤΏΔΏΠΟΙ οὗὨ ]δρὶ- 
ἀδίϊοη Ῥγῶδ ῬΓΟΌΔΟΪ ἃ τσ] ζπου8 τπτον,- 
1η οὗ Ββίοῃθβθ ὈΥ ἴΠ6 ποῦ, 88 ΔΡΡΘΑΥΒ 
ἤτοσῃ ῥβδββαᾶρεϑ ἴκο Εχοά, χυϊὶ, 4; 3 Κὶπρϑ 
ἷϊ, 81, οἷς. ὙδῸ Βοχμδῃ ἰδὺν ὑχγουϊὰθβ ἰπ 
[6 Ὑεῖνο ΤδΌΐοδ: “ Β' Ῥδγθηῖθθ ῬΌΟΣ 
γουθοσὴν δδὲ 1606 ῥἱογαδδίηϊ ραγθηΐθδ, ΡΌΘΥ 
ἀἰγβ 8 Ῥδγθηζιπιὶ 8806 οδὶο. (ΟΙΏΡΑΙΘ 
δου [80 εἰσιν ῬΌηΙΒὨτη 9 δσποης 
πὸ Ῥογβίδηβ, Οσθοῖκα, δηὰ οὐποὺ Ὡδίίοη 8, 
Τλμονγά, ν. 60; Χεν. Ηδὶ], 1, χχίν. 8; 
Οισί. νὶ. 11; Ῥοϊψδ. γ. 56. 

(Ριυλαῖῦμλ Υ͵ὝΕΕ. 16. 

[πὸ Ῥυπίδῃτηοηὶ οὗἁἨ [18 ΟΥ̓ ΤΠ Δ] τηδσίογ, 

Το Ἰδιίοσ, ἐΒογοίοσγα, ζΘΏΘΣΔΙ]Υ βο]ὰ 106 
Κιάπερροὰ ἱπάϊν πὶ ἴὸ ἔοσγοῖβμῃ τηοῖ- 

ομδηῖδ ἱπῖο ἀϊδέδῃς ἰδπὰδ, οἶμον τὸ Ἐσγρ- 
ἐἰδηβ, 0 οοτζωηδηἀοὰ [δ9 ]Ἰδηά-οοπι- 
ΤΏΘΓΟΘ ἴο [80 δβουϊδ, ΟΥἩὨ 1Ἢο Ῥμορηϊοΐϑηδβ, 

00 ἱπβυοποοὰ [86 ἰγαὰθ ὮΥ͂ 8οὰ ἴοὸ {8 

Ὑοδῖ; δῃὰ ορρογίπηϊιο8 οὗἁ 861} πῶ τηυοὲ 

δυὸ ϑδδίὶγ οὔογοα ἐποτωθοῖνθϑ, 88 Ῥβ8]68- 

ἐἶη9 88 δἰτυδίοὰ ἰη 6 ἀχϑδοῖ Ἷϑηϊγο οὗ 
[δ ΘΟΣΏΓΊΟΙΟΟ οὗ [16 Ἐπυϊ. Βυὲ ὮΥ Βιο 
8816, ἴγοο [δυο δ Ὀθεθιῦθ μεγπαπεκέ 
δἷανοδβ; ἔΠῸῪ ἰοτέοϊ θα, τὶ ἐμαῖν Εἰ ΡοσΊυ, 
ἐδμοὶν οἰϊοῦ οπασγδοίοσυίβες δ Ἠθῦσονα, δηὰ 
ὝΟΓΟ ἐδ Ἰοδὶ ἴο [89 ΗοῦΌγΟΥ ΘΟΙΩΤΔΠΠΪΥ, 
[Π|0 ἸΊΟΓΘ 80, 88 [06 ΘΧοϊπδῖνο ἐπιογοΟῦ 80 
ὙΠῚ ῬΔΙΒῺΒ τοῦδι ὨΘΟΘΘΘΘΥΪ ἀ68]6 1ῃ0 

ῬΌΓΙΥ οὗ 1Ποἱγ Δ}, δηὰ στϑάυδ}}]γ δο- 
ουδίοτῃ (μον που 8 ἴο ἰάοϊδιτγ. ἘῸΣ 

118 τοδδοῦ ἰξ ψ88, ἰῃ ἔϊὸ Μοδαὶς ἰδ) 



ὅ99 ἘΧΟΙΌΣ ΧΣΙ. 

το, 58.811} βυγοῖν ὈῈ ραΐ ἴο ἀεαίῃ.---16. Αηά Β6 ψ8ο 
Βίβα ἢ ἃ τηδη, δῃᾷ 86]]16 1} Ὠΐτη, οὐ 11 ἢ6 Ὀ6 ἔουπα ἴῃ ἢ]18 

ἰηιοταϊείοἃ ἐο 561 δυθὰ [(δΐονοθ ἱἰηίο 
ζοτοῖσῃ οουηϊσίοβ, Ὀθοδαδο ΓΠΟΓΘΌΥ δοιι 
ΔΙΟ, ἃ8 ἰὶ γεῖο, οχεϊγραιθὰ ἔγοσῃ [βγδθὶ. 

ΤῆυβΒ δ6 0 Κιἀηαρροὰ [δβγϑοὶίο δηὰ 

8ο]ὰ ἴποπὶ ἴο οΟΥδασ οουπηῖτῖοδβ ᾿080}} ἀ6- 
βοτυοὰ ἀδδίδ, οϑρϑοίυ ἱἢ ψγὸ οομβίἀογ 
[6 τιοϑὲ πιο δη μου δηὰ Ὀἱτογ Ἰοὺ ἴο 
νος [86 δ[ανθθ οὗ Βοδίθἢ παι ΟἢΒ ΟΓΘ 
ΦΘΏΘΓΑΙΙΥ ἀοοτηθά. ὙΤλὸ βρίσιϊπδὶ δηὰ 
ῬἈγδίοδὶ τουγάοσ ῬὙὲδ8 ποῦ ἴοο ΒΘΥΟΤΟΪΥ͂ 
ΡῬυηΐθῃοὰ τῖϊῃ ἀρδί (οὶ τγα8, δοοογὰ- 
ἱπα ἴο ϑβδῃθθάσ. χὶ. 1, ἔδδὲ οὗ βίγδησι- 
Ἰδοῦ). Απὰ ἱἰπ ε{|8 βοηδὸ ἘἨ}]ὸ (6 
βρϑοίδηθυβ 1ορίδυ ἰἱ, Ρ. 888, οἃ, Μδηρ.) 
ΤΟΙΏΑΣΚΒ, Ῥϑιμ οι αν: “ΤῸ Κι παρΡΟΥ 
αἶδο 18 ἃ (υἱοῦ, θαὶ οὗὨ [6 τηοϑὺὶ ῥγϑοίουβ 

ΤΥΟΔΘΌΓΘ ΟἹ οασζί. ΕἸΥΟΤΥΟΟΥ, ἐπ γοΐουο, 
Ὑ.086 τηἰηὰ ΒδΙθΟσΣΘ ἃ ἰοΥυθ ἔὺσ Υἱγίαο, 

Ἰωυδὲ πδίο [06 Κἰ παροὺ ἰῃύθηθο Υ δηὰ 
ἐπα ρ δο ΌΪγ, ἴοσ 6 ἀο068 ποῖ Ὀὲυ δὶ), ἴον [89 

Βᾶκο οὗ ουγεοᾶ χαΐη, ἴο0 ροϑο [86 γό Κὸ 

οὗ ϑβϑοσυϊζαὰθ ἀροὴ Ὀρίηρθ το, ὈΥ Ὀἰτί, 

ΤΟΆΒΟΏ, δπὰ παίυγα, Δσὸ ἢΪ8 ρογίθοξ 6411618. 
ΤΏΘΥ 86}} τποαι, ἴον ΠΠὮΥ Ἰθοτο, ἰο βίανθ- 
ΤΩΟΏΡΟΙΒ ΟΥ̓ 0 οΟἴἶΘΓΒ; ΠΟΥ τρδῖκο ἴΠ 6 πὶ 

ΒΟΙΎΘ δΒΊΓΔΩΖΟΙΒ ΤᾺΣ ἔγοτὰ ἰπαοὶγ πδεὶνθ 

ΘΟΙΙΙΓΣΥ, 80 ἴδπδὲ [ΠΟΥ οδηποῖ, ούθῃ ἴῃ 
1Ποῖγ ἀγόδσηβ, 8411] 1ἈΠ6 ἸΔηὰ οὗἁ ἰδεὶσ δι- 
Οὐδίοσβ, Οὗ ΘὨἾΟΥ͂, ἰῃ [86 χοπιοῖοδί ἀθῶτοθ, 
ΔΩΥ ἀρ Ὁ] ΒΟΡΘ.᾽" 
Νο ἀοαῦι τπῶὲ οτἴτηθ τγ88 ὙΘΓΥ ὀχίθη- 

ΒΙΥΟΙΥ οοτηπι θὰ ἔτοπι ΘΑΣΪΥ [{π|608. 
Φοβορὴ νγ88, ὈΥ̓ ἷ8 οὐσῃὶ Ὀγοίδοσα, βοϊὰ ἴο 

οχεϊ ζῇ τόσο δηίΐδ, 10 δραΐη 801ἀ Ηἷπὶ ἴο 
ἃ ἴογοίη στρδϑίοσ. Αἱ ὙΘΣΥ ΒΟΥΘΓΟ ᾿ηθ8- 
ΒΌΓΟ, ἴο ἀοίος ἕγοτῃ δυο σηϊμάΘ0 Ἢ, ὙΔΒΑ, 

ἘδοΓοίοσο, ὨθοοδαδσΥ. οβί ἀθβ, [815 βἷανθ- 

ἐγαὰθ γ8 80 ᾿πογαῖνο, [μδὲὺ ἃ ῬΘΟΌΙΔΥΥ 
ὅπ νου] μδνο ὑὕθϑῃ οὗ η0 οἴθοϊ, δ5 [09 

πηρτίηοίρίοά Κιάπαρροσβ οουϊὰ, ἐπ [89 
ΤΆΓΤΟ Ο8268 οὗ ἀοίοοϊίοη, ΘΑΕΙΪΥ ὈΘΑΣ ἐδ0 

τιυ]οὶ ἔγοτ ἰΒοὶν οοπδί ΓΔ ὉΪ6 σαἰῃ5. ΤῊΘ 
θπογροιὶο τἰσουσ οὗὨ εἷ8 ἰανν ἰδ, ̓ Ππογοίοσο, 
ῬΟΓΙΘΟΟΥ 'πυῖϑο, δὰ ἰξ δίδη8 ἰῃ δυο γα Ὁ] 9 

σοηϊγδδὲ ἴ0 {πΠ6 ρτδὰπδὶ δηὰ βυεοίυδιΐης 
Ἰεχίδατίου οὗὨἨ 1π0 Βομιδηδ οἱ 1}}18 δι Ὀ)θοῖ, 
Ιη οαγιίοσ εἴπη 68, ἴμ6 [δχ Εδοίδ ογάδίηϑὰ, 

ἐπὶ ἱἶ ὁ Ῥοϑοῦ Ὀουχῆὲ ἃ ἴγοθιδη, ΟΥ 
᾿ροσεπυβ, δραίμδί ᾿ἷδ ΜΠ}, οΣ ἢ ΒΘ Ρὸζ- 

βαδλοὰ δηοῦμοῦ ῬΟΥΒΟΙ 8 ΙΩΔ]Θ ΟΥ̓ΆΤΘΠ1Α]0 

Βουϑηΐ ἴο ΣΌΠ ΔΙΓΑΥ ἔγοόπὶ ἃ Πλδδίοσ, οὐ ἰ 

Ὧ6 σομορϑὶοὰ πὶ, ἢ6 ν88 1ἰδ 6 ἴο 110 
ῬΘΠΔΙἶο 9 οὗ 180 ἰανγν. Ἡδοτγο, ὕγο ταί 
ΔΙῸ οοηΐουπαθὰ ἩΔϊοἢ ΔΥῸ ΟἸΘΑΣΙΥ ἀϊδιϊη- 
Ευϊδηοὰ ἴῃ 180 Μοβαὶς οοάθ, διθαϊϊηρ ἃ 
ἴτοθ τδη, δηὰ στηδκίης ᾿ἷπι ϑοσυὸ 85 ἃ 
δἷδυα, οϑ ΤΟΣ δίΥ ποὶ Ὀ6 Ὀχουχῆϊ ἰπΐο - 
18:6 Β66 ΟΔίΘΘΌΓΥ Μ1} [Π6 ΔΓ 1688 ου] 6 Ὁ]0 
οἴδηορο οὗ Ῥογευδαϊηρσ ἃ βἷδνο [0 δϑόδρθ 

ἔχοτῃ ὨΪ8 ΓΛΔΒΌΟΥ, ΟΥἩΤΟ Ὀγοΐθοϊξ Ὠΐτη ΟἹ ἢ 8 

θἰχις. Τὴ Ἰδεῦοσ τνδϑ8, τῖοἢ δὰ ἀ8]6 Βι- 
ΤΩΔΕΣ Ὑ, οὐ οοϊῃητηϑηδοά ὉΥ [16 Μοδαίο 
ἸΔῈ 85 ἃ ἀπῖγ, πΆΙδὲ τπ0 ἴοστηοῦ, ἰζ Ὠἷδ 
τοοῖνο τγχἃ8 Ὀθοδῦδο δ6 ὙϊΒηΘἃ [0 ΡΟ58658 

106 8]δνθ διἰπ)βοὶζ, 18 Ῥγοῃλοϊοὰ ἴῃ [86 
[θη σοι πἀτηθηῖϊ. “ΒοΙδ Κίπάδβ οὗ 

ΣΩΒΠ 8:68," δ8γ8 Μ|οΒ86118, “" δΔ’Ὸ ὙΘΥῪ 

ἀἰϊβοσχοηῖ; ὈΥ [ἢ6 ΟὨΘ, [6 Ὠιδδέου οὗ ἐδ9 

δἴδυθ ἰοϑὺδ ΟὨΪΥ ἃ ῬΣΟΡΟΓΥ͂, τὶς 6 γὰ- 
Ἰυθὰ ὉΥ ΙΏΟΏΘΥ, δηὰ Ὑ810 ἢ οδ Ὀ6 ΓΟ- 
ἱτπηδυχοοὰ; ὈΥ ἴ06 οὐδοῦ, ἃ ἴγοϑ σηδη Ϊοδὲ 

δοιῃοι ΐηρς αυϊ6 ἱῃν Δ Ό]6, ιΐ8 1 ΘΟΓΙΥ, 
δὰ δἰη)θε] ," Ἑυτίθοῦ, τ Ροηδιν οὗ 
[6 ΙΧ Βδυία Ὑὰ8 ἸΏΘΓΟΙΥ ῬΘΟΌΏΪΔΙΥ, 
Ὡς ἢ τοϊρϊ, ΡοΣ Δ Ρ58, πανὸ ὈΘΘη δι ϑβῆοίοης 

ἷπ [ὴ9 ἢγβι (πη 8 οὗ 16 γορΌ]ς, ν θη 
1.6 ορροσίιῃλεῖεθ ἴοσ ἴΠ6 βατο- γα γοΥθ 
γοῖ τϑῖμοῦ ἰἰπι θὰ, 1δῖογ, [6 Ῥαηὶδἢ- 

τοθῆΐ Μ88 οοηγογθὰ ἰπίο ἰδθουν ἴῃ 116 
τηϊη68, ΟΥἩΘ ΟΤυοϊηχίοῃ ἴογ [80 ἀωπέϊοτεα, 

δὰ οοηϑθοδίίοι οὗ Ἀ4]Γ [Ποἷτ ΡΓΟΡΟΣΙΥ (ὉΣ 
πο λονοδίογεε, ἂχ ἰηγίἀϊουβ ἀϊδεϊηοιοι, 

οὗ ψϑϊο ἢ [80 Μοβαίς ᾿δὺνν ἰ8 Ῥογίθοιυ Υ ἔγϑϑ. 
ΒΥ ἃ ἰδῖοσ δϑηδῖιθ οοῃβυ πηι, [6 Εδυΐδη 

Ια τ,ῶβ Γοσθυνθαὰ ἩΓΕ τ ΟΓΟ τὶ οἰδυθοϑ, 
ἷῃ ογάου ἐὸ ϑῃοοῦζασχο [86 ΥΘΟΟΥΘΙΥ οὗ 
ΤΌΟΏΔΎΔΥ δῖαν. Αὐηοης ἴΠ6 ΑἰΠΘηΐδηΒ, 

Κι πδρΡίὩρ; ΔΙ Αἰ νγΥ 8 ΟΔΡῚ1ΔΠΥ Ριιπἰδιιοα 
(Ἐάν τις φανηρὸς γίνηται ἀνδραποδιζό- 
μένος, τούτῳ θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν; 

ΣΧεπορῆον, Μετ, 1. ἰ,. 62). : 
δὲ 91, τησδὲὶ Ὀ6 ἰΓαποϊαιίϑα: “ον ἱἴ 6 

Ὀ6 Ἰουῃὰ᾽" (88 ἰῃ υοσ. 15, ἸΏ δῚ Ἰ Δὲδ, “ ἢ] 8 
ἔδυ μοῦ οὐ ᾿ιΐ8 ΣΟ Π6 7), ΤΌΣ, 848 τοχζαγὰδ [ἢ9 
Ῥϑδιγ, ἴθοτθ σὴ Ὅθ ἰἐπεἰ0 ἀἰδογθηςθ 
ἩΒΟΙΟΓ ἃ ῬΟΣΒΟΏ, δἴδοσ. μβαυΐϊης δίοϊθῃ ἃ 

ἤτοθ [ἀγδοὶδιο, 1οἱ8 δὲπι βοῦν 88 8 δἷδυρ ἴὸ 
ΒΏΟΙΒΕΣ, ΟΥἨ [1508 ἷπι ἰτοβοὶ ῦ 43 δυο, 

- καἶ 

----- 

- 

-ς ς παρ θδο. 



ὨΘΟΨῸ ΝὧῸ ΠῚ 

γᾷ ὈΡΌΡΝ 1 Ὁ 
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: ΓΝ ΠῚ ΤῊΣ 
Ὀ : ΤΌΝ ΠῚ ἸΩΝῚ 

,ς τἈβρρ ὉΒῸῚ ΓΑΒ, ἐἶδ) μα ἰδ Μ3. ἸΠΣΎΤΙΣ ὀρ πρχὴ 
ἀπ ΡᾺ ΠρΘσν ΠῚ ᾿πρ εν ον ὙΠ. ΡΠ) ΤΘΥΡΓΌΝ 19 
᾿ ΞΡ 90 ὉΦ Ὁ ὁ ΔΕ ΝΘ) 18) 

Δ ῸΡ9᾽ ὈΡ2 ΤῊ, ΠῚ ΤΘῚ ὈπδΒ ἰπϑαστας Ἰὰς τή Στα Θὰ 
διδουσὶ, 85 τὸ δύο οὐρβογυθὰ δῦουο, [89 

ἔοτπιοῦ ὙΑ8, η0 ἀουδι, ὈΥ̓ (δ. 100 ΤηΟΓΘ 

ἔγοαποηϊ 0856. Αποίοηὶ ΟΧΡΟΒί ΟΥΒ ΟΧΡΪ δἰ 
ἐς 2), ἰ8: ἐξ 1Π6 διοΐοῃ ἴβγϑοὶ 6 νγ88, 

Ὀοίοτο δἷ9 Ὀοΐηρ 8014, ἰουηᾶ ἴῃ 6 Βαῃὰ 
οὗ ἴΠ6 Κἰ ἀπαρροῦ; δῃὰ {ποὺ δά, ἰδὲ Ὀουὰ 
οοηάϊιϊοηϑβ ΓΘ γϑαυΐϊγοά ἴο οοῃδι δι ο 1810 
οσίμλο: ὅΠ6 δίοΐϑῃ ρεσϑοῃ το υδὺ δυθ ὈΘΘῺ 

806 ἴῃ [Π0 ποῦδο οὗ [09 κί ἀΔΡΡΟΣ, δηὰ 
[θη Βανὸ Ὀδεη δ8ο]ὰ ἰο δποίδοσ, ἴοὸσ ἐθθη 

ΟὨΪΥ ἰδ [860 οβδῃοθ Ῥοσίδοιυ  Υ οἰθασ; ὑαὲΐ 

6118 ἀϊδεϊῃοιίίοη πο 1168 ἱη τ[᾽6 ποτὰ 

οὔ 186 ἰοΧχί, ΠΟΥ ἴῃ [6 δρίὶτσίς οὗ 186 Ἰορὶδ5- 
Ἰδιϊοῦ. 

ἘΦ. 8.560 ου νοῦ. 1δ. 

. ΟΕΚΝΕΒΑΙ, ΡΕΉΒΟΝΑΙ, ἸΝΌΌΕΥ ἹΝΕᾷΌΤΕΡ ΡΟΝ Δ ΕΈΞΕΜΑΝ, ὙΨΈΒΔ, 18, 19. 

ΤῊ (Ο] νης ἰδνν8 (10 νοσ. 86), ἰγοδὶ 
ΤΩΟΒΕΥ οἵ ἀαπιαφεα δηὰ ἐπ)υγίεσ, ποῖ οὗ 
Βοιηΐεϊάο, δηὰ 16 ΤΟ] ον πς τοῦδε δ ὉΤῸ- 

Υἱὰς ἴογ (10 6856, ἱμαὶ ἃ ες πΙΩΝ 88 

ἐηλαγοὰ ἴῃ πο οἰϊοΥ ΤηΘὉΟΓ οὗἁ [Π6 Ὀοὰγ. 
Ναιοὶγ, 1 ἃ ῬΟΙΦΟῚ Ὀ6δ.8, ἰῃ ἃ ΔΌΒΓΓΕΙ, 
8 Λε ᾿δγϑοὶϊϊο, ΟΥ ἃ δίγδηρον, δὸ [Βδὲὶ [89 
ἸΔΊΟΥ Δὸ ᾿ΠΓΟΎΩ ΟἹ ἃ 8:ςκ- θα, Ὀυϊ Γ6- 

ΟΟΥ̓́ΣΣ δζϑϊῃ 80 (ἊΣ δΔ8 ἴ0 ὃὉ6 8016 ἴο γα ὶκ 
δρουῖδ ὈΥ [86 αἱὰ οἵ 8 εἰδῇ (ΠΣ ΦΌ), 
νι τπουὶ Βανίηρ Ἰοβὲ ΔῺΥ οὗ [86 ῥτίπεὶραὶ 
1 8, Β6 δὸ Πα Ὀοδίθη [Π 6Π| 8 ἔγθο (77}2}} 
ἔγοτα βούθγθ ραη βῃιηοηῦ, ὈὰΣ ἢΘ πηπδὲ ΡΑΥ͂ 
ἴο 186 ἐπ͵υγοὰ ΡΟΙΒΟῚΒ ἴον [86 1065 οἵ {πο ὶν 

εἶπιθ δηὰ πηῦδὲ σδυδο [ΟἿΣ ΟΌΓΘ ἔγοπὶ ἢ 18 
ΟΥ̓ τηθ8η8. [1{8 οἰ ο πιθοῦ 88. ὈΘΘη 
ἱπλυτεά, [6 ἦμδ ἑαϊίονὲς [Δ Κ69 ΡΪ]δ06 (866 
ποίθ ΟἿ γοῖϑ. 34, 35; ΘΟ ΡΔΙΟ 1 οΥἱϊ. χχίν. 

19, 320). 17 τὴο δοδίθη ἐγοθιδῃ αἷθβ ἐπ 

οοπδέσμεποε ΟΓ᾽ 1λὲ τοομκάε, ΒοτΘΥοΣ Ἰοπς 
εἶθ, δδεγπνδγάβ, 86 οἴη δα ἱδ ἰγοδιϑᾶ 

δίιες τ 6 ΧΘΏΘΓΔΙ ἰανγβ ἀδοτΐὶ σουγάογ, [πὶ 
ἦδ, ἰδ ἰ6 οπαπίτοὰ ὙΠΟΊΔΟΥ [06 πουπάθ 
ὝΕ͵Ο ἰηβϊοίοά ἠεείσπεαϊν οΥ αοοϊάἀεκέωζίῳ. 
ἸΤΑΡΌΠΙΓΥ ῬὙΔ8 ὨΔΙΌΓΔΙΙΥ στδηϊοὰ 1 δη- 
οἴμοι οδῦδο δὰ οο-ορογαιθὰ ἴο ἢΐδ ἀθδίἢ 
(Ρ]ο. ἱ, 817: καθ’ ἑτέρας αἰτίας). 
Το δίσοκο νγ88, δοσογάϊης ἴο ουὖῖν ἰοχὲ, 

ἑηδιοϊοά τῖῖ} ἃ δίον (382), οὐ τ186 “δέ 

(ΠΥ ΔΝ 2; δὸ ἴΠ0 δοριυδρίηλ δὰ Ὑ υ] ζαΐο, 
πυγμῇ, Ῥυρῃο, ἡ ἰςὶ εἰ βοδἕοη 19 ααΐιθ 

ΔΡΡσορσίδιθ ἰῇ [829 ΟἿΪΥ ΟἿΟΣ Ῥδδβδρθ 
ὙΒΟΤΟ ἰδὲ ὙΟΣὰ Οσουγ δρδίῃ, ἱπ [88. 
1ν11}. 4). Τδ Οαϊ θα δῃὰ ϑ'γγίδε ἰηθοσ- 
Ῥτοΐογβ, δηὰ οἴβοῦβ, ππἀογβιδηὰ ἰδ δία Γ΄ ΟΥ 
σίεδε, βο ἰλδὶ ἢ) 2 νου ]ὰ Ὀο ἰἀδηιίοαὶ τι 
“Δ, δηὰ ΩΝ, υτἢ ΠΡ 2, ὁ οεἰοὰ οἵ 

ΘΘΓ ἢ (Φ906] ἱ. 17). Τὴο εἰχηδοδιίο 32ὲ 
(ἄομι ἢ 2, ἴο δηδίοδ, δπιᾶροϑ ν. 30), νυ μὶο ἢ 
6 ἘΌΡΙη8. δἰγοδὰν ργοροδοὰ, ᾿ι85 Ὀθοῃ 
δἀορίθα ὈΥ ΠΟΑΓῚΥ 41} πιοάογῃ Ἰαχὶ ΟΣ ΤΩΡ - 
ΘΓΒ δηἃ ἱπιογρσοίθγ (866 δ͵8οὸ ῬὮ]]Ο, ἴοο. οί, 

τῇ χειρί, Μεπαδεέκι Βεκ ϑαγιοῖ: Ἵ" ΠΛ. 
ΓΡ9), ΒΘ 88}4}}1 Ὀ6 υπρυπίδηθά, ὙὩΐοἢ ἱδ 

1.6 υδιι8] δἰχυϊβοδίίοη οὗ 22 (866 χχ. 7). 
Τθο ΒΔΌΡίηδ ἰδκὸ [6 νογὰ ἰ᾿π8: “16 
[56 οἴὔδιηδος 8.}8}} ὈῸ τοϊοδδοὰ τοι [ἢ 
Ῥείδοῃ ἐπ δίς [6 νγγὰϑ ἱποδσοογαιθὰ 1}} 
ἧξδ γδ}) ἠ δδοοσίδίποὰ ἩΒΘΙΒΟΣ [ἢ 6 “ΟΠ 56- 
ῃθῆοθ8 οὗὨ [6 δίγοκο ουἹὰ Ὧ6 ἔϑιαὶ ΟΣ 
ποῖ," ΤὨο ἀοϊϊπαυθηξ τοῦδὲ ΡΔῪ ἃ ἵπνο- 
[ο]ὰ πο: 16. [86 να]υ9 οἵ [Π9 εἶπηο νι θϊο 
186 ἰηαγοὰ ΡαΓΒΟῚ 1οδὲ (ἿΠ 32 7), οὐχί 4}}γ, 
18 δέξο 51}}}, οοδδαιϊίου ἤτοσα ἰδθου τ); δηὰ 
ϑηᾶ, ἴ80 ὙΒοΙΘ Ὄχρϑῆοοδ οὗ δμοαδϊϊης, Οἵ, 
δοοσογάϊηρ [0 Φοδορῆσδ, “88 τη ἢ 88 ἢ6 
Ραϊὰ ἰοὸ τὸ ριγεϊοΐαπα, τὸ πλοι 116 Βδὸ- 
Ἠίη9 δὰ ἀ: τά, ἴοσ 6 ραὶη (ὍΣ 7): διὰ 

4, [ὴ6 ἀΐερταοο (Π 27). Το Βοπιδηδ 

8190 μοὰ ἃ δἰπιῖσ αν ( ἐσ. Χ. 8): 
“Οαυπ) ἰϊδεγὲ Βοτϊηἷα οογραδ οΧ 60, ᾳαοὰ 

ἀο θείαι οβυδυανο αὐἱά οεἷξ, ἰαϑυιϊῃ 
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Βαῃάᾶ, 6 85}14]] ΒΘ Υ 6 ρυῦ ἰο ἀρεαίἢ.---17. Απαὰ δ γγᾷο 
ΟΌΤΒΘΟΙΙ Β18 ἔλΠΟ, ΟΥ 18 τοῦ 6Ρ, 8..4}} βυσθῖὶν Ὀ6 ραυΐ ἴο 
ἀφδιῃ.----18. Απά 1 τηθη βγίγα ἱοροίμον, δῃα ομα βιηϊθίῃ 
δηοῦμο ν᾽ πὶ ἃ βίοῃθ, ΟΥὁ υἱῷ λὴὲβ β8ί, δῆ ἴθ αἱ ποῖ, 
Ῥαΐ 18 ὑβγοσῃ ροὴ 18 θεὰ: 19. 1 ἢ Υἴβα δραίη, δηὰ 
ὙΧ6Ὰ1Κ δὈγοδα Ὁροὴ ἢ18 δι δῆ, (6 814}} ἢ6 ὙῆὴοῸ βιηοίβ 
λήπι Ὅ6 αυαἷἰῦ; Ὀυΐ ἢθ 818]1] ΡΔῪ 70. [86 1088 οὗ ἢΐ8 {1π|6, 
8ηα 888]] οδ.86 Ὠΐτα ἴο Ὀ6 ὑποτου σἈ]}Υ ἢ6416α.---20. Απαὰ 1 
ἃ ἸΏ8η Βιηϊ οὐ ἢ ΗἾ8 Π181)-86 συδηΐ ΟΥ̓ ἢ18 τηδ᾽ ἀ-βουνϑδηΐ ὙΠ 8 
τοῦ, δῃὰ Βα ἀἰδί πα} 818 Ὠδηά, 10 818}} ΒΓ ]γ Ὀ6 ἀνθηροα. 

1 Ἑποὶ. Ῥεγε.--- δ 8.181}... δ6 Ρυπὶεμοὰ, 

ἔαοτῖε, ἱπᾶοχ οοτηρυΐδὲ τρογοθ68 χηθᾶϊοΐ8 
Ῥτθδδδ, οϑίογδαυθ ἱτηρομπϊα, 40 ἱπ 
συγδιίοηθ ἔδείδ βιπι: ῬΥβο γΟα ΟΡΟΓΔΓΌΠΙ 
υΐδυ οἀγυὶὶ δαὶ οσατίξαστ οδὲ, οὔ ἰὰ φαοὰ 
ἱπηε}} 15 δοίῃβ οδὶ. Οἰοδισίοίσση δαυΐοηι 
οὲ ἀοίοσιτδοῖβ Ὡ 0116 δἷς δοδιϊτγδίίο, χυΐα 

ἩΡΟΓΌΤλ οΟΥΡρυδ ΠΏ ]]δτὰ σϑοὶρὶϊ εοϑελδξῖο- 
μΘΏ." ὙὍΤδυδ [Π6 ΒΟΙΔΔΙ ΔῊ ογάδὶπδ ἃ 
ΘΟΙΙΡΘΏΒΔΙΪΟΩ ΖῸΣ 411 ζαίαγο ᾿οδδ68 8180 

ὮΙ τα χϊ ἃεῖϑο ἔγοσα ἀ 88 Ὁ]1πηρ 8. Τλ6π|- 
ὍΟΣ, (ὉΣ ἱπδίδῃςοο, 1ἢ ὁ μδηά, οἷς. τγδδ 

τιδὶ πηϑὰ, ΠΟΤΟΔ8 ΜΌΒ08 Ὀγθθοῦῖ 68 ΟἾΪΥ͂ 
δ! ἱπἀοιηηἰβολείου ἔοσ ἴΠ6 {ἰπι6 οὗ [6 

ἡ} 1π688, Οη ἴδ οἱδοῦ Ὠδηά, 9 Βοτζωδη 

ἴδ ἀἰβρθῦβοδ ὙΠῸ ὁ οοϊηροηδδιίοῃ ἴοσ 

ἀἰδᾶκχαυτγοτηοηὶ (ΠΠ23.,, νοῦ 6 Μοδδὶς 
οοάθ, δοοοσάϊηρς ἴο ἴ86 ΒΔΌΡΙ 8, ἐὨίοσοαβ. 

8. ῬΕΒΒΟΝΑΙ, ΤΕΥ ΣΝΣΙΙΟΤΕΡ ΡΟΝ Δ ϑ:,γε. ὙΕΒΔ. 30, 21. 

Ομαδιίδοιιθως οὔ Ὃἃ δεγυαπέ οουἹὰ ποῖ 
ῬῈ ἐοτυϊάδη; τἱιϊδουῦξ [πὶ τηθϑῃβ οὗ 

οπίοσγοίηρ οὐϑάϊοηςοο, ἴ86 Κοορίηρ οὗ δεῖ- 
υδηΐϑ ἡ ο]ά, ἴῃ ἔδοῖ, ἢδγὸ ὈΘΘῺ ὑπ ρΟδϑὶ Ὁ]Θ 
(866 οὔ νοῦ. 12---ἰ4). Βαϊ τροσγο ἴδδῃ 

τη Μοβοϑ ἀἰὰά ποῖ δ] ονυ. [1 [8 ἃ σγοδὶ σηΐβ- 
ἴδῖκο ἴο βύρροθο, ἴπδὶ [6 ΗΘΌΓΘΥ ΠιρϑιοΣ 

δὰ οοτρ]οῖδ δηὰ δΥὈ  ἸΓΑΥῪ ΤῸ]6 ΟΥ̓ΟΓ Ηἰ8 
Βαγυδηΐβ, ἐμαὶ 6 αὰ [Π6 Ροττοῦ οὗ 11{ δῃὰ 
ἀοϑι} οΥὐοσ ἴθ. Ιξ σταϊσῦ Ὀ6 οοττγοοῖ, 

τ8διὶ οἵδ οῦ πδεὶουβ οὗἨ δηιυ Υ οὐαί ἀογοὰ 
ἸΠΟΙ͂Σ εἰδνοβ 886 ἰδοῖσ ρεσζίθοξ ῬΣΟΡΟΓΊΥ, 
ΘΡΡΘΟΙΔΙΙΥ [86 οδρῆτεβ οὗ γαῦ, Ὑδ 086 
Ἰΐνεβ [ὴ6 Υἱοίοιβ βρασϑὰ, ψῇθη ἔθ μδὰ 
[86 ῬΟΥΟΣ ἰ0 ΚΙ] [86 πὶ 85 ΤΠ οἷἱγ ΘΠ τ ἶ68. 
Βαϊ ᾳαυΐϊο ἀϊδογοης ἱδ ἴΠ6 Μοδαὶς ἰδ τὴ 
τοχζαγὰ ἰὸ ἴδο 116 οὗ ἃ εἷἶδυοθ. Τὸ {6 
Βροῦτον 86 ῥΥποῖρῖο ἀοοϑ νοὲ δρρὶγ: 
“ δρυὰ οἵηποα (7) Ῥογδοαυ6 ζοηΐθα δηΐ- 

ΣΩΔυθγίοσο ῬΟδΒΌΠΙΔ, ἀοχηΐηΐδ ἰῃ 56 Γ- 

γοδ Υἱέίδθ προίϑαῃθ μοϊοδίδιοπλ {1880 
(Ὁ. 1. τί. 1), ον ἀϊά ποῖ δοκηον]οάρο 
ἐπδὲ τη δοίην τῦ]ο: “ ϑοσν δ ἐραὶβ π8116 
ἱηπισία δοσὶ πιο] ἐρίυν (Ἰδὲ. ἱν. 3); 
ΔῸΣ ἀἰᾶὰ ΠΟΥ οοπίοθης ἐπαπιϑοῖνοθ τῖτὰ 

[80 Ἰαΐοσ γδζιθ ϑηβοίηθηξ, ἐδδὲ ἰξ Βῃου]ὰ 
ποῖ Ὀ6 ἰανίαϊ, “ Οἰῖγα τηοάἀυπὶ βδουΐγο ἐπὶ 

ΒΕΙΝΟΒ" (Ἰπηδῖ. 1. 8) ὙὍιο [116 οὗ 19 

ἩΘΌΓΟΤΝ εἷανὸ τγδλϑ, ἰῃ σϑδι ἐγ, βῃϊοϊ ἀεὰ 
δηἃ οοῃδίἀογοα βδογοὰ 11κὸ [Πδὲ οὗ δ ἴγθα 
ΤΏΔΗ ; ἩΠῚ} Οὴ6 Δἰπηοδὶ ἰηἀἰ ΒΡΟΏΒ8Ό]ο τηοὰϊ- 
δοεολύοῃ; πδιηοὶυ, ἱἢ [86 τηδϑῖοῦ οἰιδϑιϊδοὰ 

818 βοσυδης ΜΠ ἃ βιίοκ (2.9), ΟΥ ΔῸΥ 

οἴδοῦ ᾿ἰρῆς ἐπδισατηθῃὶ οΓ ἃ δἰ πλῖ αν Ὡδίοσο, 
ἱζ γγὰβ ἴ0 6 δυρροΞβοά, [πδὶ 6 ἱπιοπἀ σὰ 
ΟἾΪΥ ἴο Ὀτηρ πἶπὶ Ὀδεῖς ἰο οὐοάΐοῃοθ δπὰ 
αἰδοῖ] πο, θαξ ποῖ ἴο ἰπΐαγο Ηἷπι βουθγεὶγ. 
Βυὲ ἰἢ ΒΘ οαστίοα τ ΐδ Ἀθη Βηπιθηξ, ἢν, - 
ΟΥΟΙ ἰαν} ἰῃ ἐϊδο], [0 δαςοῖ οχίδηὶ τπδὲ 

1Π6 ϑοζυδηῖ ἀϊθὰ πηᾶος ᾿ΐ8 μδηὰβ, ἢθ νγδβ 
Ἀὐτλβο  ῥῬυαηϊεποὰ (Ὦ 2) Ὦ)): Ἀαὲ 'ξ ἢθ 
οοπεπαθὰ ἴο ᾿ἶτο ὁ οὐ ἔ᾿ΝΟ ἄδγβ Ώοσο, 
[80 ΣιΑδίοσ δυδοζοὰ 0 Ῥυπίβηχησηξ: “ ἴοσ 
ἦς ἐδ [ιἷ8 το γὔ (δ ἸΒΌΣ 32), ἴδιας 15, 
(80 ἀρδιῃ οὗ ιἷὶβ δογυδωὶ 18, ἰῃ ἐιδοϊ, ἰὸ 

τὰ ἃ δυ δοίης 1068.---ΕΤοτα [Π686 ῥτγίηοὶ- 
ῬΪο8 ἔο!]ονγβ πδίυσγαἷγ: 1. "ἢ ἃ ρβεζβϑοῃ 
διιοΐθ ἴ86 δοζυδηὶ οὗ αποίλεγ. ἴ86 πξααὶ 
ἰανσβ δῦουϊ διοῖ ΟἸΌΠΟΘΘ ΟΔΠ.Θ ἱπέο ῬΟΥΤΟΣ 
2. 11 ἃ ΤΟΛΒΊΟΣ δηλοὶθ ᾿ὶδ ΟΥ̓. ϑοζυδας 

Ρ 



ΟΡ ΝῸ ΣῚδ 

πΡγ22. Ὁ 

ὙΠ} δὴ ἱπδίσυσηθηὶ, ὙΠ] Οἢ 1618 18 ΒΌΡΡΟΘΟ 
ὯΟ ΙΏΘΤῸ ΟἸὨΔϑςἰδβοιηθηῖ, 88 ὙΠ ἃ δυο, δῇ 

8ΧΟ, ἃ δέοῃθ, ΟΥ ἴδο |1κὸ, Β6 γα (Γοδίοα 

Ἰκὸ ἃ τηυγάθγοσ, δηᾷ ϑηὐογοᾶ Ὧ0 ὈΓΙΥΊ] ΟΣ 68 
88 ἃ ΤὨΔΒΙΘΡ: [(ὉΓ ἴΠ6 [86 οὗἁ τηυγάθτγοιιδ 

ΔΙΊΩΒ διζδὶ πὶ ἴγοϑ Τη60 8190 γ88 οοῃϑδϊἀοτοὰ 
ἴο ἰηγοἶϊνο ἴπο ἰηϊοηοη οὗἩ τιυγάον (ΝΌΣΩ, 

Χχχν, 106-18); δηά, 8. 1 τ1Π6 δβογυδης 

Ἰἰνθὰ βοῦγθ ἀδΥβ δβοσ 106 1}}-ἰχϑδιπιθηὶ οὗ 

819 τηδϑίοσ, [8:6 ἰαϊζοσ δὰ ἴῸ ῬΘΥ͂ ἢο πὸ 
ἰο δηυδοάγ, ἔοσ 6 Ὠἰπιβο ἢ 88 [Π6 ΟἿ]Υ͂ 

ῬΟΙΒΟῚ ὙΠῸ βυογοὰ αὶ ἀδιηδρο; Βο ἰοβὶ ἱπ 
ἴΠ|6 αἷδνθ 8 ΥΘΣΥῪ Ὑδ]ι: 8 Ὁ]6 ΡῬΥΟΡΟΓΙΥ. 

Βυῖὶ τὲ τοϊραιίοη οὗὁἨὨ [Π6 ἰὰνγ δρουΐ 
δοπιοϊὰθ παίγ ΠΥ τοοῖ ΡἾδοθ οὐΪγ νὰ 
τεραγὰ το “υγείση δἴδαυεδι [Ὁ ἴΠ0 [δ] 1 5ἢ 

Βοζυδηΐ 88 ἴῃ 411] τοδροοῖὶβ ἰγοδιϑὰ 1|1Κθ 

[ἢὴ6 γϑϑ τΏδῃ; ίησο δ ψὙὸ8 Ὀυϊ ἃ ἐέξπε- 

Ῥογαγῳ ἰγοϊϊηρ, 0 δήοσ εἰχ γὙϑᾶγβ σϑ" 
κυγοὰ [0 ἴπΠ6 οΥἰρίηδὶ δίδὶίθ οἵ ἱπᾶθ- 
Ῥεπάθποο; δηὰ διοχη ἰεοϊδθ οομιιί θα 

διζδϊηδὶ πηι ἀχροϑοὰ {πὸ τηδδίοῦ τὸ [δ9 
1121] ρογϑοσυίου οὗ ἴ0 αοα]. Βοδί 68, 

ἃ ἰογοίψη βίαν ΟἿΪΥ Ὁδὴ ΡῬΓΟΡΟΣΪΥ ὃθ 
οδ]]οὰ “ [πὸ ΤΊΟΏΘΥ, [Πδὶ 5, [86 ΡεΙτηδηθηϊ 

ῬΓΟΡΕΣΙΥ, οὗ 86 τηδείοσ"; [Ὁ ἢ ΟἿΪΥ γγ88 

ΤΟ] Ὀουσῶς (1κν. χχντ. 44--46; οοὔ- 

Ῥδῖὸ ὅδε. χυὶ!. 12, 18), δῃὰ νγϑϑ, ᾿ἴκὸ 4]} 
ΟἾΒΟΥ ῬΓΟΡΘΟΙῪΥ ἱπδμοσ θα ὈΥ 16 ἀοθοθηᾶ- 

διῖδ. Τθὸ Ἐργριίΐδη ἰδτνν ραπίϑποὰ (80 
τητος οὗ ἃ ἴγοα τῆδι διηὰ οὗ ἃ δἷδυθ 
640 8}}γ πὶ ἀδαιὰ (]οά, ἱ. 77). Ηοτο- 
ψ [Π6 Μοϑδῖς ἰδνν οδϑϑῃ 181}Υ οοἰηοί 68 
ψ ἢ ἐδΐο ἀἰθόγοηςοα, ἰδὲ ἰδ ᾿υάϊεϊουδὶν 

ἀϊεεϊησυΐθηοθ δοίτγοθι τη νθηΐατζο δηὰ 

πηΐδεϊηρς ὈΔΙΌΔΥΜΥ οὐ ἴδ0 γαχέ οὗ ἃ 
τηδοίοσ. [Ιἡ Ἐφγρί, Ὀοεϊάοδ, ουθῃ 8 τ Π0 89 
Ὑ8Ὸ0 ἀἰὰ ποῖ μεονοπηὶ α τηῦγάο, ἱ ἐξ ΔΒ 
ἧπ ἷΦ Ρονοῦ ἴο 40 80, ᾿τδ5 οοπεϊδοχοὰ 

ἄυλεν οἵ σδρίϊδὶ ρπηἰβοσηθῃί. 
Ἐτοῖὰ 411 εἰΐα, ἱὸ 'Β ονἱάθηςξ, ἰδδὲ δὴ 

ἀεοεϊδρπίαί ἀοοιὴ οὗ ἃ “ογεῖίσα εἷδνο ἴῃ 
οομδοαθσσοῦ οὗἩ 7 Οἰδρδεϊδοιμλθης ΜἩΔ8 πο 
Ῥυπίδδοα οδρίθαϊνγ: [ὉΓ α) ἐδ ῬὮΓΑΘΟ 
Ὁ") Ὁ), ἱπδίοδὰ οὗἉ ἐδ6 πιδι8] ἀχρυθδδίοῃ 
ΤΌ." ΠῚ, ἀομοίθθ στρογ απ ἐδππιδης 

ἴῃ σοηογαὶ; δ) ἐδ9 ἀἰδτϑηοο οὗἉ 6 ΡῬυπὶθἢ- 
ταοηΐξ δοπθδη ἰδ6 6886, ἴτας ἰδ βεγυδης 

ἀΐοα ἱπησηοάίδιοϊγ, ΟοΣὁἨ Ο10 ΟΥ ([ΝῸ ἀΔγϑ 
ἰδϑοσ, οουἹὰ οὲ 6 80 ὙΟΥΥ ατοδῖ; ὃὑυζ 
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ΟΑΡΙ 181] Ῥυπίδητηθηί, ἴῃ (6 γβέ οδ86, 
νοῦ σογίδὶ ΠΥ Ὀ6 αὐἱῦθ δΔδΌΠΟΤΙΩΔΙ, ἱΐ 

[06 τιδϑῖοῦ ἰἷἰβ ΡῬοϑυΐθοι 7 ἴτρο ἰπ [6 
δοοοῃὰ: “Ὀθοδυβο 1ζ 6 ἰδ ΣΩοπμοΥ"; δηὰ 

6) ἴ.6 8ηΔ]οΩ οὗ οἵδοῦ δδδίοσῃ Πδίϊοη 8, 
Θδρθοΐ δῖ γ οὗ τῆ0 Μοδδιηιπιθάδηδ, ἰθδοθο8 

Ὧ8 ἴδδὶ οἴσηῃοοδ δραΐϊῃηδὶ βἷδυθοδ ὙΟΣΘ 
ποῦ 80 ΒΟΥΘΙΓΟΪΥ ΡῬαυηΐδῃοὰ. Μοδδη)- 

τιθὰ Ῥγοδοσίῦεβ δαὶ ΟἾ]Υ, “1} 6 ἴγθϑ 
Τη8ὴ Κὶ}}6 8, ἴγϑϑο σωδϑῃ, ΟἹ ἃ δβἷδυϑ ἃ εἷδνθ᾽ 

(δαν. 1. 178), ὈὺΣ ποῖ ἰἔ δ ἔγϑο σχδῃ Κι] δὰ 
ἃ 5ἷανο, Ὡς ἢ ἷδ, Πουουοσ, δοοογάϊηρ ἴο 

[Π6 ῥγϑοθάϊηρ ΟΧροβιίοη, 80 στη χαϊοὰ ἴῃ 
106 Μοβαὶς τίρῆν ἴῃ ἔδυοῦσ οἵ [86 βοσνδηίβ, 

δὲ 16 ἀοδίδ πυϑὲ Ὀ6 ἃ ΠΟηθΟαΌΘΠ06 οὗ 

ἃ 7μεὶ ολαφέϊθειιεπί; ἰῇ ΔΥΌΪ ΓΑΙ 666. ΟΥ 
ΤΩΆΔ]166 8 [00 ὁΔ 86 οὗ [Π6 θεν δη 8 ἀθδιῃ, 

ἐς 6 οοπδίἀογθὰ δ ἃ ἰδἰοπίουβ Βοιηϊοὶ 6. 

ΤΒοτγοίογο, [89 Ταϊτυ ἀΐο8] ἱπίογργοίδιίοη 
(βΒαδημοᾶν, 11]. Ὁ) ἰδὲ ὁχοουϊου ὉΥ (80 
ΒΉΟΣ ὙΩ8 10:6 ῬυΠΙΒηπηθηϊ (οΓ ΚΙ εν ἃ 
εἶδαν, ἰ8 ἀουδε}; [ἰ ἰδ σίου ῬΓΟΌΔΌ]Ο, 

(Πδὲ ἴῃ δθο σΑ868 ἴΠ6 ἡπᾶρα, δον μανίην 

ἙΔΙΘΙΌΪΥ οχδιηϊηθὰ τἢὴ6 οαυδ6, ἱτηροθοᾶ 
ὌΡΟΣ [Π6 ΤΔΒΙΟΥ Δῃ δάἀδαυδὶο πο, τ ϊο ἢ 

ΑΔΒ ΟΟΓΙΔΙΠΪΥ οὶ 1688 {δὴ ΠΙΓΕΥ δἰϊυὸῦ 
δοκοὶ, 116 δνυοζαζο ῥσίοθ οὔ ἃ ἷανθ 

(Ταίΐπι,, ΒαΡ. δι. 101] ἃ. Τῇ ζϑῆθσαὶ 

Ῥγίποὶρὶο Ἰαϊὰ ἀόνγῃ ἴῃ νοῦ, 19: “6 80 
Ῥαδίδ 8 σΏδῃ 80 [δὶ 6 ἀΐ68, δ[)4}} Ὀὸ ρμαυὶ 
ἰο ἀδδε,"" οδπηοὶ Ὁ0 δἀἀιυιοορὰ 48 ἃ Ὀγοοῦ 

[δὲ [Π0 τραδίοσ, ὙΠῸ 48 ἴ06 δοοὶ θη 8] 
οϑυδο οἵ 6 Βογυδηῖ  ἀθδιἢ, νν88 σδρέ( }}γ 
Ῥπηΐδηθά, ΕῸΣ ἴπδὲ ὈΣπΟρΪΘ δρΡΡ] 169 

ον θην ἴο ΤΘ]οπίουβ ποιοὶ ἀθ ΟὨ]Υ͂, 88 

186 ΤΟ] ηρ τοῦθ, Ἡἰοἢ ἐτοδίδ οὗ πεὶϊ- 
βδυϊο μοπιϊοίάο, οἰθασὶν δότε. Βαὰΐ ἐὲ 
ὧδ, ἰῃ ἔμος, αἰδῆομς ἴο οοπιργεδοηὰ [9 
Ἰοξὶς οἵ τ1οδθ, ψῆὸ ὙΠ], ἱΒι ΤΏ ΔΙ Ϊγ, δἀπὶς 

0 ἀἰβόγοηοο ὈοιΘΘ Σρϑῖο ονέρα δηὰ 
ἀοίμο; 8δ8 1ἴ το δοοίϑῃιὶδὶ σωδηαῖδυοσ 18 
ἸἰΚκοννΐδο ἴο Ὀ6 οοῃδίογοὰ 84 ἃ νὶοκοὰ δηὰ 
ἀορτατοὰ δοίηρ, το Ὑβοῖὰ Οοἂ δοηὰδ ϑυςἢ 
δοοϊἀδη!δ 88 ἃ ἀδϑογσυϑὰ ρμυηίανιποης, [1 
1816 ΟΣΘ [80 οδ86, ὙΠῪ ἀοθ8 ἐδο Μοθϑδὶοὸ 
ἴονν 80 ΔΩΧΙΟΌΒΙΥ ῬΓΟΥ6 [ῸΓ [ιἱ8 βαίδι 
πη οὐείθα οὗ τοΐυμο, δῃὰ οδαγδλοίεσγίσο ἢἷδ 
ἀσδὲὴ δὲ διε ἀΐηρ ἱηποοοηὶ δἱοοά ἢ ΤΏΟδΟ 
οὐἰεῖοδ δσὸ οὐϊχϑὰ ἴο ἐδκο ἐποὶγ τηοᾶοἷ8 

οἵ Ἰοχίεἰδιίοα ἔσο Ῥίμακυδ δηὰ -- 9 
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91, Βαϊ 1 Βα οομίϊηυθθ ἃ ἀΔΥ ΟΥ ὕπνο, ᾿Ϊ 5888}} ποῖ ὈΘ 

ΔΥΘηρΡΘα, Ὁ Βα 8 8 ΠηΟΠ6Υ.---22. [7 τηθη βύγῖνο, δά 
1 Σ κοΐ, Ῥέετε.--- 6 88.811... θ6 Ῥυπίδμοᾶ, ' 

Ἰοοϊαπιἀετθὶ ῬΕΥΙΘΟΕΙ͂Υ ἔγοϑ ΔΌσα Ραπίδῃ- 
ταθηὶ ᾿Ῥῶ8 ἴδ 6 Τηδδίου ΟἿΪΥ ἰἰθη, ἱἶ [80 
οἰιαδεϊθοσαθαὶ οὗ [Π6 δ᾽ανο ἀϊὰ ποῖ οσσδβίοῃ 

9. Ἰύξινα Δ ΜΈΜΒΕΕ ΟΕ 

ΤΊ Ο]Πονΐηρ ἰαὺν ἰγοϑὶβ οὐἠἨ οοσροσαὶ 

ἰηὐησίοβ ἰπ ἃ οογίαϊῃ οου ]]οαὐθὰ 6886, 

διὰ ὑγοδῖμοθ αἷδο ἴδ6 οδαγδοῖοσ οὗ 

Βιπιδπο οοηδίἀογαιίίοη ἴοὸγ ἴδ ᾿θδκοῦ 
ῬΑΠΥ, δηὰ οὗἉὨ γϑβρϑοῖ ὉΓ (δ8 ῬΘΙΒΟΙ ΔΙ 
βαίοιυ οἵ [6 Ῥϑορὶθ. [δ ΩΔΥ τοί 6 ὰῃ- 

ἔτοαποηΐ ἰπ ἴπ6 Εὐαβὶ, ὑπδὶ γοσηθῖ ἘΣΟῪ 
Ἐποιηδοῖνοδ Ὀδένγθοι Γμοῖγ παστθ  ηρ ᾿π8- 
ῬΔηα 5, ΟΥ ΟἿΟΣ τηθῃ, ἴῃ ΟΥΘΣ ἴ0 ΘΟ ΡΟΒΘ 
[ἢ βιγθ ὉῪ 1ποὶγ οηϊσοδοθ, δη ουθῃ ὉΥ͂ 

ἘΠΟΙ͂Σ ΤΊΟΤΘ. ΔΡΡΡΟΘΓΆΠΟΘ, Ἡ ἰοἢ ἰ8 [8.6 ΠΊΟΓΘ 

ἸἸΚΟΙΥ δπιοῖρς ἴπΠ0 ΗΘΌΓΟΥΒ, ᾿ γγὸ ΘΟΏΒΙΔΟΣ 

[πΠ0 οδίθϑοῃι δηὰ ΕἸ ΟΣΥ πὶ ἢ [6 ΟΤΘἢ 
Θῃ)ογοά (666 Ρ. 870, 871, δηὰ οἱ νοσ. 32). 
Νον ἱ δυο ἃ ΟΠΊΔῚ ΜΔ8 ὙἱΓῸ ΟὨ]]ὰ, 

δηὰ 1 οΠ6 οΥ̓́Π6 τηθι, ἔσο ΠΟΘ ]ΟΒΘΏ 688 

ΟΥ ἀοκίχη, βιηοὶθ ΠΕῈΥ ἔδπ8 [ἢδιὶ δ. 

δυογίοὰ, δὸ δδᾶ, οὐ οομρ]δίπὶ οὗὁἨ δ6Γ 

Βυδθδη, ο ΡΔΥ ἃ ποθ δοοογάϊηρς ἴο {86 

οϑεϊπλαιίοη οὗἨ [806 ᾿πᾶχσο. Βιυϊ ἱΓ 186 
σοϊηδῃ δβυδοτοὰ δοδίἀθ8 δηοίμοῦ ὈΟΟΙΪΥ͂ 

ἰπλαγΥ, ἴδ9 ἰορμἰβαῖΐοσς οσγάδίῃβ: “ἴδοι 
Βα σὶνο 16 ἴοῦ 18, δογθ [ὉΓ 6γΥ6, 
τοοῖνι. ἔογ ἰοοϊδ, μαηῃὰ ἴοσ μδηά, ἔοοῦ [ὉΓ 

ἴοοξ, Ὀυγηΐης ἴῸΥ Ὀυγηΐηρ, πουπὰ (ῸΓ 

πουῃᾷ, εἰσῖρο ἴῸΓ δβιτρ6." ΤὨϊ8 ῥσγϑορρῖ, 
ὙΒΙΟΝ 18 ΒΟΓΘ ΔΡΡ] θα ἴο 85 ἱπάϊνί ἀπ] σα96 
ἐδ ἴπ Του. χχὶν. 190, 20, (8 ζοηογα!σοὰ 

ἰο ἃ ππ ἀδτηθη δὶ ἰΔῪ: “17 ἃ Τδῃ οδ0.86 
ἃ ὈΪΟΙ ἰδ ἴῃ δ πο ΡΟΣ; 88 6 Βα 

ἄοῃο, 80 8}4]} ἰζὺ Ὀ6 ἀἄοῃθ ἴοὸ τη" (οοτ- 
Ῥϑῖθ Δυάς. 1. 7; 1 886. χν. 33). ὙΤηΐδ 
ἶανσ, ὙΒΙΟΝ ἷἰ8 Κόσ υηάοῦ (π6 Ὠδιθ 

οὐ 76 ἰαϊϊοκία (τὶ σὰξ οὗἨἁ τοια! διϊοη), 
88 Ὀδο Ὀτδηάθα 88 θασυδσγουβ, πὰ ἢδ8 

ὈΘΘΏ ἴΏΟΓΣΟ [8 ΟἿ66 δἀάιιοοὰ 848 ἃ ὑγἱττ- 
Ῥβδηϊ ῥγοοῦ οὗ 86 βδηραΐ ΠΑΥῪ Οἤδυδοῖοῦ 
οὗ Μοκαΐξιω, ὀϑρϑοίδιγ δὲ τπ6 Νῖουν Το δία- 
τηοηῖ (ΔΜ δ. ν. 88, 89) ϑϑοηϑ ἰο ἀἷ8- 
ΔΌΡΓΟνΟ οὗ ἰδ, δῃὰ οοχηηδπάβ: “Βι 1 

ΒΔΥ ἴο γοι, Ἰπιδὲ γοὺ τοεὶδὲ ἢοὶ ουἹ]]: 
θυ τ Βοθόθνοῦ Ὑ]1 επιίτθ [Π66 οὐ [ὮΥ 
ΣΕ οὔθ, ἴασπι ἴο0 Ὠἷπλ 1.6 ΟΥΒΟΣ δἷ8ὸ 

12:6 1088 οὗἨ ΔΗΥ͂ ῥτἰποῖραὶ τοοηιρεῦ, ἡ Ἐ]ΟΒ 
6486 ἱ8 ῥγουϊἀϑὰ ἴῸσ ἴῃ υϑτ. 36 δηὰ 27. 

Α ἘᾺΕΞΕ ΜλΑκν. ΨὙΈΕ. 39.--95. 

(οοπραᾶῖθ {6γ. 11, 27; Ταδπνά, ϑαθὺ. 
88 δ). 

Βυΐϊ ἔογ 16 πηϊτηρδβείοηϑᾶ, ἱτηρασγιίδὶ 
δηἃ Ὠἰοίογίοσαὶ οὐ ἰοΐδια οὗ ΟΌΤ ἴδ [86 
[Ὁ] ον Ροΐηίβ δσὸ 0 6 σοπεϊἀογοϑά:-- 

1. Μοϑεβ 88 ποῖ ἐπίγοάμοεά ἰῃδὶ ῥὈτὶπ- 
εἶρ]α οἵὗὨ χοἑαϊϊδιίοη, Ὀὰϊ ον ἐοϊεγαίεα ἰι, 
ἔγοια 1:6 βΒΆ1)6 ὙΪ86 σηοιγθ δηὰ υῖϊ ἰ.9 
ΒΆΣὴ6 Ῥτγοίοῃυπά Κπηον]οᾶρο οὗ δυσθδῃ 
παῖυσχο, ὙὩϊοἢ ᾿πἀπορὰ ἢϊπὶ οὶ ἴο ἰηΐοσ- 

ἔοσο ψὶ ἢ ΡΟΪΥρΌσασ, δυθηρίηρς οὗὨ δὶοοὰᾶ, 
διὰ ΤΩΔΩΥ ΟΥΔΟΣΥ οἱὰ ἱπδεϊπιοηδ, τ μϊςοὶ, 

ΔΒ ὙΘ ΔῊ ΟἸΘΑΣΪΥ ἰπΐδσ, μΒὸ πψου]ὰ δυὸ 
ἰδ δὐτορχαιθα, δαὰ δ6 οἱ ἰδρατεὰ ἴὸ 
τηθοῖ, ἰῃ δυο ἢ δἱξοπιρί, τῖ ἢ ΣΠΒΌΡΘΟΓΘΌΪΘ 
τοβιϑίβῃοςο. Τὴ ͵1}8 8110}}8 15 [Π6 ἢγβε, 

1:6 τηοϑὲὶ πδίογαὶ, δηἃ διηοηρ 811 ῥσὶ πιὶ- 
εἶνθ πδίΐοῃϑ ἴῃ6 τηοϑδὲ 5086] τηοϊδοὰ, οὗ 

Ῥυπίθῃΐηρ ΤΣ ῬΘΙΒΟΏΔΑΙ δἰἴδοκβ, δά 
οὗ ἀοϊοιτίης ἔἴτοτλ ἰδοῖὰ ἴὼσ (Π6 ἔπΐυγο; 
δηᾶ [ὁ ἰ8, ἱπ ἴδει, Ὀαβθὰ οὐ πὸ οἰδεῖ 

Ῥυϊποῖρίο ἴδ (πδᾶΐ, ἴγοθΒ πον 186 
δυθηρίης οὗ δ]οοὰ Πα8. δρυμῷ. [ζ νγ88 

Δ δησίθης ΕΥΡίΐΔη ἴα, πὲ ΒοΙ 68 

ἯἘῸ Κορὲ ἔδϑοὸ δοσουῃΐβ, ηδἀθ ΘΥΆΒΌΓΕΒ 
ἔγοτα ρΌΒΙς ἀοοσυπηοηΐδ, (ογροὰ ἃ δἰχηδ- 
ΣΟ, ΟΥ δἰογοά ΔῺΥ δοτθοηθηὶ πίθους 
ἴΠ0 οοῃδοηΐ οὗἨ ἴΠο ρΡασίίοβ, σοσὸ ρμυηϊδιβὰ 
τῖο [86 1088 οὗἩὨ Ὀοιὰ ἐμοὶ Βδη 8, οἡ 16 

Ρτίποῖρια, δὰ τ86 οβδηδίης τωθπιῦοῦ 

Βμου]ὰ δβυθον (Π]Ἱοά, 1. 78). ἸὙΠογοΐοτο, 
ἷς 185 ποῖ ΟἾΪΥ 511}} φθΟΓΑΙΥ τοβογίθα ἰὼ 
ἴῃ ἴ80 Εδϑι, Ὀαϊ νγ88 δρρὶἰοὰ διθοης 18.066 
ὨΔΙΟΏδ οὗὨ δ ΟΣ Υ ἩΔὶοὮ τὸ 8111} δ τῖγο, 
ἴῃ ΤΏΔΗΥ ΓΟΒΡΘΟΙ͂Δ, 88 πηοᾶο}8 οὗἉ εἰ 1] χα 
δὰ τοβποσηοηῖ, (86 ΟΥὝσμοο 8 δηἃ Ἐοσηδῃ8: 

ἱξδ γὰδ ϑύϑῇ χγοϊδίῃηϑὰ ὈΥ πὲ 16 ρ ἰδ] αΐοσ, 
ὙΠῚ ἩΒΟΒΘ ΠΑΠ]Θ ἯΘ ΔΙῸ δοοπβίοπηθὰ ἰὸ 
οοηποοῖ ἃ ἰρσὶι ποὔοῃ οὗὨἨ δυπιδην δηὰ 
νϊβάοιω, δοίοη; δαὶ ἰΐ ̓ γ85 δαποίίοπβὰ ὉΥῪ 
Ηἶπι ἰῃ 8 ἔοτη νὩϊοἢ τὔγονδ ἃ Ὀγίρ ον 

ΔῊ ἃ ΙΏΟΓΟ ΤΑΥΟΏΓΑΒ]ο Πἰχΐ οπ [6 ΘΠ ΘΠΟΥ 
οὔ 186 Ηδεῦτοι Ἰορίδἰαἴοσ. ΕῸΣ μο ογάδίῃϑ: 

2 2 

4. 
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ῬῸΝ ΤΌΝ τυ ΝΡ) ΠΤ ι ὈΡΡῚ ἦῈ: ΠΡῸΣ 6.) ΟΥΡΟΝΣ 9) 
“ΝῚ 98. ὈΌΌΕΣ ΠΧ) ΠΝ Ὁ ὉΡν ΤῊΣ ἽΝ ν}ν» 
“1 ἃ Ῥϑσξοῃ δι. 6 οὔξ ἢ 6γ6 Οὗ ΔΠΟΙΒΟΓ, 
Ἐ6 81}8}} Ἰοδο ὈοΟΐὰ ἷβ ογε8᾽ (ἐὰν μὲν ἕνα 
ὀφθαλμὸν ἔχοντος ἐκκόψῃ τις, ἀντεκκόπ- 
τειν τοὺς δύο! ίοσ. Ζαετί,, ϑοῖοι 1. 57: 

ΘΟΙΏΡΑΙΟ 86]|90 ιοά, δἰο. χὶϊ, 3, δϑους 

Ομαγοῃάδβ), Ἐασίβοσ, [Π6 Βοσηδη Τύυγοὶνθ 
ΤἸΑΌ]68 οοηίδίη (Π6 ἐοἸἸ πίη; αν: “ βὶ 

ΤΔΟΙ ΌΤΙ πὶ γυρϑὶξ, εἰ συμ 60 ρῥϑδίοϊϊ, [8110 

ο510 (660 ΣΕ εδβίμ, 8. ν. (8110); διηὰ ἴῃ (86 

Τηβιϊτυϊοηοδ (ὶν. 4, 7) τὸ τοδὰ δϑουϊ 186 

Ηἰδίοσῖο8] ἀθνυθοριηθηςὶ οὗὨ [Π18 ἶανν: “ΤῈῺΘ 
Ῥυπίβῃπιθηΐ ΤῸΣ ἃ ἀἰδα] θὰ τΘΠΟΥ τγ 88, 
δοοογάϊης ἴ0 [86 ]δὺ7ν οἵ 16 Τγοῖνο ΤΆΌ]68, 

[86 γτοϊδ]ϊαξίοη ([4110): Ὀαὺ ἴῸΣ ἃ Ὀγόκοῃ 
θοῦΘ, ΡῥΘΟυ ΔΙ ὅη08 σοῖο χϑᾶ, οοῃ- 
δἰἀοσίης [0.6 στεδὶ ῬΟΥΘΙῪ οὗ [86 ΘΑ] ΟΣ 
Ἑοιλδηϑ. Βαϊ ἰδίου [Π6 Ῥγεβοουῦ ροιτηϊ θἃ 

ἴμοθο, οὸ δὰ βυβεγθὰ δὴ ἰῃ)υΥ, ἴῸ 
γδ}πὸ ἰξ, 80 ἴῃδὺ (πὸ υᾶσο οοηἀοιηποά [ἢ6 
οὔδηοσ εἰἴποῦ ἴο ἐπδὺ 81, Ϊο ἢ ΠΟῪ 

ἢδὰ τηδη!οηδά, ΟΣ ἴὺ0 8 δ, 816 ΗπΘ, 88 

86 τθουρῆς ῥγόροσ. Βαϊ 116 ῬΘΠΔΙΙ͂ 
βχοὰ ὃγ [δ ἰαῖν οἵ ἴ0 Τοῖνο ὙΔΌΪ68, 
61} ἱπίο ἀΐβαβο; δηὰ ἰμδὲὶ ψϊοῖ [δ6 

ῬΙξείοσβ Ῥσοροβϑὰ νγὰ9 δοίϑὰ Ὁροὺ ἷἴἢ [ῃ9 
ἙΟΏΓΙΒ οὗὨ ἡπδιῖςθ, ΕῸΣ δοοοσγάϊπρ' ἴο [16 
ἄσρτοθ οὗ ἴμ0 αἰρηῦτῦ διὰ [Π6 βίδηάϊης 
ἷπ 18, 1:26 οϑετηδιίίου οὗἨ [20 ᾿ὨἾΌΤΥ 
ΒΟΟΟΙ68 ρ,ΤΟΔΙΟΣ ΟΥ̓ Β118116Γ,᾽ ΤὨΪ8 1οδὰ8 

ὯΒ ΒΡΟΏΪΔΗΘΟΊΙΥ --- 
2. Τὸ Δῃ πο Σ στη ρδιϊηρ οἰΓουΙη βίη 00 

ἷπ ΟἿΣ ΟΡ᾽ηΐοῆῃ οὐ 6 ΗΘΌΓΟΝ 719 

1Δ]1οἷ8. ΒΟΟΣ ἰη)υτῖοδ οου]ά ππάουδι- 
οἄ]γ, ὈΥ͂ ἀρτοοσηθηΐ τ} [86 δ ΒΌΓΣΟΣ, ὈΘ0 

τοἀοομμοὰ Ὑ ἢ ῬΘΟΌΠΙΑΥΥ ΟΟΙΏΡΟΉΒΘΙΟΙ ; 
δ ἃ ᾿ἰξοσαὶ τοὶ ἰδ οι οὗἁἨ ΤΘΣΩΌΟΥ διζαϊηδὲ 
ΤΩΘΙΏ ΡΟ, ἀἰὰ ποῖ ἰδκὸ ρίδοο, οχοορὶ ἱπ 
1δὲ ὙΘΙΥ͂ ΓΑΙῸ 0880, ἰδδὲ [6 οθηΠὐ θὰ 
ῬΑΙΙΥ 88 ΤΊ ΡΙΔΟΔΌΪΥ τουθηροίη!. ἘΕῸΣ 
ἩΔῚ|δὲ ΜοθΟδ ΟΧΡΓΟΒΕΙΥ δ .ὦ ΘΙΩΡἢΔΙΙΟΑΙΥ 
ἱηιογάϊοιοὰ [86 τοἀοιηρίΐοη οὗ ἃ τῦγοῦ 
ὉΥ ΠΟΠΟΥ (Ναπι. Χχχυ. 81), Β6 ΘΠ) ΟἿ ΠΒ ΤῸ 

δὶ αὶ Ῥγοοορὲ ὙΠῸ σοίογομσο (0 1 η)αγίθδ, 
ὙΠ ΟὮ ΔΣΘ ΘΕΟΣ ΔΙΏΪΥ ΟΡΘη ἴ0 8 Διμο8 00 
Διταηροιηθηΐ ΘΟὨ ΟΙΤΩΔΌ]Ὸ ἴο0 οἷ ἃ οσυδίογῃδ. 
ἸΠὺ5 ἰῃ6 Ὑνοῖνο ΤΔΌΪ68 αἷἶδὸ δρϑδκ οὗ 
[8 8 ἐΔ]]οηἷ8 ΟὨΪΥ ἴῃ [Π6 6886, “ πὶ οὶ 
60 ρμαΐεϊ!," ἱΥ ὈΟΪΒ Ῥδγίΐοθ σοῦ [0 ὯΟ 

Δατοοοηῖ; δπὰ [π0 Ραϑδαρο δον χυοίοᾶ 

ἔγοῃ ἴδ6 1 πηρεξα 068 δόντα, ἐμαὶ 180 

ἸΙΠΌΟΓΑΙ 1Δ110 τγῶϑ 8ΒΟὺ ΘὨΕΙΓΟΙΥ 800} 1886ὰ, 
ἱπριθδα σῇ ν οἷ, ἴῃ 811 οΆ965 οὗἩἨ ῬΘΥβο δ] 
ἸΠΊΌΓΥ, ἃ ῬΘΟΙΠΙΔΙΎ 8η6 τΔΑ δι ρδιϊαὐθὰ. 
Απὰᾶ 118 νὰ ἱπᾶυ ὑΔΌΪΥ τἢ6 ο886 ἐπ [86 

τ] ἀἴ δ] ῥγδοῖοο οὗ 0 ΗΟΌΣΘΤΒ αἷβο;; 80 
ΤΟΙΏΔΙΚΒ ΦΌΒορμα8 (Αμπεᾳ. ΓΙ. ΥἹἱῖϊ, 85): 
“ἨΦ 80 ΤΩΔΙΤῚΒ ΒΥ ΟὯΘ, οἱ Εἴτη πηάογρο 
16 ᾿ἶκὸ Ηἰπηβοῖῦ, δὰ 6 ἀορχίνοὰα οὗἁὨ 189 
Β8ΙῺΘ ΙΏΘΠΌΘΓ οὗἨ ὙἘ1ΟΒ 6 [88 ἀδργίνοὰ 
186 οἿἾΔΘΥ, ὉΠ1689 ΒΘ ὙΒΟ 18 σηαϊπηϑᾶ Ὑ|1] 

δορὶ ΟὗἁὨ ΙΠΟΠΟΥ ἱπδίοδὰ οὐὗἩ ἱξ; ἴοσ [80 
ἸΔῪΓ ΤΩΒΚΟΒ ἰδ Βυβογον [ἢ Ἰπάζο οἵ 186 
γδ]υο οὗἩἉ δῖ Β0 88 δυβδογοά, δὰ Ῥοστηΐδ 
Ὠΐπὰ ἴο οδίϊπηδίῖο ἱξ, ἈΠ1689 Β6 ὙΠ11} Ὀ6 τηοῖϑ 

βου. Τὴ Ἰαϊπὰ (ΒαΡ. δῃ, 88 ὁ.) 
ΑἰΒΌΠΟΙΙΥ δἰδίθϑ ἰξ 858. ἃ ῥγίηοὶρ]ο: “ἴῸΣ 
16 500] οἷδ τ υγογοῦ γου 588]] ποῖ [8 Κ6 τὸ- 
ἀειηρίοι, Ὀαϊ γοῦ ΙΏΔΥ Θνθη ἴδ Κὸ γοὰθιαρ- 

ὨΟΩ ΤῸΓ Ββο ἢ ὈΥΠΟΙΡΑ] ΤΟΙ ΌΟΣΒ Ἡ ΠΟ 
ΓΟ τοὶ ΤΣοργοάπυοοα"; δηὰ Μαδϊπηοηϊθ8 

(ΒΠΙςὰ. Ομοῦοὶ Τπλαδιὶκ ἱ. 3) δϑϑοσίβ, δος 

106 8812 6 Δ ΒΟΥ Υ, {πᾶῦ ἃ ΤΩΘΙΏΌΟΣΥ Μ88 

ποῖ οί! }}} τηδίτηοα ΤῸΣ ἃ τηοτηδοῖ, Ρὰΐ 

[δὲ 118 γσϑὶπθθ ἴο (ΓΠ6 ἱπ)υχοα ῬΟΣΥΒΟΏ νγ88 
οϑσηδίθα δηὰ ραϊὰ ὉγΥ [86 οὔδηάδεσ. Απὰ 

108 ν»αϑ [118 ἰδὰνν υηἀογδίοοα ὮΥ δἰτηοβῖ 
411 Φο 1ΒῈ ἱμίουργούουθβ, Ὑἢὸ δβυρροχίεὰ 
ἐποὶγ ορίπΐου Ὁ ἐδ τοηιοΐοος ἰγδά τἴοῃ 
(στ [π6 ον ὁχοορίίου οὗ πΠ6 βδδάυοροθ 
δηὰ Καγαϊΐοβ, Μορ. Τάδῃ. ο. 4); δὰ μἰρῃ- 

ΙΥ ἰηϊετοδβιίηρ ἰδ ἴπθ ἀϊδουββίοη οὔ 
Βαδαϊδὴ τῦτ τὴ Κατγαῖο Βοη ϑυῖδ, πὶ ἢ 

Ἐπ Ἑγα αποίοδβ, δηὰ ὙΔΙΟὮ Β.ΠΟὟΒ δὲ 
16 βᾶσηθ [ἴτη0, {πδὺ ογθῃ [86 νογάΐϊηρ οὗ 
1.6 ΒΟΙΥ ἴοχὶ δάτωἱβ πηοσο άγΥ οὗ βθο 
ΣΡ σοίδιίοῃ :-- " ΒΑΌΝΙ βαδάϊδι βαϊὰ: 
Ὗ᾽ὁ ὁοδηποὶ ἱπίογργοῖ (δὲβ γθῦθο ἢ ΘΓΑΙΪΥ :; 
ἴον 'ἴἔ ἃ Ῥοσβοῦ βίσίὶΚοδ [Π6 07γ6 οὗ ΔΠΟΙ ΟΣ 
80 ἰδὲ ἢθΘ 10668 [86 [υἱτὰ ρατὶ οὗὨ 8 βίρ, 
ἰοῦ 18. Σΐ Ῥοββ1:0]0 ἰὸ ἱπβῖος προὴ πὶ 
ΘΧΔΕΟΙ͂Υ ἃ δία δῦ πουηά, νἱϊποῦὲ δὰ αἰ! ἢ 
οὐ αἰτηϊπαυϊοῦ, 80 ἴπδὲ ἮΘ 8}}4}} ποῖ ρογὮδρϑ 
1οϑο 180 Ομ ΓΟ τ186 οὗἁὨ Ϊ5 ογοῦ Απὰ {ἢΐ8 
ἦθ 51}}1} τόσο ἀἰβῆουϊν ὙΠῸ ὁ Ὀυγηΐηζ, ΟΣ 
ψουπὰ, ΟΥἩ δίσίρο; ἴον 1 (ΠΟΥ ΕΓ ἰῃ- 

δΒιοιοθὰ οὐ 8 ἀδρεσγουῦβ ρασί, (ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ͂ 
ςϑ80 ἀφαῖη; δηὰ ἐπἰβ ἰ8 ὡρδιγὰ.---Βις 

Βοῃ Κβυῖδ τοὐοϊποὰ: 18 ἷξ ποῖ τὶ θα ἴῃ 



40ὅ ΕΧΟΌΌΡ ΧΧΙ. 

Βατὶ ἃ ποηδῃ ἰᾺ ΟΝ], 8οὸ ἐμαὶ μον ἔγαϊ ἀορατῦ ἥγοπι 
λόν, ἀθὰ γοὺῦ πὸ ταβοῃῖοῦ Φ]]ο: ἢ 88}}811] ΒυγοΥ Ὀ6 

Ῥυμῃὶβηθα, δοοουάϊηρ 88 [6 ὙΟΙΤΊΔη Β Πυβραπα Μ}1 αν 
ὌΡΟΠ δἷμι; δῃηᾶ 'μ 814}} Ὀγίηρ ἐξ Ὀθέοσγα ἰμ6 πα ρ68. 

ι Σησὶ. Ῥέεγε.-- Εἰο 5181} ῬΡΑῪ 88 186 Ἰυάζο8 ἀδίεγηιῖπε. 

ΘΏΟΙΠΟΣ Ῥβδβασο (1εν. χχὶν. 30): “1 α 
ΤΩ} Οϑι860 6 ὈΪΘΠΙΒὮ ἱπ 18 ποὶρσ ΒΡΟΌΓ, 

88 6 Βαιἢ. ἀοηθ 80 884}} ἱξ Ὀ6 ρίνϑῃ ἴὸ 
Ηἰτα’ (Δ 17,2) 139λ---τ»ο0υὗαδαϊδῃ: 76. μανὸ 
Βοτθ 2 ἱπείοδᾶ οἵ ὉΨ; απὰ [η6 ββῆβο ἷ8: 
80 5}}8}} (6 Ραηἰβῃσηθηῖ Ὁ6 ἱπηροδβοὰ Ὡροῦ 
Ὠἷπ (οορατο Βδὺ. δῃ,. 84 α.).---Βεῃ 

ϑυῖα: Βαϊ γ τοδὰ ῥ᾽ δίηγ: 5.4.8 [ὸ δι ἢ 
ἄοηθ, 80 ἴξ 814}} 06 ἀοῃθ ἴο πἰπι' (10. γος. 19, 

“Ὁ πῶ ΠΟ ὝΦΝ.9).---βαδάϊαϊιι: Βοβοϊά, 
ϑδιηβοῦ "δὰ βαϊὰ αυΐϊνο δἰ ΓΔ] ΑΥΙΥ : “85 ὉΠΟΥ͂ 
αν ἄοῃϑ ἴο Ἷῆθ, 80 ΜΕ Γ ἀο ἰο {Πθπν᾽ 

(Φυάργ. χν. 11); δηὰ γοῖ ἀἰὰά ϑίαζωβοῃ ποὶ 

ἐδκὸ (οσγ ἰπίθηὰ ἴο ἰ6Κ0) ΠΕἷσγ τῖνοϑ δῃὰ 
εἶνο ἴδοι ἰο οἴδοῖβ; ὀμέ δἰπιρὶψ ὧδε ἰοοῖ 
γεύεποε προν ἰΐόνε [ςΟΤΏΡΑΓΘ 1ον. χχὶν. 18: 
ΦὉ) ΠῚ ΦῈ) ΠΌΘΟΣ ΠΌΠᾺ ΦῸΣ Π9Ό, 
ΦἘὯ ἴπαὶ Κἰ 6 ἢ ἃ Ὀδαδὲ 88}}8}} ῬΔῪ ἴοσ ἱζ; 

Βεδδὲ ἴοσ 6881]. -Βοὴ δϑαυία: ΤΠοΩ, ἱΐ 
16 οἰἴθη Ὁ νῶ5 Ῥοοσ, Ὑμαῖ 88}4}} Ὀ6 δ 
Ῥαπὲβαθης ῦ [1 τη δι δελταϊο ἃ πο] .--- 
ϑαδάϊδῃ: 17 ἃ ὈΠπὰ χηδη βίσῖϊο8 ουἱν [86 
6γ6 οὗ δηοίΐίδον, Ὑμαῦ 884}} Ὅ6 ἄοῃο ἴο 
πω) ὙὍὨΘ ῬΟΟΥ ἤδη στηΐσἢν ὈΘοΟτΩΘ τὶς ἢ 
Δηὰ (Π6ὴ ῬΑΥ; Ὀσπὶ [86 ὈΠπη4 τηδῃ Ἄοου]ὰ, 
ΔΙ͂ΟΣ γοῦγ ᾿ἰΐογα] δοςθρίδίϊοι οὗὨ ἴδ Ἰοχῖ, 
ὭΟΥ͂ΟΙ ΒΒ [86 ἀοδοσυθὰ Ῥθηβητηθηϊ, 
Απὰ πὸ σηυβὲ δοοορὺ ἰξ 88 ἃ σι ϊο, ἰδδί 

6 οσληποὺ {πΟΓΟΌΡἬΗΙΥ υπάοτγβίδηἃ [86 
Ῥγοοορίβ οὗ [00 1δῦν, ὉΠ|685 τὸ δ ογθ 
ἴο 1Π6 ΟΧΡΙΔηδίοη8 οίνθῃ ΟΥ̓ ΟἿΣ 8δ068 
οΥ ὈΪοδθθὰ ;ῃθοΥΥ. ΕΌΣ 88 ἯῸ ἢδνθ 
τοοοϊνοα [Π6 τυιεθη Ταῦ ἴτΌΣΏ ΟἿΣ ἴοσο- 
ἔΑΙΏΟΓΒ, 80 δτο Ὑὸ γχοοοϊνοα ἐδ Οταὶ 

ΤΔῪ ἴτοτη ἔθο; ἔθοῦο ἰ8 πὸ ἀϊ ΌΣΘΠΟΘ 

Ὀοίνγοοη (09 ΟὯΘ δηὰ {Π6 ΟΙΒΟΥ ἴῃ [18 
ΤΟΒΡΟΟΙ (ΘΟΙΏΡΑΙΟ 8180 Ἐὖπ γα οἱ 
Του. χχὶν. 19; “Μεαίπιοπ. Ἡ]ΟΣ. ΟἸοΡοὶ 

ὕὉμμδϑῖ 1, 23---6; Μοχϑὴ 1. 41). 

ΤΠ6 τοϑᾶοῦ δηα5 ἱπ 118 Ῥ8858ρῸ εἶδο 
8Δῃ ΔΙ] βίο ἴοὸ [86 ἀ ΠΟ] ΕΥ͂, ὩΔΥ ἱταροββὶ- 
ΠῚ, ἴο ὁχογοῖδο [86 08 ἐαϊϊοηῖΒ τ τὰ 
ΟΧϑοὶ Ἰπβιϊς6, δίῃοθ ᾿ξ 18 ὙΘΥῪ ῬὈΓΤΘΟΔΙΟΙΒ, 
ἴπ βρίῖϊο οὗ {Π6Ὸ στοβδίοδς οδγοί Π688, ἴὸ 
ἡπ)υχο [Π6 ΠΊΘΙΏΡΟΣ ΟὗὨ ΒηΟΙΠΟΣ, ΟἿΪΥ 7π8ὲ 

88 ΤΟ 88 ἢ6 ἢδ8 ὨΪΠη8617 ἱηὐαγοὰ ἢἷ8 
Ὡοϊχῃροῦσ. Μ|ΟΝΔΟ ΙΒ δἷδο ἢ88 οδιοᾶ 
αἰϊοητίοη ἴἰο [8 γΡοϊηὶξ (Μοβ. ΠῚ ν.Ἅ 
240---242), δΔηᾶ, ὈοΒΙά68, ἴο τ86 οἰγουπι- 

δίδηοθ ἰδ 16 ῥδΐῃ οὗ οὔθ ἨΔΟ ἱδ 
ῬΓΟΥΪΟΠΒΙΥ ἱπίοττηθά, μὲ 8 6γΥ6 Ὑ11 ὃ6 
ΠΟΟΙΪΪγ τόσ οὐ ἴο μἴτη, 8 ΟΥ̓͂ (ἊΣ ΙΟΓΘ 
δοιίο δηῃὰ ἀχοσποϊδαηρ, [Π8} [116 Β ΠΕΣ ἢ ρ 5 
οὗ οὐδ Ὑῆο 0868 ἐξ δυι  ἀ6}Υ δηὰ τπποχ- 

Ῥοοιθαϊγ; ἴου ἴ[Π6 ἰοστοοσ ἴδε δ [ἢ ΔΡΌΩΥ͂ 
8 ̓ πουβαηὰ εἰσηθ8 τοαρη θβοὰ, ἢ δη οἰ ριον 
ΕΥ δῖβ τοττηδηϊδα ἱτλδρίηδιίοῃ : [ΒΘΓΟΙΌΓΘ 
1 φαμὶ Ἰαδιῖοο, δι υ Ἷγ δηὰ βουθγοῖῦ 
θδδηςοοά, τὰ πὸ οπμὰ οἵ (80 Ἰορ ϑἰδίου, 
[0 1Π6γᾺ] δρρὶϊςδίίοη οὗἨ π6 7.8 12] 0η18 
σουἹὰ δ6 ἴδ6 οαδὲ ΔρΡγορσγίδίθ τζζϑϑδῃβ οὗ 
δοουγίηρ ἰ. Ἡονόνοσ, ἰδ πιαδὲ ποὶ ὃ6 

ονοσϊοοκοά, ἰδὲ ἴ[8ὸ 118 ἰδ] οηΐβ ΜὯ8 

ἰηέοη ἀθὰ δἱ ἴδ β4πιῈ {ἰπ|6 88 ἃ »μπὲρλπιεηέ 
ἴου οτἰπιοβ δηὰ ἃ τισαγνΐπο ἴογ 111- ἀϊβροϑθά 

Ῥοιβοηδ: δηῃὰ (δαὶ, ἐμῃογοίοσο, [86 οΟἸἴδη 6 Γ 
πθοὶγν βυβεγβ πιοτὸ ρμϑίη ἰδδὴ ἢ, γῆο 
διὰ ὈαΘΏ ἱὩΠΟΟΘΏΙΥ τ ]αἰοά, Ἡοτονοσ, 
ἔ8 τηυοἢ 19 οογίαίπ, τπαὲς [86 τοἀοιορί ἢ 

ΌΥ ΙΠΟΠΘΥ͂, ΟΥ̓ 18 Θα4αυϊγαίθηξ, 85 [89 
81.8] Ηδοῦγον Ῥγϑοίῖοθ ἰῇ ο8508 οὗ μοτ- 
ΒΟΠΆΪ ἱπλογγ; δηὰ ἰδ ἰβ 81}}} 8ὸ διῃοῦρ 
[δ6 Αταρδ, οὐ το ἢ ΒΟΣοΚμαγάΐ σῖγα 8 
οἱοαν ἰπβίδῃσο, ὙΠΟ 8 δ180 αποίοά ὈΥῪ 
Κίιο: “Βοοκιγὶ οδ]]οὰ Ὁ οΐδη ἃ ἄορ; 
Τ])]οϊδῃ τοϊασπθὰ πὸ ἰπβαϊ ὉΥ 86 ὑυἱοὺν 
ὌΡροΟυ Βοοκηγιβ διτῶ; δηὰ Βοοκηγί 
ποῦπηὰβ Το Δη 8 δῃουϊοσ ἢ δ Κηϊίο. 
ὙΒὸ Κααὰϊ ποῦν σϑοκοῦβ ἰ᾿π8: ΒοΟΚΉγε 
οὔθ 0 Ἰ)οΐδῃ, ἴογ τ ᾿ηϑυ!ἶηρ 6ὁχ- 

ῬΓΘΒδΟΠ, ΟἿ6 ΒΏΘΟΡ; ἔοσ ὅπ σψουπᾶϊηρ 
Ἀΐπὶ ἴῃ 186 δῃουϊάον, [ΠΓΘ6 οδῃγοἷδ; Ὁ) ͵)οΪατι 

οὔο8 ἰοὸ Βοοδηγί, (ὉΓ [86 Οἷον οἢ ᾿ιΐ8 
ΔΑΙΤῚ, ΟὯΘ σδτηθὶ: τπογοίοσο σχοστηδίη ἀπο ἕο 

Ὁ ]οϊαη, οὔθ βῆοορ δῃηὰ ἔνο Ἵβδηγοἶΐβ."- 

Ἐνοὴ ἴ[Π6 Κόογαη (Υ. 49) ροστη 8 τοἀθι ρου. 
ὉΥ 8115; δῃὰ 13η0 (Μοάογῃ Εργρι ΐ. 145) 
(8 ἀοβουῖθο8 [06 Ῥγδοίίοθ δ Ῥγοϑϑῃΐ ἴῃ 
Ὧ80 ἰῃ Ἐρσγρῖ: “ὙΠῸ [16 [ὉΣ ἃ τηοτα ον 

(δὶ ἰδ δίηρίε (48 [6 Ὧ066) 18 6 τ ΏΟ]Θ 

ο.. 
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ΠΡ δ᾽ ΓᾺ ΤΠΡ ΓῸ. 94. : 8} ΠΠΡ ΘῈ) ΠΡῸΣ πὲ ΓΝ 
ΛΠ ΣῈΡ ΠῺΣ ΛΠ ἠὴ} 86 
ῬΤΙΟΘ οΥ̓ ὈΪϊοοά, 88 ἴὉΓ Βοπιϊοϊἀθ; [ῸΣ ἃ 

ΤΩΘΙΏΘΟΥ οὗ τ Π]Οἢ ΠΟΤ ΔΥῸ ἔνο, δὰ ποῖ 
ἸΏΟΓΟ (88 8 δὰ) ἢ] {πὸ ῥχγίοθ οἵ Ὀ]οοᾶ; 
ἴοσῦ οὔθ οὗ Ὑδ ΟΝ [ΠΟΤ δἴὸ ἴθῃ (8 ΠρΡΟΓ 

ΟΥ̓ ἴ06), ἃ ἰοπι οὗἩ [Π60 Ῥτῖοθ οὗ Ὀοοᾶ: 
Βα [86 πὸ οὗ ἃ τωϑδη (ὉΓ σηδὶ ηρ Οὗ 

ΟΠ Δ ἬΟΙΏΔΏ, 18 [41 οὗ ὑπαὶ [ῸΓ 
πο 88ῖη0 ἰΠΊΌΤΥ ἴ0 ἃ δὴ [ἴ6 Μοβαΐο 
οοἂθ τηᾶκο8 ΠῸ δ ἢ αἰ ογοηοο Βαένγθθη 
[16ὸ {Ὸ|ῚῚῸ Βοχαᾶ; 17 ΠΟΙ ἰ8 ΟὨΘ, ΟἿΣ ἰοχὲ 

ΒΏΟΥ͂Θ ΓΑΙΠΕΙ ἃ ΠΟΙ ΔΙ ΟΥΑΙ ΟΏ (ὉΓ [ἢ6 
ὝΘΔΚΟΙ 56Χ]}]: δηὰ {πδΐ οὗἉ 8 ἔγεθ βϑύβοῃ 
ἴον ΠΊΣΩ ἃ δἷδνθ, νασί68 δοοογάϊηρ ἴῸ 

[Π6 σδ]ὰθ οὗἨ ἰδὸ [αν [11 ἰβ {ΓΓΠΟΓ 

ουὐἱάοπει, ἐμὲ ἐδ6 ὈΠ πὰ δηᾶ ἰῃ ἀἰβοσι τ ϊπδὲθ 

τοι δι διϊο ουἹὰ ἴῃ ὯΟ ΤΩΔΏΠΟΥ Ὧδ 7:8, 
οὗ πῆ οὶ ἔβος δηοῖθης σοτητηθηϊδίοσβ δηὰ 

ΡΠ ΟΘΟΡ ΟΥΒ ΔΙΤΕΔΑΥ πᾶνὸ Ῥοϊηϊεὰ ουἱΐ 

δΩΥ͂ΘΓΆΪ ΘΧΑΙΏΡΙΟΘ; ἴογ ᾿Ἰπδίδηςθ, 8 οῃμο-ογοὰ 

ῬΟΙΒΟῺ [88 [86 τηϊδίογίαμθ (0 ΚποΟΚ ουΐ, 
ἧπ ἃ Ῥδββίοῃ, οὔθ οΥ6 οὐἉ δῃοῖδῃοσ, ΜῈΟ ἷ8 

ἴῃ 1π6 δηὐογτηθπὶ οὗ Ὠΐ8 ὕγγο βοππαὰ ΟΥγ68, 
σουἹὰ ἴξ Ὀ6 αβῖ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴ0 ΘΧογοὶβο [δ 

}.8 τα]! οηΐδβ, ἴο ἀοργῖνο βυοῖ ἃ τη οὗὨἨ [ἢ6 

ΟἾΪΥ͂ 6γΥ6 ἸοΗ ἐἰο ταῦ δηὰ τυουἹὰ τὴ ἷ8 
Ῥυῃὶςπιοηΐ Ὅ6 ΠΟΙ ΘὨΒυγαῖθ ὙΠῺ 106 

οὔδδησο δ6 ἢδδ σοπιηϊ τοῦ «δὲ 88 11{116 
858 1 ἃ Ραϊηϊοτβ τίρῃς ποιὰ Μ͵Δὲ8 οὐϊΐ ΟΗ͂, 
τ} τ Βϊοἢ Ὧ6 ΒαρΡοΥίβ ἰτηβο ἢ δηὰ ἢἷ8 
[ἈΤΑΊΪΥ, Ὀδοδαδο δ6 ἱπυτοά ἴθ Παηά οἵ 
8 ΒΙΠΖΟΥ, ὙΠῸ χηδί δὴ ὮΙ Πη8617 ὈΥ ὨΪΐ8 

γοῖΐοο (9.66 Μη δἧπ., Μακῖς, ἱ. 1; ΖΤαῖΐηι., 

Οείδυῦ. 832; Οἰμανῖ, ἰἰϊ, 46; «Ἅγὼϊ., 
Ἐμοῦ, ;. 7; δηὰ ἤθαηζΣ, Οτῖρο Τα]οπὶβ ἴῃ 

1. 5. Μειωδοΐεπ, Νον. Τοδὲ. ὁχ Ταϊυὰθ 

ΤΠ] αδιτδίαπι, Ρ. 488, ἐἐ 4ε4ᾳ.).---Πἶ τὸ οοπ- 
Ῥϑῖὸ 86 τρῶς οὗ οοτῃροηβαίίοη [ὉΓΣ ΘοΥ- 
ῬΟΓΑΙ ἱπ)υγίοβ δήοσς ἰδ Ηδεῦτον δηὰ [Π0 

Ἐοπιδῃ ἰΑν, γα ἀο ποὺ δηὰ ἴῃ {π6 ἔΌΥΤΩΟΓ 

ἴῃ. ΤΥΤΑΠΏΪοΑ] ἀἰδεϊποῦίου ἩΒΙΟΝ [86 Ἰδςΐοῦ 
δά ταδῖβ Ὀείνγοθη 186 ᾿ἰπι 5 οὗὁἩ ἃ ῬΟΟΥ δπὰ ἃ 

το τλθη, Οὗ ἃ Ῥόγϑοι οὗ δίχἧι δηὰ ον 

ΤΆΠΚ; αἱ οἰτἴΖο8 δύο δαυδὶ Ὀοίογο [86 

αν, δπὰ τῃ0 ἰηὐυτίο8 οἵ αἴ αγὸ νδϊυθὰ 
αἴϊοσ [π6 βδη6 βίδηδαγὰ; (86 ΟἿΪΥ ἀΐδ- 

εἰποιίΐου δἀορίοα ἰῃ ἴ0 Μοβαΐο Ἵοοάβθ ἰ8 
[Πδὲ Ὀοΐτνοοι ἔγθο ΤΏ 6} δηα βοστδηῖδ; δηὰ 

να [6 ἰαἱίαΥ δὰ 20 σοϑϑοὴ ἴο Ὁ6 ἀ[8- 

ὅ).) ΠΡ ὅ). Ἢ ΠΏΣ τ 
δϑι:1δῇοἃ ὙΠ (ἢ6 Ῥῥχονϊδίοηβ ἱπίτοάυςο 
ὉΥ Μοβοβ 'ἰπ ἴδοβο οδβ8ε8, οὗἩ ὙΠ Οἢ ΟἿΣ 
ἴοχὶ ἰγοδίβ (866 Οἱ γΟΙΒ, 26, 27). 

8. Ὑπὸ ἰδ οὗὨἨ τοί ἰδῦῆῶουμ ον ἀθΉ}γῪ 
ΔΡΡΙΪΘδ ΟἿΪΥ ἴο ἐπέσπέίοπαὶϊ τλρ]αιοη, 
Ἰηβιοίοα ὉΥ Ιυγκὶηρ ἀοοοὶξ, ὉΥ ἰπείϊουδβ- 
65 ΟΥ̓ ΤΥΘΘΟΠΟΙΥ; 1818 Ὑὁ δζὸ ἠπδιβοὰ 
ἴο ἱπΈοσ ἔσομαι 1Π}6 ΔΗΔΊΟΔΥ οὗὨ πηϊηἰθηθοῃπαὶ 
Βοσηϊοᾶο, ψ Ἐοἢ 88 ΟἾΪΥ Ραπίβῃοα πὶ 
ἃ ἰΘΙΠΡΟΥΔΙῪ ΟΧΙΪΟ; δοοϊθη!α] ἰηὐητίοδ 

τηυϑδῖ, ᾿ποτοίογθ, αν Ὀθθῃ ἰσγϑαϊθὰ σης ἢ 

ΙΏΟΤΘ Ἰοηϊθηογ, Ὑ86 6886 ἴο ὙΠΙΟΝ ΟΣ 
ἰοχὶ 8]11868 ΓΌΤΤΏΒ δὴ οχοοριοη: ἱ ἃ 
ψΟΙΏΔη ὙΠῈῺ ΟἿ] 48, ὈΣΥ͂ 106 Οδγο 6 58- 
Ὧ6Α8 οΟὗἁ αυΆΙΤΟΙ ΠΡ ῬΟΥΒΟΏδ ἱπ᾽αγοᾶ; δ6- 
ΟΔΏΒΕ, 85 Ἧ6 δᾶνθ δγοδαγ οὐδβογνθὰ ἴῃ 
Ῥ.400, 8. ΘΟΎΘΓΟΥ ῬΠΏ ΒΕ ΠΊΘΗ Ὑγ88 ὩὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 
ἱῃ ἃ 6886, ἴῃ ΜΟΙ, Ὀοδ᾽ 468 [6 ἢδδ] (ἢ οὗ 
16 τοῦμεσ, [π6 (μγίνίησ, ΟΥ ὄνϑὴ ἴδθ 

οχἰίβίοπος οὗ [6 γοῦ Ὁ ΡΟΓΙ ΟΠ ΒΟΥ Ωρ 88 
οπἀδηρεγεὰ (866 ΟἹ τον, 23). 

ΤὮ680 ΔΥρατΙΘΩ 8 Ὑ]1] 8υ87.6. ἴο σοῃ- 
Ὑἷποῦ ἐδ τοδάογ, μας [86 Μοβαὶς ὃν 

οὗ τσε(διδοη, ἕὰσ ἔγοταη Ὀοΐηρ, οτιιθὶ δηὰ 

ογοοίουϑ, 858 1 Ὧ48 ἴοο οἴδηῃ Ὀόθη ἀδοτγίοὰ, 

ὈΟΔΥΒ 106 88Π16 Οὔδγδοίοῦ οὗ τηοἀογδιίοη 

διὰ τοχασγὰ [0Γ Ὠυπλδη 116, ννῆϊοῦ ἀΪ8- 

τη υΐθηοβ [16 Δίοθαϊς ᾿ανν ἰπ 81} [18 Θῃμδοῖ- 
ἸΩΘΠῖ8, [Ιζ ΓΟΠΊΔΙΏ8, ὑπογοίοσο, ΟἿΪΥ ἴὸ 
τοίῃ!ο τ6 οὐ)δεοϊίοη, [πὲ ΟἾΤΙ δὲ ΔΡΡΟδΥΒ 
ἰῃ 1π6ὸ ϑδοιτθοῃῦῃ οὐ ἴ:6 Μοιιηὶ ἴο σεΐοθςὶ 
1018 ἰὰνν οὗἁἨ “' 6γ6 ἴον γε." Ὑ1Ὲ τεχαγά 
ἴο [818 ΑἸ ΟΌΪΥ, γγὸ ῬΓΘΙῸΓ ἴοὸ αυοῖα [06 
ὙΟΓὰΒ οὗ ΜΊΟΠΔ6]15, το σοηασκε (Μῆοκ. 

γ. Ρ. 60): “Ομ γίβὶ ἀοθϑ ποῖ ὈΪαηθ ἴῃ 6 

Ια οὗὐἠ Μοβεθδ: ΕΥΘ [ὉΓ δγδ, τοοῦἢ (ὉΣ 
ἰοοίῃ; βίποθ 6 ἄοϑϑ, ἴῃ (δὶ Ὑ8Ο0]6 ρΡ88- 

ΒΑῦο, ὯΟΥ βροᾶὰῖκ οὔ Μόοδβοβ, Ἡποῖὴ δ6 
ὨΘΙ ΠΟΥ ἱπίογρσοϊδ ΠΟΥ γοίμϊθβ, δὰϊ οἵ ἃ 
4ιθδιϊ Δ Ὁ]6 ΙΏΟΤὰὶ] Ῥγοδομῆθὰ ὉΥ {ἢδ6 
ῬΒΑΣΙθ668 ἱπ [ἢ 6 πδϑῖηθ οὗ Μοβεβ. Τθθβ8 
οοπίουπάθά, 45 ΠΟΥ δανο ἀοηθ τηοτο ἐδ 
οπο6, εἰσὶ γίσὴὲ διὰ πογαϊίψ; δηὰ ἱΐ ἴῃ 
[80 ἀοοίχίποβ οὗὨἨ οἰ ίοβ 126 4αθβίϊοῃ νγ88 
Ῥιοροδθᾶ: ον ἴὰσ δὴ 1 διονοὰ ἴὸ 
Ῥυϊβῦο ΤΑΥ͂ ΣΟΥΘΩροῦ (ΠΟῪ δηϑιυυογοὰ τ ἢ 
φρογάθ, Ὑθ οἢ Μοδοα ἀϊὰ ὈῚ ΠΟ ΠηΘΒἢΒ 

δά άγοδδ ἴο [Π6 οἡεπάεν, Ὀὰϊ ἰο [10 Φι ) ΓῈΓ 
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28, Βαυΐ 1 ἀπῷ τα βο 6 ΠΌ]]ονν, [μη ὑμοὰ 8.810 ρἷνο 118 
ἴον 116, 
ἴοοῦ ἴον ἴοοῦ, 

οΥ ἔο 7αῆσε: " ΘΥ6 ἴῸΓ 6γ6, Ἰοο ῦ ἢ ἴον ἰοο ἢ. 
Τῆδὲ ΟἸχγίδι ἀἰὰ ποῖ ᾿πιοπα ἴο Ἄοορίγϑαϊοὶ 
οὗ ὈΪάτηΘ ἰδ ἰατγα οὗ Μοβοβ, Ὀᾳϊ ΟἿΪΥ 16 

Ῥ αγίβοοδ, ἰ5 ουὐϊάθης, 1 τὸ ΘΟ ρΑΓΘ Εἷπὶ 
σῖ Μοδοθ. Ὑπὸ Ηοῦτον Ἰορ δ]αῖον δὰ- 

ἄγεβϑοβ ἴῃ τηδρ ϑίγαῖο, οὐ ὑπ6 οΟἸδΏΔ6Υ, 

ψὴὸ δὰ ἰηβίοίο ἃ ῬΘΥΒΟΏΔΙ ᾿Π᾿ΌΣΥ ὌΡΟΣ 
9 8 ]οὐν-δη, δη ἃ δροδῖκβ ἴπυ8: “ΤΒοῦ, 

οὐϊηΐηδὶ, μαδὲ ἀοβοσυθὰ [0 ψῖνθ ΕὙΥθ ῸΓ 

6Υ6, ἰοοίαι ἴον Ἰοοῖδ; δηὰ ἴδοι, Ἰπᾶρο, τί 

δουηᾶ ἴο οοπάθιῃη ᾿ἷἶπὶ ἴο ἰδὲ ῥα 18}}- 
τιοηϊ.᾽΄---Βυν ΟἸγῖδὺ ΣΤ Βη ΠἾᾺ ΒΕ δἀἄγεβ968 
ἴπ6 οβεπαεα Ῥδτβοῃ, διὰ ἐοσὶ 8 ̓ἶπὶ ἴὸ 
δ νἱηάϊοῖῖνο: "Ὑοι δατὸ πραγ, [μδὲ ἰΐ 

Ἠδι᾽ἢ Ὀδοη δβαϊἃ, ΑὮ ογο ἴῸὉΓ δῇ ογό, διὰ ἃ 
ἰοοῖα ἴογς α ἰοοῖῃ. Βυΐ 1 ΒΔΥ ἴο χοῦ, 
[πὲ γοῦ τοϑὶδῦ ποῖ ον]; δαΐ ὙΠΟΒΟΘΥΘΓ 
{11 δαέϊο [π06 οὐ (ἢν τρῶν Ἄοἤ ρος, ἐγ 
ἴο ἷπιὶ ΠΥ ΟἾΝΟΣ δ]8ο.᾽ Ηοῦ [Π680 ἰαβὶ 
ὙΟΓὰδβ αἴο [0 ὃ6 υπἀογρίοοᾶ, δηὰ ὙὙΠΟΙΒΟΓ 
Ι 8ηι, ἱπάοοά, ἴο Ἠο] ἃ ὮΡ ΤΩΥ οΟἵδοΥ οἴ ΘοΙς, 

1 τ6 Ομ [88 ὈθοῺ δίσυςοῖς, ἀοθ8 ποῖ 6οῃ.- 

ΠΟΥ ΤῺΘ δὲ Ὀγοδοῃΐ, [ὉΓ 1 οδηποῖ οχρ δίῃ 
ἤδΓΟ ἴδ6 ϑοπηοη οἡ ἴϊ6 Μουμηῖ, Βιϊΐ δ8 
Ἰοῆρ; 88 [06 Ῥθορῖίο ἀοδϑ ῃοὶ φοῃϑβίβι οὗ 
οἰ ὔξθηβ, ΝΟ ΓΘ ΘΗ ΓΟΙΥ 80 88 ἴΠ6 ΒΟΓΙΊΟἢ 
οὐ ἴ6 Μουηΐ ᾿ βῃθβ ἴδοαι ἴο 6, οἷν!]] 

ανβ, ὙΠ ον, δ ΟἸσὶδὶ Εἰπλβο ΙΓ ΒϑΥ8, ἀὸ 

Ὠοῦ Ῥαγτηΐ ϑαυθγαὶ ἰπΐηρθ Οἡ δοςουπῖ οὗἉ 
ἴδ) Βασάβοδγίθῃοθβ οὗ (86 ΡΘΟΡΪθ, νου] ὰ 

6 ΘΧΙΓΟΙΘΙΥ ΠΥ 186.".--αΟῦ ο 1 1}} ποῖ ΘΏΓΟΓ 
ἑηϊο τῃς ἱστοϊονδηςὶ δὐΐδοκβ προ ἴδὸ ῬΒατγὶ- 

8068; Ὀπί [Π6 ΟὨϊοῦ ρμοϊηϊ οὗὨ [δ18 ἀοράυοιίοι 

ἦα Βχηρ]6, μδἱὲ Πογο οὐσίδ, ΠΟΐ ῬυγΟΙΥ εἰλὲσαὶ 
Ια (Ὁ ΡΨ) δὸ βροοϊδοᾶ; (9 ἔοστηθῦ 
ΔΓΟ Θηὐοϊπθ, ἰῃ ογὰϑγ ἴο ἀθίοῦ 80 Ὀ8ά; 
ΓΠΟΥ τησβί, ἐΠοΓοΐογο, πο ΠΟΥ Ὀδ ἴοο ἸΘηΐθηξ, 
ὯΟΓ ΡΓΘ-ΒΌΡΡΟΘΘ 8 βίδιθ σοῃδβίίϊηρ, ΘὨΓΓΟΙῪ 

οὗ ““τοχϑηθγαῖο᾽" οἰἰ26Πη8; δηὰ, ἴῃ ἔδβοῖ, 

Οὔ οὐ ΟΠ τ βιϊδη Ἰορ δ᾽ δεῖομ οου]ὰ ποὶ 

ἀΐδροηδο τ εἰ ταῦ ὈΥποῖρ]ο8; 118 18 
Ῥυπίϑηοα τ} 118, αη ἃ πιο ΠΟ Δ] ἱπΠ}αΓῖ68 
ΔΙῸ τίἰβιθὰ ὙΠ τοῦ [Π8} Θαυΐγαὶθηςξ 
Ῥομπαῖοθ. ΝΙοῖ ουὐϑὴ ἐδ τηοκδὶ ϑοπεἰ θη 8] 
δηὰ τοιηδηῦς Ἰορίδίαῖου 88 οὐὸσ ἢιδὰ 
106 ΔΏΟΥ ἴ0 Ραγάοῃ 811 οὐ πη} οὐἱ οὗ 
ΟἸγδῆδη ἰοσοΌ ἘοΥ, ἱπ ΓΙ ΕΥ, ΘΥΟΣΥ͂ 

24, Ἐνγα [Ὁ 6γ6, ὑοοί ἴον ἰοοίῃ, μαπα [ὉΓ δδῃπά, 
2ὅ. Βυγηΐπρσ ἴοὼῦ Ῥυγπίηρσ, πουπα [ῸΓ 

ΒἰΠ1Ρ]6 1δῦν ἰῇ ΟἿΥ Ῥ6Π8] Ἄοοἕδα ἰ8 θαϑεἃ οἢ 
1Π0 ᾿8 ἰΔ]]οηΐ8, τὶ (86 ᾿ἰπιϊεδείου, δας 
ὈΟΟΠν πθ  ]διίοι 8 οοπγνεσιθὰ ἱπὶοὸ 88 
δαοαυδῖθ ῬΘΟΌΠἑΔΓΥ 16, ΟΥ̓ ἸΠΟΒΙΌΘΓΔΙΪΟΩ : 

Ὀπὶ [Π0 βδηθ τηοάϊ βοβίίοη 8ᾶ5 θ6θ πὶ- 
ΥΘΥΒΑΙΙ δαἀορίοα ὮὉΥ͂ ὑγρά! το] «ΦΦἀαἴδη,. 
Ουΐϊνο αἰβότοηῦ ἰδ 10:6 6496 ὙΠ [Π6 
πιογαὶ Ἰανν, ᾿ἴ ἩΟΙΠΟΥ [06 ῬΟΓΒΟῚ ΠΟΥ [ἢ6 
ῬΙΓΟΡΟΓΩ͂ [48 θη αἰίδοκοὰ, Ὀπὶ ἰπ5ι}8 
Δ ἃ του ΠοβίοηΒ γογο ἰηδὶοϊοα; ἴῃ βυς ἢ 

68.868 ἃ Ρογίοοϊ ραγάοη 18 8 τοὶ σίουβ ἀπ ; 
δηὰ ἰδ0 Μοβδῖς ᾿δὉ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ὈΓΘΒΟΓΙΌ6Β : 
“ ΤΏοα 5Πα}} ποῖ Βαῖθ (Ὡγ Ὀγοΐδου ἰῇ ἸὮΥ 
Βοοτὶ, οὐ “ΤΠοῦ βῃδ]ς ποῖ δυθῆρε, ὯὨῸΣ 
ΌΘΆΓ ΔΥ ρτιιᾶρο; Ὀαΐ [που δῆ]: ἴον ΤὮΥ 
Βα ἈΌΟΌΓ 88 [Πγ561{" (μὲν. χίχ, 18, 19), 
ἴο0 ὙΒΙΟΝ ῥγίηοΐ 1] τω 8114}} τοσυγ ἴῃ ἄσ 
ΗΪδοθ. Ὑμδῖ 186 τίρμι οὗ τοι] ἰδείοα ἰβ 
υδϑὺ ἐπ »τίποὶρίε δὰ ἐΐεογν, 18 ὑπαυθα- 
ΠΟΠΔΌΪ6; ἴοσ ἰδ ἰβ δὴ ὀχδοῖ τοι γι δαϊίοη οὗ 

[Π6 οὔδηςο σου θὰ; δηὰ [6 τηοτγα ἐπι-- 

Ῥαγίίαϊ ἃ 1ορ ἰδ διοη 18, [86 τοῦτο ἴγοαυδηῦ- 
Ιγ 18 τ᾽Ἀ8δὲ ῥσίῃοὶρ]6 δρρ! θὰ δ ἴδ Ιοδάϊηρς 
ἰάρα, [Ιῃ Μοβδίϑτη, 1 18 αἰβθ ποῦ Υ ῥσο- 
Ὠουπησρὰ 88 ἃ ρθηοΓΑΙ σταὶς (Ποαϊ. χίχ. 

19, 20); ἱξ 18. {86 Το πάδοη οὗ 86 ἰατν8 

σοΠσογηΐηρ; τπσᾶονῦ (θη. ἰχ. 6), τοῖς, 

ἴαϊ86 νἱΠ688 δη ἃ οΟΥΡΟΓΑὶ ἰηγ. Βαξ 
Ὑ6 τηπδῖ γοροϑῖ, (παῖ, ἢ [Π6 ἜΧοορίίοη οὗ 

ΤΑΌΓΟΘΓ, 1ὲ ὙΔ8 ὩΘΥΟΓ ολττίοἂ οὔϊ ἴο 1Π6 

Ἰοίίοῦ ; ριπιάθποο δηὰ τηοἀδοσζαϊΐοῃ ταγηθὰ 

ἴο ἰμβἰβί ἘΡροη 8 σης, νοι, ἢ ὀχϑουϊοὰ 
ΜῈ οὈδιϊδίθ ϑουοσὶγ, του Ἱὰ πᾶν ὈΘΘῺ 

φοηνογίθὰ ἰηΐο 8. τηοδὲ ἱῃοχοῦδαθϊο ἴἢ- 
)αβιῖοθ. 

42. [0 ἌΡΡΘΑΓΒ, Πδὶ οσηθη ὁπἀοανουτοᾶ 
ὉΥ (οἷν ἰηυογίογοηοο ἴ0 γθοοποῖῖθ 1110 Δ] το Γ- 

ΟΔΕΪΟΏΒ οὗἨ τη, σο δὰ γτοοοθάθαᾶ, ΟΥ 
Ἐιγοδιοηδὰ ἴο ῥγοοθϑὰ ἴο υἱοΐϊϑησο; ἃ ὑγϑο- 
ἐς ΜΒ ΙΟδ, δοοογϊηρ τὸ δῦς (Πεβογῖρι, 
οὔ [86 Οδρο οὗ ἀοοὰ Ηορο, Ὁ. 405) ἰ8 ὑδι16] 
διηοηῦ (Π0 ἨΗοιϊοηϊοίβ: “1 ἃ ποϊηδῃ 
δί6 08 ὈούνΘΘῺ ἵττο οοηΐσπ ἀπ πιθῃ, (Π6Υ 

ὙΠ ρίνο ἋΡ ἐποὶν ἀἰβθθηδίο [ὉΣ (89 
Ῥτοβθηΐ, δῃὰ νγαὶξ [ὉΣ δῇ ορρογίυπμν ἴοὸ 

ΤΟΒΌΙΩΘ ἐποὶγ ἀἰϊσρυϊα ἴῃ ἴπ6 δὐδοῃοο οὗ 
Μοπιθη. ὙΠΟΥ ὨΟΥΟΓ ἀο ἴδ0 ᾿οδδὶ Βαστη 
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[0 ἃ ἴδιηδϊθ, ποὲ ουθῇ ἴῃ {86 δοίξοδε 
εἰσυσαὶο δηὰ ἤοσγοοδὲ ταρο." --Οοουι 1)" 
866 ΟἹ ἸΪ. 13.---Ἰ ᾿ξ πδττη, το ϊϑοοῖ, Αἶες 

Ἰδὲ [Π6 ἀδᾶνο πῦ, ἴο δε;---ο τοτηδῆ--- 
ἰδ ἴο 6 υῃάογαϊοοά. --- 2529) ἸοΓΟ ἴῃ 118 
ογὶ ρίπδὶ δἰ στ βοδείοη ἐο ἢπε, ἴῃ ἰδίοσ Ηο- 
Ὀγαΐδιῃ ἴο μεπίεἦ σΟΏΘΓΑΙΪΥ ἀν χχὶϊ. 8, 
οἰς.λ.--- Οὐ Ὁ )μάσον, ἔτοται Ὁ98, ἰπ Ριοὶ, 
ἴο ἡυάγψο, 1 ὅ6χ. ἱὶ. 35. ΤῊ τογὰ ΟσΟΌΓΕ, 

δεδίάοα, ἰῃ δαὶ. χχχὶΐ, 81, αηὰ Φοῦ χχχὶ. 

11, δῃ!ἃ ΟἿΪΥ ἰῃ ῥΐπγαὶ. ΑἸπιοδὶ 411 δῃηοίοης 

ἘΓΔΠ ΑἸ δίοτα δη ἃ ἱπιοσργοί 8 Γοπ ον δ ΠΟΤΘ 

7μάσεε. Βαυὶ ἴδο δορὶ. ἐγβηῃβδίοδ: μετὰ 
ἀξιώματος “ δοοογάϊηρ ἴ0 [6 οδιἰπηδίίοη, ἢ 
νοι, ΒΟΤΘΥΟΥ, 18 ποῖ δἀδρίδαἃ ἴῃ (ἢ6 

ἔγχο Ραββᾶγσοδ τῃηοη!Π!οηοᾶ,-- ΤΠ Ρῥτϑροεὶ- 
εἴοῃ 3. ἰ8 ϑοσωθεσηθθ πδοὰ ἴῃ (δ δἰσηΐῆοδ- 

ἔοι οἵ δείογε ; ἴον ἰπδίδηοο, θη. χχὶϊὶ, 18. 
--Τῦιο σοῃοοσζηοᾶ ῥδγῖοδ ἃγὸ ογάογοὰ ἴὸ 
ΡΡΟΘΑΣ Ὀεΐογο ἴδ Ἰπᾶρο, (δὶ πο τηΐϊρὩὶ 
ΘΕ ΠΟΥ σΟηγττλ (Ὧ6 διλουηὶ ΟὗἨ ΘΟΙΊΡΘΠΒΆ- 
ἔοῃ ἱπιροδοὰ ΟΥ̓ [26 Ὠυβθθαπὰ προ [δ6 
οδηδοσ, οὔ τϑάποο ἰδ, ἢ [6 ἄθϑπὶ ἰδ 

ἀχογυϊδηξ 

43. Ασςοοτγάϊηρ ἴο ἴΠ6 Ταϊπιυὰ (βδηδοάν. 
79), δηὰ ἰπ ἩΒΙΤΩΟΩΥ͂ ὙΠ [ἢ 6 ῥγοοθάϊης 
ΧΡ απδιίοηβ, 86 τῶ 1κ1118 ἃ σοϊθδῃ ἴῃ ἃ 

ἐ 1)) ΤΙΣ 

ΔΌΔΙΤΟΙ 50.411 ΟἾΪΥ ῬΔΥ ἰδ σαΐμε οὗὨ Ἰϊΐα, 
δἴηςοθ 86 ἀϊὰ ποὲ ἐπίεπά ὨΠοτηϊοϊᾶθ. 

84. ἩδΓΟ ΒΟΙΘ ΤΩΘΙΏΌΟΓΒ ΔΥῸ ΘΗΠΙΏΘΣΩ- 
ἴοἃ ἴον [06 βδΚο οἵ 1] πδἰταοη; Ὀαὲ [ἢ6 

ΒΑΙΏΘ ῬΓΙΠοΙρ]6, οχργοδβοὰ πῃ ἴδο ἰοχὲ, ἰδ 
ΘΑΌΔΙΙΥ ΔΡΡΙΟΔΌΪΟ ἰο 811 οὐδοῦ οϑδο8 οὗ 
τα Ιδοη. ΑΑ βίτγίος δηϊὶ-οἸἰτηαχ ἔγοσα 
[0 ἸΏΟΤΟ ἱπιρογίδηϊ ἴο ἴπ6 1688 οβεοηιδῖ 
ΤΩ ΙΉθοσα, ἩΙΪΟΝ 800 Βαῦο δι οί! 
ἴουπᾶά ἴῃ ΟἿΣ ὙΘΙΒΘ, 80Θ ἸΏΒ ΒΟΔΓΟΟΙΪΥ ἴῃ- 

ἰοηάἀοὰ ὈΥ 1Π|ὸ δδοσϑὰ διίδοσ. 

35. ΠΣ α δωγπίπφ, ἔτοτα ΠΣ τὶ 59.459 
δηὰ καίω ἴο Ὀύτη.--Ό ἃ ᾿τοουκά, ἴτοτι 
ΨΥ, οὐἱαίηδ!γ ἰοὸ οἴοανθ, ἰο σωδᾶΐα ἃ 
ἤκδυτο; ϑαδάϊδῃ: ΟΥ̓ ΠΛ 2 Φ, Ἐδβῆὶ: 
παυγαάμγε, ὙὨΪΟΝ ἰδ ΒΥΠΟΉΥΤΊΟυ8 ὙΠ 
δίκεειτε.---ΠῊ Δ Π οὐ 2, α δἰγίρε οἵ 
δγμΐεε, ἴτοιλ ἽΔΠ, ἴῃ [0 ᾿τοδδηίηρ; οἵς 
“10 6 τηλτκοὰ ἘΠ ΒΕΓ ΡῈ 8. οὐ [1π68. 
ϑαδάϊδῃ: ὨἽ ΠΘΏΌ, Ἐδϑϑὶ: ἐσοῆε, βιαὶη, 
ἈΑροοογάϊΐηρ, ἰο 860 Ταϊηπά, [Π6 οὔδηοσ 
Βα ἰπῃπ 411 (686 Ἵοδδοδ ἴὺ ΡΩΥ͂ 1. 180 
ἄδιηδροὸ (02); 3. [Π6 1085 οὗ ἐπηο (Π3)); 
8. 100 ΟΧΡΘης68 οὗ ἴ6 οὔὕγτοὸ (8); 

4. 180 ἀϊεβρυτειηοηὶ (Π 093); δηά 5. τδ6 
Ῥϑίυ () ν). 8566 Ρ. 400. 

10. Ιύβινο ΤῊΣ ΜΈΜΒΕΕ ΟΣ Α ΚΒ1.ΑΥΕ. ὙΒΗ8. 26, 97. 

ΤῊΒ ἴδ δϑουϊ [6 τη ἰϊαλίοη οὗ ἃ δίαυε, 

ΜΉΝ σΟΙΡΥ868 86 δοσυϑδηῖ οὗ Ὡοῃ- 
1δτα 1 εἰ8} ἀοδβοθηΐξ 4150, 8 οοηοοῖϊνοα ἴῃ ἃ 
δρίσίϊ τόσο Το  ΓΔΌΪΘ ἴο (δ δογυδηὶ [ἢ 8 
(η6 τηλϑίοῦ (5.0 7αΐπ. Κιάάπδη. 34). 
ΤΉΘ 068 οὗ ΔΗΥ͂ ΠΙΘΏΌΟΣ, ἔγοτλ ἐδ9 τηοδὲ 
Θβϑ6η 1181 δηὰ ποῦ]οϑὶ, [06 ογϑ, ἄονγῃ ἴὸ 

186 ᾿ἰοδδὲ ἰη αἰ βρο 580 16, ἔθ ἱοοίῃ, 1 (Πα 

1068 8 ἃ ΘΟῃβοαῦθηςθ οὗ Ὀταΐδὶ ἰγοδι)θπὲ 
οη ἐδα ραχί οὗ ἴΠπὸ τηδϑδίδυ, οϑδίιδθ8 [86 1τ- 
τηράϊδῖξο ΤΠ τ, 8580 οὗὨ ἴ[Π0 β'ανο (666 ΟἹ 
νοῦ. 1--6. ἢ. 3881)» [εξ 8 ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [0 

Ῥοΐπε οἱέ [πὸ ΥΕΙῪ ἱπηροτίδηΐ δηὰ αδοϊθηϊ 
Ῥτοιοδοξίοη πιο ἢ ἐμΐ5 αν βοουγοὰ ἰοὸ ἐδ 
δυδογάϊΐηδίο ροδοῦβ. [1 [80 ῥα βπγοηὶ 
τοὶ σοϑοὶς ἴῃ [Π6 1068 οὗἨ (6 βογγδηὶ, 102 

ΘΧΟΟδ8 8 ΠΘΟΟΔΒΑΥΙΪ ΟΠθοκοᾶ; [ῸΓ ΘΥΦΙΥ͂ 
ΤΑΛΒΙΘΥ ὨΒΙΌΓΔΙΙΥ τοίχζδι θὰ ἔγοσα τί βίην 
ΒΟ ΒΟΙΙΟΌΒ 8 ΘΟΠδοαιοηοθ. ΤῈ Ἐδῦ- 
Ὀΐπ8 Θὀῃυϊηοαῖθ {ΘΠ - ΟΣ ΙηΘΙΠ- 
θ6Γβ, [ῃ9 τη] δείοι οὗἨ ἡ ΪοὮ ΠΟΥ ΒΥ 18 
ἱποϊυδοὰ πῃ ΟΣ ἴεν (ὩΠ ΓΊΥΝ 
Ῥ ὈΘῚΠΠῚ ὮΝ "ΟῚ Ὁ522ΠῚ 
ΠΌΝΠ ἼΣ δ 5,25). ὙΠΐ8 ἰδ ἰδ, 
ἴῃ ἴδλοῖ, ῬΟΓΙΘΟΟΥ ΔΠΔΙΟρΟΙΒ ἰ0 186 ῥγοὸ- 
οοὐϊηρ ΟΠ6 φοηοοίης ὈΟΔΙΪΥ ἱπ᾿Ὺατίοβ 
ἰηβίοϊοα ΡΟῺ ἃ 3766 τηϑδῃ. Ἡδρζε, ἷἱπ οὖσ 
γοῖδβοδ, ἴπΠ6 δομηιαγῳ 1068 ἷβ [06 Ῥῃηίδἢ- 
ταθης οὗὨ (Π0 πιδδίου, ῸΓ ἃ δίδαυθ ἷ8 [06 
ῬΤΟΡΘΓΙΥ͂, ἩΠΙΟΝ ἮΘ 0868 ὉΥ Ε18Β ΟΥΏΘΙΕΥ͂ 
(ΘΟΠΡΑΣΘ ΥαΓ. 91); δηὰ δ8ὸ αδἷδο ἴ8 106 
του] δέου οὗ ἃ ἡ έοπιαπ Ῥυηίβμοὰ τὶ 8, 
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σοῦ, βέυῖρο ἔὸν βί τ! ρ6.--ῶθ. Αὐτὰ 1 ἃ τηδῃ βυηϊ οι ἢ {86 δγβ 
οἵ 5 τη -βουυϑδηΐ, Οὐ [86 6Υ6 οὗ ἢ]8 τηϑδὶ ἀ-βϑοσυδηῦ, ὑμαΐ ἴΐ 
ῬΟΙΙΒΗ ; Π6 88|8}} Ἰοὺ ἷτὰα ρὸ ἔτθβθ Ὁ. [18 δγϑϑ β8ξδ. 
27, Απά 1 ἢ6 βηλῖα ουαὖ 18 ἸηΔ-Βο δ Β ἰοοίἢ, οὐ 18 
τη 814-5ουνϑη δ β ἰοοίῃ; Ὠ6 884}} Ἰοὺ ἷτη ρὸ ἔγβα ἔοῦ ἢ]18 

ἢπο, οχοθρὲ ἴπ ὑπηδῦδὶ 68868 οὗὨ ἰΣΤΘΟΟΙ- 

ΟἾΔ Ὁ]6 υἱπαϊοιίνοθθθθ, Απά ἴδὺβ [Π0 
τηϊ ον ἱπίογργοίδοη οὗ [0 7.8 1810 18, 
8.5. ἃ ῬΟΟΠΠΙΕΓΥ ΘΟ ΡΟ βδζίοη, δηάδ, ἔγοπὶ 
ἐΠ15 βἰἂθ αἶβο, αὶ βιιδδίδη δὶ σομττηδίϊοη. 

ΤῊΘ ἘΔΌΌΪηΒ ΔΡΡΙΥ τιὶβ Β οἷο αν ἀχοὶα- 
Β'γΥ ἰὸ ποη- γα ἐδ αἶανοθ. ὙὍΤὴ6 
ἩδΌτον βίανθ, ΠΟΥ͂ ΒΑΥ͂, τγϑ ἴο Ὀ6 ἰτοδίϑα 
Θητίγοῖγ κὸ (πὸ ἔτοο ΗἩΘΌΓΟΥ οἰἴσθη, δηᾶ 
τοοοίνοα, ἐπογοίοσο, 4816 (6 βδῖὴθ ἴῃ- 

ἀρτη πη  βοδίϊοηβ ἃ85 Ἐη6 ἸΔΈ Ὁ (666 ΟἹ Υϑῦ, 

25}, Ὀπὲ παὰ πὸ οἰδῖπι ἴο ἱπιπιθάϊΐδῦθ σὸ- 

ἴθαβθ, υυ πο ἢο οδδιηθά δῇοσ δὶχ ὙϑΆσ, 
ποσογάϊηρ ἴο (06 ζ,ΘΏΘΓΑΙ ἰδ δῦοαυϊ 
βίαν, ΗἩυνΟσ, ἐπ ΣΤ ΔΒΓ ἯΓ88 θΟΒΔΓΟΘΙΥ͂ 
θουπᾶ ἕο ῬδῪ ἴδ ἰπ)αγοὰ δἷδνο ἴοσγ “6 
1.85 οὗ εἴτηο " (22), πῃ ἢ ΘΠ ΤΟΙ θ6- 
Ἰοηροὰ ἴο ἐδ ΤΠ] ΒΟΥ; ὯΟΥΓ ΒΔ δ π6068- 

ΒΑΙῪ ἴο ΘΟΠπΔηὦ Μἰπὶ ἤο ΟϑΌ56 16 ΟΠῸ 

11. ΙΌΕΥ σΑῦβδΕῈῦ ΒΥ Α ΒΕΛΒΤ, 

οὗἩἨ [6 δαγο (18), 88. {18 νχβϑβ 18 οὐγτὶ 

ἱπίογοϑί. 1Ὲ ἷ8, ἘΠ γοίογο, 411 Ὀὰὶ οογίδϊη, 

[δδὲ ΟἿΣ ἰδ ἰσοϑῖβ οὗ ΗἩΘΌΓΟΥ 88 ὙἯῸΙ1 85 
οἵ ἰογοΐψχτι βἰανοβ. ῬῬαΒΕσηθηϊβ ὙΟΓΘ 
ΒΟΙΊΘΕἾΤ68 ἰη ἀἰΒρΡΟΏΒΔ]6; δη δραϊηβὶ 6χ- 

(68868 ἰῃ 18 Τοδρϑοῖ ΟἿΣ ΔῊ ΒΘΟΌΓΟΒ ἴο 

[16 βενυδηΐ ἃ βυδίοϊθης σΌΔΓΘηΙθα6.--- αἰ 
ΒΡΡΟΔΓΒ [ἢ δὲ, ἴῃ ΑΡΟΣ Εἰπη08, [6 Ποϊηδῃ 
ΘΙΊΡΟΙΟΙΒ οὗθη ἴουμπὰ ἰδ ποοθββασυ ἴοὸ 
σδοοκ [86 111-ἰχοδίτπηθης τὸ σπϊοὴ [Π6 

δἰδνυθβδ ὙΟΓΘ οχροδθὰ ἤῸμη [Π6 τηδβίοσβ. 
Τοῦ Ἡδαγίδη Ὀδηϊβηῃϑα 8 τηδίσζου ἴον ἣν 

ΥΟΔΓΒ ὈΘΟδΔΌδ6 8.6 ϑοίδαἃ οΥΌΟΙΪΥ δζαϊηβὶ 
ΟΣ ΙΔ ἀϑοσυδηῖδ ἴτοπι ἱπδὶ σι ἤσδηΐ γϑα- 
8008, δηὰ ἰΐ νδϑ (611 ἐῃδὲ οὐϑάϊθηςο οἵ [ἢ 6 

ΒΟΓΥΘΏΪΒ ἷδ ΤΏΟΥΘ ΟΥ̓ΘΟΙΌΔΙΪΙΥ βοουγοαὰ ὮὈΥῪ 
Το ΣΆ ο δηὰ Κι πάη 685 ἐΠδη ὉΥ υηΐο6]- 

πᾳ ΒΟΥΟΥΥῪ (Ἰχ εἰ, εἰς. ἘΔ. ΒΙ πιο, 
ῬΡ. 24, 25). 

ΨΕΕΒ. 28---82. 

α. 17 δὲ Ἰ᾿)υγεά μεγβον ἰδ α 7γεξ πιαρ (γυ τ. 238---81). 
ὃ. 17 λε δ α εαυε (νοτ. 82). 

ΞΓΘΟΗ ἱπ͵ατίοβ ουθ 88 810 Οδυδοὰ ὉΥ͂ 
Ὀοββίβ, ατὸ οοῃδι ἀογθὰ δηᾶ ὑσχουϊάθα ἴοσ 

ὈΥῪ ἴπ6 οἰγουπηβξροοῖ Ἰορ βαῖοτ. ΑΜΒ δὴ ἰῃ- 
βίλποθ, ἃ ροτυίηρ ΟΧ ἰ8 σποβοη; δαΐ 1.0 

ΒΆΓΩΘ ἰδ ΔΡΡΙΪ68, ῬΓΟΌΔΌΪΥ, δα 186 οἱὰ 
ἐπέθυρυθίουβ αἰββοσγί, 10 8}} οἴβοσ δηΐπια]δ 
αἶθο, απὰ πὸ ϑαη)δγδη οοῦθχ ἢδ8, ἱπ 

τοῦ, 98, το αἀαίμοη: ΠΌΠΣ 99 ἸΝ Ἥ. 
Νον, ἱπ ογάοσ τὸ ἱπωρίαπὶ (Ὧ6 ΠΟΥ͂ΤΟΣ 
ἘΡ Ἶ ἢδὲ ΤΠ ΤΟΥ, ΟΥ̓ΔΏΥ τ] δυο οὗ ἐΠ0 
Βυτηδπ Ὀοάν, ὈΥ 411 Ῥοβϑ: 016 τηοδῃδ, βιο ἢ 

Ῥοιβίβ δ5, ἰπ τποὶρ τὴ]ὰ ἱπδεϊησς, οδπβοᾶ 
τπ6 Ιθ88 οἵ ἃ ππιδη 1Πἴδ, 6 ΓῸ ρμαΐ ἴο 

ἄρδει, απὰ ἐποῖν ἤ68}} γ8 ἱπιοσγάϊοιθαὰ ΓῸΓ 
ἈΠ 8656, ἘῸΣ πὸ οὔίπηθ ΠΟΥ ΟΣ δραΐπϑὲ 

16 ροαϊκο ἱπιαρὸ βῃουϊά τοπηδίη πὑἢ- 
Ραπίβιοι, ἀπ ΘΥΘΙΥ͂ ᾿αργοβϑϑίοη οὗ [86 

Β6Π508 88 ΟὨἸ]οὰ ἴο δἱἰᾷ, ἴο ἱποόσϑϑδο 180 

᾿ΠΕΘΤΤΆ] δυθσβίοη ἴο Βῃ0 ἢ ποίασίουβ ἀθθάβ. 
Τρ δ᾽ αεῖνο δοὶβ αρδίηβῖ, δηὰ Ῥαπίδηπηοης 
οὗὅὨ, αηἰπηδὶβ, γγοσο, θοδί 68, ποὶ πππβπ8ὶ ἴῃ 

Αοοογάϊης ἴο Ῥίαίΐατοι, βοϊοη ΒΗΓ ΑυΪΥ, 

ογάδίηϑὰ, κἰδῶὲ ἃ ἄορ, το δὰ ὈϊίοΏ, 

δου ἃ Ὀ6 Βαηάδά ουξῖο [6 δυϊδουίοδ 
[οιίοτοὰ ὙΠῸ δΏΔοΚ] 68 ΤΟΌΣ 6118 Ἰοημ." 
ΤϑηλοβίΠΘ 68 Τ᾿ΘὨΤΙΟΣ8 8 ἄθοσοα οὗ Ὀσγϑοοῃ, 

ἐπδῇ ποῦ ΟἾΪΥ τη ἢ δηὰ δηΐσωηδὶβ, Ὀπὶ οτ 
1{61688 ἰπΐηρθ, τ προ ἃ δὴ πδὰ 

Ῥοοὴ ΚΠ οἃ, ϑδου]ὰ ὃ6 τοιηονοὰ ἔγζοιῃ ἴδ 6 

Ἰδαηὰ; δηὰ Ῥδιυιββῃΐδδ σοὶδίθ8 8. Ῥτοῦθββ 
δραϊπδὶ ἰδ9 ατὲ οὗὁὨ δο ῥτίοδὲ οἵ Ζϑιιβ 
Ῥο]θαβ, Ὀδοαδῦθα ἴδ6 ῥχίθβδὶ ἢ πλ56}} μιδὰ 
υϊειοὰ {86 ἰδηὰ (860 Ποεεηπείϊίεν, Οτίθης 
ἷϊ, Ρ. 75). ΜΙομδο] 15 (Μοβ. Ἐ. νὶ. Ρ. 27) 
ΤΟΔΥ ΚΒ οΥΘη, ἐμὲ 80 ἰαΐθ 88 ἴῃ [6 ΥΟΆΓ 
1540, Π0 βιυοτὰ τὶ οὗ ἃ τηυχᾶοσ δὰ 

Ὀ6θη σοτητα θά, ἰη Τούὺίουδο, ᾿γ88, δοσογά- 

ἴῃς ἴο [πΠ0 βθηίθῃοθ οὗ ἴπο ᾿πάροδ, σης 

ἊΡ δὐ {16 ψαϊ]οννβ, Ὀδοδυβο [86 ΟΥπιηδὶ 
οου]ὰ οὶ Ῥ6 ἀϊδοονοσγοά. Τδ6 βαἱῖς ἰανγ 
οὗ δ) οἷά ΕὙΔΏΚΒ, δηὰ [μδὲ οὗ [π6 Απρὶο- 
ϑδχοηβδ, σοηϊδιηϑὰ δἰ τα σ οἰδυβοβ. ΤὮΘ 

ΔΩΧΊΘΙΥ οὗἁἨ [6 ΗῦΣον Ἰεκἰβἰδίογ, ἰὸ ὑΓθ- 
τοῦ Ὀϊοοάδιοα ὉΥ «ἃ δασίϑδβ οὗ ἱπηργϑβδῖνθ 
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ὙΝτΙ Ὁ, ὙΦ ΓΒ) ΠϑΈΓΤΑς ἐκ ΘΉΓΤΑς ἫἪΦ ΓὴτῚ 58 
ΘΗ Τὸ) ἫΝ ἘΔ 99 ἫΝ Ἥφτι Ὅηαν Ἡέσττας ὅριυ, δὴ 
γριὰ δὴ ΤΌΤ) Ὀδον ρ) νὗγ33 πὴ οὐ Ὀδμπῷ 

[ΣΡ ἴΠ}) Υὲ ΠΟῪ ΓΞ ΌΝ 80 ἘΤΩ͂Ν ὙΟΓῸΣ σΡφ᾽ Ἤδη 
ὈΡΥΝῸΘ Π8) ΤΩΝ Π' 2 81. εὐ τρντζις Ὁ55 ἸΖῈΣ 

ΟΡ τὴ» ΠΡ ΤΣ ΡΤ ΠῈΣ Ἴθι 88 
Ια 8, Βοϑῖηϑ, ἰῃ ἴδοι, ἴο ἴαντο Ὀδοη ΓΤῸ- 

Ὑγασ θὰ ΌΥ (86 Βαρρίοϑδὲ γϑβαϊΑ, β'ηοθ [παῖ 
ΟΥ̓ 6 ΦΟΏΘΓΑΙΪΥ δρροδσοὰ ἰῃ 8 δι γρσὶ βιοἿΥ 

Ἰϊπιϊεθὰ ἀχίδηϊ δροηρ [86 ἨΘΌΓΟΝΒ, Τ᾽ 11δὲ 

«86 Ἰορίϑαίοτα οὐἠἨ οΟἿδοῦ δηοίθηξ πδι ἢ 
οοπίθηϊθα ΠΟΙΏΔΟΪν 8 ἩΪΓὮ ΒΟΙΩΘ ΠΠΒΥ8- 

ἰοιηδεῖς δέοι ρίβ ΒΟ σου]ὰ ποῖ ῥγὸ- 
ἄσποο (δ0 ἀοκίγοὰ οἴἶθδοί. 

Ις ἰ8 παδίοσαὶ, {Ππῶὲ ([Π6 Ῥτορτίοίον οὗ {6 
ΘΗ ΪΠ24] τρὶς δὰ οδυδοά [Π6 τα θο θοῦ, 
ὙΓ88 ἴγοοθ ἔγοσῃ ΟἿΟΣ Ῥαηβδιηθης δοβί 68 
ἔα 1ο88 οὗ ἐδο Ὀοαδὲ, ΤῊθ οδ86 15, Βοῦν- 

ουοσ, ἀἸΠογθηΐ, 1 [10 βαναρβθ Ὠδίαγο οἵ [δ 0 

ΔῊΪΠΔ] γὙὰ8 Κηονσι, δηὰ [86 ῥσορσίθίοσ 
δὰ Ὀθοὴ ἀυ]Υ ναγηοᾶ; ἱζ δοῖὴθ σηίβίου- 

ἴπη0 ΠΔρΡροποᾶ ὑπᾶον βοἢ ΟἸΤΟΌΤΩΒΙΔΏΘΟΒ, 

ὨΟΐ ΟἿΪΥ ἴδ0 ὑδαδϑὲ τδδ Κἰ θὰ, Ὁπὶ [9 
ΤηΔΒΙΕΙ 4190 ἀοδβογνοὰ ἀθδιἢ, 88 ὉΥ δὶβ 
Βοδάϊοθβδηδδδ υτηδη 6 Παὰ Ὀθθη δβδοσὶ- 
Βοοάὰ. ΗΟΎΘΥΟΣ, 845 ἀοδί οσσαδίοποὰ ὉΥ͂ 
δύο δοοϊάθηϊξ οοὐἹὰ Ὡοῦ ὍΘ Ῥπηϊδηθά 88 

ΒΟΥΘΤΕΪΥ 845 Δη 1 ΟΠ ΪΟΠΑ] δηὰ ἀοοοίτίι! 

ΤΊΤΟΥ, τοἀοιηρίίΐοη ὌΥ ΤΏΟΠΘΥ ἷἰ8 Ροῖ- 

τηἰτοὰ, δἴϊον ἃ πεῖ δπὰ 1 υοταὶ νϑ]υδείοῃ. 
1 ἃ εἷαδνο δ ἴἰπ5 Κὶ]]οὰ, 8 τηδβίοῦ σῸ- 

οεἰνοὰ [Π6 ἱπδοιηηἰϊβοδιίίοη, πῆϊο 188, 
δοοοσάϊηρσ ἴο [6 ΔΥΟΓΑΡῸ ῥτίοθ, ἤχοα δἱ 
ἘΠ ΓΕ δος 618 (866 οἡ γϑῦγ. 33). ὙΤδτ8 τγ 
866 ἢΕΙῸ 8180, 8ὴ ὀχϑδοὶ δηὰ ͵πδὲ Ῥγορουῦ- 
τἴοη Ὀοέννοθη σΌ Ὁ δηὰ Ῥυἰδηπιοηΐ. 

45. ῬΒΠῸ (06 ϑρϑείδὶ, 1.βᾳ. ἱϊ. Ρ. 328, 
ἘΔ. Μαηρ.) ὀχρίδἷηβ: “1 τῶϑ ποὶ σία 
ἴο ΟΥ̓ῸΡ δυο δηΪΤΔ] 848 8 880] ῆσο, ΟΥ̓ΪῸ 

ἐδ ἰξ, Ὀδοδ86 ΠΟ Πη8Π ΟὈΡῊΪ ἴο 86 88 Ὠΐ8 
ἴοοὰ ΔΠΥ ρϑτὶ οὗ ἃ δοδϑὶ Ὑϊο ἢ) ἢ88 [κἰ}1οὰ 
ἃ τηϑδη, Τηὸ ΒΑΡΌΙΏΒ ρῸ 581:}}} {δγίΠΟΓ, 
δηὰ ὑγο δὶς ογθ [δ 6 τοπγοίοδὲ Θηἰογτηθηςὶ 

ΟΥ ῥγοϑὲ οὗ ἐπ β68}} οὗ βυοῖς δηΐσηδὶ (ἰϊ 18 
ποὶ οὨΪγ ΠΌΣΙΝ ὍΣΣ, αὶ αἷδὸ ΟΙς 
ΓΙ) 272).--ΠΌ ΤΙΝ τς ΤΙΝ, Τὴ 

εὖ προ τ 
6886 18 ΓΆΓΘ (δὲ ἐπ6 βίη οὗ ἴδ 6 δοοῦβδ- 
ἔνο, Γλὲ, βίη 8 Ὀδέογο δὴ ἰῃἀθῆηΐο Ὠοθη ; 

ΠΟΙΏΡΑΙΘ ΡΥΟΥ͂. χἰϊ!, 3]; ἘΖΘ. χἸ ἶ. 10; 566 

Οεερεκΐμα, Οατ. ὃ 11δὅ. 1, ποῖο; ΕἸσαϊα, 

ον. 8.586.1. ΤΩ ΤΙΝ δνιο κὸ δϑ). ὙΤῊΘ 
86 οἵ Πλὲ, ἰδ Βοτθ, δ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΟἿΠΟΥ ἱῃ- 

δίδῃοο8, 0 ὃ αχρίαϊποᾶ ὉΣ (πὸ δοξϊνϑ 
δεπδε οὗ {Π6 Βοῃλθη06: “ΠΟΥ 8}}8}} ηοὶ οδὲ 

ἐϊ6 ΒοΒῊ ;᾽" σοΙρΡΑο ΟἋ6η. ἰν. 18; χγΥὶΐ. δ; 

ΝυΡ. χχχίὶϊ, δ, οἷο. 
490. ὙΤΒὸ ῥγορτγίοϊος οὗ 4 Ὀδεδδὲ ψῆϊο ἢ 

ὙΓΠ.8 ΚΉΟΤΏ 88 ἀδηρΌΤΟΙΒ, ὙΔ8 8180 ἴο ὈΘ 

ΚΙ, Ὀεοδαθ6, 868 Φοβορὰπδ (Απμα. ΙΥ͂. 

Υ1}, 35) οΟὔδβοσνοδ: "ἢ Ὑ6Ὼ8 (δ6 οδι.86 οὗ 

ἴΠ6 ἀοδίἢ οὗὨ 16 ῬοΥβου 0 τγ88 [116 ὉΥ͂ 
μἷ8 οχ," Ὑπὸ Ταϊπναὰ τπηἀοτβίδηδβ [86 
Ῥἰβησηθης ἤΟΓῸ 8ἃ8 ἀθδί “ὉΥ πο πδηὰ 
οὗ Βδδνϑὴ" (Ὁ ὉΦ "153).-- Π}"» »»ὍΨ. 
ΑΒ 1Π6 ὁομΒίΓυοΕἶοη ἰδ ἴη Ηροῦτον οἴθη 
δἴτοσ ὑπὸ σέηδ6 (κατὰ σύνεσιν, 860 νοῦ. 28), 
δηᾶ ἜΣ: 18 ἴῃ6 Ρ]ΌΓΑΙ 8 τηδ᾽ οδιδεΐβ, τυ ἱπἢ 

τὸ τηθδηΐηρ οὗ [16 δἰησυϊαν, πὸ Ν}2 1), 

ἷῃ συϑσγ. 832, 186 νοῦὺ ΠὉ" βιίδῃὰβ ἴῃ (ἢ6 

δβίηρυϊαν. 
40. Βυὶ [Πο οδρὶϊα] πη ϊβῃτηθης οου]ὰ 

κε τοἀοοτηθᾶ ὈΥ ΤΩΟΏΘΥ. Τα 15, 85 Εθη 
ἘΖτᾺ ἸΌΒΕΥ οΟὔδεγυἝβ, ποὶ ἴῃ ΟρΡροβίξΐοῃ 
ὙΠῺ [86 ῥσΐποῖρ]θ οηϊοϊπθὰ ἴῃ Ναπι. 
Χχχνυ. 81, ποῖ ἴἰο ἰδἴκο γἀδθιηρίίοῃ, Ὁ Σ ἐμ δὲ 

Ἰαν ἰτοδὶβ οὗ ἱπδι ἰοῦ Τὴ ΓάοΣΟΥΒ, ἩΝ118ὲ 

ἱῃ ΟΥ̓ 6886 Ὧ0 ΠΠΓΟΥ 16 ὁοτητϊιοα, δας 

Βοιηίοείάο, οδυδοὰ ὈΥ ὈΪΔΙΏΔΌΪο ἢ6661688- 

0886, Τἢθ ᾿γίοθ ψ8 οὗ οοῦγθο ἢχοὰ ὉΥ͂ 
80 Ἰυᾶροῦ, 8456 Ταγρυτῃ Φοπδίηδη δάάδβ: 

ΟΣ ὙΦΥῚ ἸΥΥΊΠΟ; δυὰ Ἐρὰ στὰ εχ- 
»ἰαῖπβ: ὨΝΥἼΠ ᾽Ὦ ὃ ».---Ἴ5, αχρίδιίοι, 
τοἀοιηρίίοη, λύτρον; δηὰ Ταγρὰπ ΟὨ- 
ἱκοῖοβ (ΓΒ 81:68, Β' ΡΥ, ἸΏ, ΠΟΥ. 

88. 13 διὰ ΓΦ, δῖὸ βοσὸ ἀμάοσγβίοοά 
ΌΥ Τασζχζαπι ΟἸἰοὶοβ δὰ Φοπδίμδῃ, ἴο 
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ἰοοῦ 8 88ἴ6.---28. 1 δὴ οΧ ρογοίἢ 8 τῆδῃ ΟΥ̓ 8 ΌσΊ8}, ὑπαύ 
Π6Υ ἀϊα; ὉΠ6ῃ 0Π8 ΟΧ 8881] ϑυ ΧΟ ]Υ Ρ6 βίοπαά, δῃὰ ᾿ἷ8 ἤββἢ: 
80.811] ποῦ Ὀ6 οαΐθη; υὺῦ [Π6 ΟὟΠΕΡ οὗ {Π6 οΧ δλαϊΐ δὲ χυϊί. 
29, Βαυὺ 1 [Π6 ΟΣ γα πψοηῦ ἴο ρΡυϑῇ ἴῃ (ἰτη6 ραϑύ, δπὰ [1ὕ 
δια Ὀδθη ἰοβ.}}Εα ἴο 18 ΟΥΤΏΘΙ, δηα μ6 δαί πού Κερῦ Ὠϊτα 
ἴῃ, 80 ὑμβαῖ 6 ΚιΠΠ6ἀ ἃ Ιηδῃ ΟΥ ἃ ψοϊηδη; ἰδθ οχ 88}8}} Ὀ6 
βίοι θα, δῃηὰ 8 ΟΠ 4180 8}8}} θὲ ρυΐ ἰο ἀραίῃ. 80. 1 
{86 γ6 Ὀ6 ἰαϊα οη δἷπὶ ἃ τϑαθιηρίίοῃ ; ἤθη ἢδ 8}}8}} σῖνα Ὁ" 
[86 ταηβοῖὰ οὗ 818 118 ψβδίϑοονου 18 ἰαϊἃ ροὴ Βΐπι. 
81. ὙΥ Βοῦμοῦ μ6 Βα ρσογθα ἃ βοῃ, Οὐ ρογϑά 8 ἀδυρ]ιῦου, 
ΒΟΟΟΓΡΙΪηρ ο {μὶβ Ἰυααρτηθηΐ 8}}8}} 1Ὁ Ὀ6 ἄοπα ἴο Δ ϊΠ). 
82. 1 1ῃ6 ΟΧ βΌΓΒ ἃ ΤῃΔῃ-ϑουυδηῦ ΟΥ ἃ πη] α-ϑουγδαηΐ; ἢ6 
5}.4}1 ρἶνα ἴο ὑμὶν τρδϑίον ὑμιῦὺν ΒΒ. 6 Κ6]8 οὗ β|] νι, δῃὰ {88 

ΤΟΙ͂Ο ἴο 7Ζεγαοϊίίοα, ἴῃ ορροδίξΐοη ἴο [80 
Οὐδπδδηἑ δι δίανοδβ, οὗ ὑθοτι, ἃ8 [ὮΘΥ Ὀ6- 

Ἰῖονθ, ἔπ [Ὁ] ονσίηρ γοσϑθ ἰσϑαίβ.Ό Βυΐ [Π0 
Ἡοῦτον ἰάϊοσῃ 18 πλοῦθ ἐδνυοῦσαϊα ἴο [86 
ϑεοοορίδειίοη οὗ Ἐδβῆϊ δηὰ οἴδμογβ, (δὲ 
[0586 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ΔΡΡΙΥ͂ ἴο ψομνσεσ ῬΟΣ- 
ΒΟΏΒ οὗ θΟΪδ ΒΟΧΘΟΒ, ἯὮΟ, 88 βου Δ Ρ8 ΙΩΔΗΥ 
ταῖν θα ΐονο, οαρῆξ ἴο ὈΘ6 ὈδίίοΣ χυδτάθά 
ΕΥ̓͂ ΤΟΥ Ῥδσγθηΐδ οὐ το δίνοβ, δηὰ ὙΠΟΘΘ 

δοοϊἀοπὶ τηὶρἢν Ὁ0 ΥΑΙΒΟΥ δϑοσὶ θα ἴο ἐλεὶν 

ΟΑΣΘ]ΘΒΒΉ6ΆΒ (Π8ῃ ἴ0 ΔΗΥ͂ ἔδ]Σ Οἡ ἴΠ:0 ρδσγί 

οὔτ ργορτγίοϊον οὗ (6 ἀδηροΓΟῦΒ δηϊπηα]. 
13 δηὰ "2, βἰδιὰ, ὑπογοίογο, ἱῃ ὁρροδιεῖοι 

ῖο 3) διὰ ΠΝ», ἴῃ νοσ. 39. 

82. ὙΠῸ ἴθο [}δγϑοϊ το ψῶϑ ὉΒΊ6ΙΠΥ 
γαϊυοὰ δὲ ΒΩ δϊνοῦ βδἤῆοκοὶβ (1οΥυἱἹῖ, 
χχυΐ, 8); [Π60 βἷανθ, δοοοσάϊηρ ἴο ΟἿΓ 
Ῥᾶββαρο, δὲ {π|Ὁὐ]. Ὑῆο ποιτηδὶ νοὶρί, 

δηᾶ, Ἰαῦοσ, [86 ἸΟΥΤΩᾺΙ οοἷη, 88 ἐΐθ 

Βοῖοι, Μυσοὶ βαρϑοῖ νυ δηθὰ ἱῃρΟΠ ΠΥ 
μᾶνο Βοθη ἀϊβρ αγοϑὰ ἰο ἀΐβοονον [15 νγεΐρῃς 
εὐὰ ἰἐ8 υαϊυθ, δηἃ διήοσ ΠΏΔΏΥ τπιηδιιοδδ8- 

ἔκ] αἰξοταρίβ, τοδὶ οὐὗὁἨ 10 Ηρῦγον δηίὶ- 
4πατίοδ ΠΑΥ͂Θ τεϊπΓηθα [0 [Π9 βέδίετηεπὲ οὗἉ 

ἐδ6 Βδυδίηβ, ἐδδὲ ἃ ΒΟΙΥ βμεῖαὶ (ΡΨ 
ὉΣῚΡ ΠΣ) ̓ ἴα θαπαὶ ἰὼ νοϊχῦ το 820 τρια 4]6 

ΒΑ  -ὅταῖηθ. ὙΏΘΤΘ Δ1Ὸ 8.1}}} βοῖῃθ 
δοηυΐπο δον δ δῃο καῖ ργοδογυθα ΤῸ 
06 πιο δοσ (86 αχίϊο, [Ὁ δείογε (παῖ 
Ῥογϊοὰ πὸ ΠΙΟΏΘΥ͂ Ν88, ῬΓΟΌΔΌΪ, οοἰποὰ 
Ὀπάου ουδ]]ς δυι δου, Δ Βουρ ἨΔ] - 

Βῃοἶκοΐβ, δηὰ δ ἰουγδι ρατὶ οὗἨ πδί δοίη 
ΉΤΟ Κηότῃ (Εχοά. χχχ. 18; 1 ὅδηι. ἰχ. 

8). ἴῃ ἴδὸ τοϑγ 178 οἵ 174 οὗ ἰμ9 βο]ου- 

εἰάϊς οτα, ἴπ6 ϑγτίδηῃ ζονογητηθπὶ ατληιοᾶ 

ἴο ῥγίποο βίχηοῃ ἴδο ὑσίνίϊορο οὗὨ οοἰπίηρ; 

δηἃ 6 ογάογοὰ πῇϑοΐο, μα ἢ, δπὰ αμδτίοσ 
δ 6 ἷκ6 16 ἴο 06 δίστιοκ. Τα ΘΙ] ΘΙῺΒ ᾿ἡγοΓα, 

ἃ ΤΩΔΠΠΔ- ΟΥ Βδουβοθ.νθββοὶ, απὰ ἃ Ὀ]οοΙ- 

ἱπῷ Αδοῃ β τοὰ οὔ 8 |Πγ. ΤΘ ἐπβοσὶρ- 
(ἴομδβ, ἱπ οἷά ΗἩθῦτονν οπδγδοίοσθ, οοπι δίῃ 

[6 να]πὸ οὗὨ ἴΠ6 οοΐῃ, [86 γοδσ, δηὰ ἴ[δ6 

Ὥδτηα οὗ ἐῃ6 ῥσίποο, δ ἼΦ δὲ ΗἸΨΌΨ. 
ΤΒ686 δῆ κοὶδ ᾿γοϊμῆ, δοοογάϊηρ, ἴὸ Βαῖ- 
ἐπό] ταν, Ὀούτγοοη 2356 δη ἃ 2712 Ῥασγίβίδῃ 
ξταϊηβ; δηᾶ, ἱἢ ψὸ δ] οὖν δοῦῖα δἀάϊεοι 

ἴον ἴη9 ἬΘΑΣ δῃὰ (ΔΓ, Ἧ6 ΤΩΔῪ ρὰΐ ἀον 
(50 ποῖρθς οὗ ἴ[π0 βδογοᾶ βῇ)εκοὶ, νι 

ΒΟΘΟΚΙ, δὶ 974 Ῥαγίβίδη ὑταῖπδ, ὙΒΙΟΝ 
ἐδ δαυΐϊναϊοξ ἴ΄ὸ ἴδ6 ἙἘρίποιῖς ἀϊΐ- 
ἀγδοπιηοη; δηὰ ἴδ ϑοριτιαρίηνς ἰγϑηϑ- 

Ἰαΐδθβ, πῃ [βοῖ, ὑρῦ, τ δίδραχμον, κπὰ 
1Π18 19, ἰῺ βί νον, δυουΐ 32. 7ἀ (26 Ῥτυδδίδη 

ἸΝεισνοεοῖεν). Βαϊ ἰδ ἰδ ΖΌΠΟΓΑΙΙΥ 89- 
δυτηθᾶ, ΡΟΣ [πὸ ἘΔΌὈΙΠ5, [πὲ 86 οτὰϊ- 

ὩΒΓΥ δ. 0 6] ἰπ 186 ἴῃ Θαυϊ ον Ῥογ 8, γῺ8 
ΟἿΪΥ Με} οἵ (δ πεῖρῃϊξ οὗ ἴἢΠ0 βδογοὰ 
βιιοκοὶ, οὐ οὗ 6 Βῃοκοὶ οὗ “τόγαὶ σεῖσἢι" 

θη Ἰϑ, 2 βαπι. χίν. 36; οοπιρατθ 
«7οοερλιμα, Απᾳ. 111. υἱϊἱῖ. 9, 10): δου κῃ 
[πο ΘΧργοβαίοπβ υδοὰ πῃ ἴπ6 ΟἹὰ Ταβίδα- 
Τηθηΐ δ 661), [ΠΟ ΥΔΙΪΥ, (0 ἸΤΩΡΙΥ 1{{{16 ΠΊΟΤΘ 
ἰπδη 8 δῃοϊζ οὶ σορσυϊαίοα ἘΥ ΤΟΥδὶ ἄθογθο, 
δηά, 868 βυιοῖ, δυδιϊδϊο [ῸΓ βδογοὰ ρετ- 

ῬοΟβ68 (866 3 Κίηχε χὶϊ. δ, δηὰ αδπ, χχὶϊ!. 
16). Μ|οδ 6118 ἴα κοβ ἐῃ6 Ῥγοροσγιοη οὗἉ 

ΟΣ δἤοῖκοὶβ, Δ8 80 ὅ. ΤνΘΏΓΥ ΚΟΓΔἢΒ 
(2, Ὀ6ΔΠ) γγθγ ΟἿΘ βῃοϊζοὶ; Πα] ἃ δ ῖκοὶ 

τῶν... Π 

-- -ἀπαὶδεν, δου, »-0Ό-΄ΦὋὋῸὋ. . 
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“Ὁ) 38 - ἐ ΡῬ᾽ Ὑψ᾽η νιν μ" οὐ 
ὙῊφ πο Ὁ Β}) 993) δ΄ ἢ ΟΝ τῶν τέ Ἢ Θὲ: πὲ 
ΤΡ ΠΕΡῚ ΡΩΝ) Δ ἩῸΞ9 ὈΡΘΥ ὝΒΙ ὈΩ3 84. ἭΒΗ Ἰδ 
πὸ ἢβ0τλο) 86 Ὁ εν» 
ἸΕΘΞΓΓΙΝ ΝΓῚ Ὑ ὙΦ ΠΤΤΙΣ ΥἼΣΘῚ ΠῚ ὙΠ ἡντὰς ΟΝ 
ἔΡΣΘ ΝΠ ΤῸ) ὙΦ 9 ῬΤΟ δὶ 86. 1 ΠΥΠ) ΓΏΣΕΤΙΝ ὨΣ 
ΣΏΣῚ ῦτι ΤΠ ἐδ Εἰρον Ὀδο γν5 Θγοφν δὐὴ οὐδ 
ΔΒ 8 ὈοΚΔὰ (902); 100 5δοίκοὶα τηϑᾶθ 
ῬΓΟΌΘΟΪΝ 8 τοΐὶπα (ΠΏ, μνᾶ; σΟΙρΑτο 
1 Είηρε χ, 17, δηὰ 2 Οβσου, ἰχ. 16); δῃὰ 
8,000 τρδάθ 4 ἰδϊϑθης (332), σϑΐο ἰθ 
Θαυίνδϊθηϊ ἴὸ 822,000 Ῥασίβίδη σταίη, 80 

[δὲ ἃ ἰδϑηὶ οὗ βἰἵνον 18 ϑαῦδὶ ἴὸ δϑοαϊ 
4400 βίου] ϊηρ,, δηὰ ἃ [αἰθηὶ οὗ χκοϊὰ ἴο δδοαὶ 
44,000 ἴ᾽ο 6,000 (Εχοά. χχχυιῖὶἕὶ, 85, εἰ 

ϑέη.). ΤΠπογοΐογο, [86 Ῥυπηἰβηπηοηὶ ἔχοα ἴῃ 
ΟἿΣ γνοῖθὸ Ὑυ]ὰ ὑὕῦθ 722. 6(, 1ἢ τὸ ἴδ Κο 
ΠοΓΟ ἴΠ6 δαογεα Βῃοῖκοὶ ἰο ὉὈ6 τηϑϑηΐ, το ἢ 

δΒΌτη Ὑ11 ποῖ Ὀ6 ἀφοιηθὰ ἰηϑάσαπδίο ἱ τ 
σομδίδοῦ πᾶὲ, 10 Θποιθῆξ {{π|68, ΠΟΙΟΥ͂ 

δὰ ἥβοθιῃ Οὐ ΣΘΠΙΥ͂ Εἰπηθ8 118 Ὀγοδθης 

γα (δοοογάϊηρ ἴοὸ  πμολαοῖὶε, Μ, Β. τ" 
8 248, οὐϑθη ΝΥ υἰπ|68 τηοσθ). Φοβορμῃδ 
(Απηᾶᾳ. ΧΙ]. 1ἰ, 8) πιθῃξοηβ 88 [ἢ6 ῥτγίοθ 
οὗ ἃ δἷανο 120 ἀγδοΐϊισωδϑ, οὐ 974. 6(.; ἴὲ ἰ8 
ἃ ΤΑΔΙΙΟΣΥ ΟὗἨ οοῦγδο, [Πδὲ, [ὉΓ ΒαροΥΪΟΣ 
δἴανϑδ, [8 ὈΣΙΟΘ γὰ8 τη υοἢ Βίρῃος (Απεὶᾳ. 
ΧΙ, ἱν. 9). 86, ἰῃ ζόπογαὶ, Πείακα, Ὁ 

Ναυτοσ 8 δϑιημδσ δηοστη), Ὁ. 188; Βδολλ, 

Μοιίτοϊορίβομο Ἰὐηιοσδιομβυηροη; 3886;- 
ἐλεαιι, τοὶ ΑΒ Δηἀ]αηρσοη Σὰ ἀοβο ίομθ 
ἄογῦ Ιβγϑο θη; 26 Ῥείίε, Ατοῖ. ὃ 184; 
Ῥρίπεν, ΒΙΌΪ. ἈὉῖος, 11. Ρ. 443---446; ϑααΐί- 
ϑολἥιίΣ, Μ, Ἐ. Ρ.201---210. 

ΤΗΕ ΒΙΘΗΤ ΟΕ ΡΕΟΡΕΒΈΤΥ, ΧΧΙ. 88---Χ ΧΙΊΙ, 14. 

12. [5 11 16 ἘΝΘΑΝΟΞΒΕΡ ΒΥ ΝΕΘΟΘΙΕΟΊ' ΟΣ ΟΤΉΒΕΒ. ΨΈΒΒΔ. 38, 34 

Αὔἴον ἰδ χίχῇῃς οὗ ρεγϑοθδ 88 Ὀθοθι 
τχοδιϑὰ ἰῃ 411 18 ροββὶ ὈΪ6 γοϊδιίοῃβ, [ὉΠΟΎ 
186 ἰατβ δϑοιΐ :Π)ΌΣΥ ἄοηθ ἴο ΡῬΥΟΡΕΣΙγ, 
οἴμοῦ ἱπαϊγεοϊν ὌΥ Θδσο οβϑηθδβ (ΥΘΥ. 
33---36), οΥΣ αἀϊγεοίϊν ΌὉΥ ἰποῖϊ οὐ ἀείγαυπὰδ- 
του (γνεσ. 87-- χχὶϊ, 14). --- Τὰο γε οὗ 
1π686 ΔῪῊΒ8 ἰγοδϑὶβ οὗ ἃ 6886, ἰη ὙΔὶοἢ ἃ 

ῬΟΓΒΟΙ ͵8 Ὀαὶ [Π6 ὙΟΙΥ͂ ΓΟΠΙΟἱΘ ΟΟσδβίοη οὗ 
8 1088. ΝΑΤΣΙΟΙΣ, ἱΓ 6 ΟΡΘῺΒ 8 ΪΓ Δἰγοδαν 
οχ βίη ἱπ ρυ ]ο ῥ᾽αοο8 ΟΥ̓ βίγοοῖβ (2 
Ὁ Δ Ἵ7), οὐ ἀΐρχβ δῆδνν ομο Υἱοῦ οονοτίης 
ἶς, 6 ἸΙΔΥ ὈΘΟΟΙΊΟ [ἢ6 σΔπ86 οὗ (6 ἀδεῖι 
οὗἩ δῃ δηΐπηδὶ, νι ΐοῖ {8115 ἰηἴο (πὲ ῥἱϊ, 
Ιῃ τ 18 6486, ἢ 8.811 ΡΑΥ ἴο [6 ᾿σγορσίοίοῦ 

106 τα]μα οὐὁἨ τἶἴ6 δηΐτηδὶ: Ὀπὲὶ [56 ἀοδά 

μθεδδὲ ὈοΪοησβ ἴο ἰμηθο! , ΤΈΪΒ 8 τιῇ- 
ἀουδίραϊγΥ ἃ ἴυδὲ ᾿ἰατνν, ὙΒΙοΝ ποΐῖ ΟΠΪΥ͂ 
Ῥτοίθοίβ ἴο60 ὙΠῸ ῬΟΒ5688 6811]6 αρϑίηϑὲ 
ὃ ἴγοαυθηί ΒοΌΓΟΘ οὗ ἀδιηδρο; ὑαὶ ΜΙ οὮ, 

85 ΕΌΏ; ΕΖΤΆ ΤΟΙΏΔΙΪΝΒ, ἰ8 οδ᾽ υ]αϊοὰ ἴἰὸ 

Ῥγουδηῖΐ δηΐπιδ]β ἔγοπλ Ὀοὶηρ δβδοσι βορᾶ 
ῬΟΟΙΙΟΒΘΙΥ τιιδοῦς δοσυΐης ἰἢ6 80 δὰ 

ΘΟΙγΘΠΐΘΏ06 οὗ πι8}.---]ὶ 8 νυ) 1- πόση, 
ἴπδὶ [πΠ0 ΟΥ̓δμ ΔΙ Οἰβίοσηδ ΔΥῸ ὈΔΌΔΙ]Υ 
οονοσγοὰ τ 8. ἰαγζο βίομθ, νοὶ ἷ5 τὸ- 
Σοογϑᾶ, θη (6 ἤοςκθ οὗ ἰδ9 ὙὯΟ]Θ 

Ὡ οὶ θουτδοοά ἀΣῸ τνδίογοα ἰοβοῖθαῦ: ἴον 
ἡ ΠΟΥ οσο ἰοῖδ ὀρθοῦ, [06 ᾿τδίῖοσ τδὶςἢ 

ΠΟΥ σοπίδίη νου] βόοη, ὈΥ ἴπ6 βδηά 
ἩἘοΝ 1η6 τη ἀσίνοδ ἰηῖο 1ξ, Ὀ6 του ]οὰ, 

ποῖ ΘὨΓΓΟΙΥ οογογοὰ (866 6. χχὶχ, 2,8). 
Οομραζο δϑουΐϊ (δ 8 αν ῬΒ ϊο (ἰϊ. Ρ. 324, 
θα. Μδηζ.), δηᾶ Φοβορδαβ( Απιίᾳ. ΠΥ. ν]}}, 
87), ΝΟ δᾶ γ8: “1, ἰῇοθθ Ἧἃ8Ο ἀϊΐξ 8 ν)ῦ]} 
ΟΥ 8 Ῥἷζ, Ὀ6 οδγοίαϊ ἴο ἸΔΥ̓ ΡΪδηΚ8 ονοῦ 
ΤΠ 6τ, δηἃ 80 Κορ ἰδ βδΠπΠπβξ ὕΡ, ποὶ ἰῃ 
ΟΓΥΟΣ ἴοὸ ὨἰΠΟΣ ΔΗΥ͂ ῬΟΙΒΟΩ ἔγοιῃ ἀσγανΐης 
ὙΒΙΟΥ, δας (δὲ ΓΠΟΓΘ ΤΩΔῪ ὍΘ ΠῸ ἀδηρΟΥ 
οὗ (ἈΠΠὴρ ἰπῖο [ποτα (ὡς ἐμπεσουμένοιρλ, 
Ἡονότοῦ, δῦουξ [Π6 6880, (δὲ ἃ τη δῃ 

δεϊηρ [118 ἱπίο βιο! ορϑη γμἱϊ, 126 16 ρ18- 
Ἰδῖοῦ δ88 τωϑιὶθ 20 Ῥγουϊβίοῃ; [Ὁ 8 τῶδῃ 
ΣΩΔΥ, ὈΥ͂ Βοη6 φγοοϑδυιϊἝοη, δυοϊὰ [Π6 

ἄδημχος. ὙΠαΐ οδϑ08 οὗ δος! Κὶπὰ ΤΟΔΙΥ 



418 ἘΧΟΡΌΣΡ ΧΧΙ. 

ΟΧ 5841}1 Ἀ6 βἰοῃηβά.---88, Απὰ 1 ἃ τβδῃ ορϑποί ἃ ρὶΐ, οὗ 1 
ὃ Ἰηδῃ ἀϊρσροίι ἃ ρἷῦ, δηα ἀοἱὰ πού οονον 10, δηαἃ 8 ΟΧ ΟΥ̓ 8ῃ 
4.88 [4}1 μετείη; 84. ΤῊΘ ΟὟΤΟΙ οὗὁἨ {86 Ρῥὶῦ 588]} ΡΔῪ 70» 
ἐϊ, απὰ σῖγα ΤἈΟΠΘΥ͂ ἴο {πεῖ} Οὐ 6", δπα {86 ἀεδα δόαϑέ 884]] 
Ὀ6 ἢϊ8.---358. Απηά 1 ὁπα τωδῃ  οΧ δυγίοί δποί 6.5, ὑμαὺ ἢ 
ἄϊα; {86 8}}8}} {Π6 0 8611 ὑῃ6 ἢν οχ, δῃὰ αἀἰνιβ [μ6 το ον 
οὗ; ἀπᾶ [86 ἀθδα 07 8180 {Π6 0 80.411} αἰνἀ6β. 86. Οὗ 1 
0 Ῥ6 Κηονῃ {μαῦ [86 ΟοΧ νγὰ8 γοηῦ ἴο ρυϑῇ ἴῃ {1π|Ὶ6 ῥρδβϑί, 
δηα Ὠἷ8 ΟὟΤΟΙ Βα ποὺ Κερὺ τὰ ἴῃ; ἢ6 588}811 ΒΌΓΟΙΥ ΡΔΥῪ 

οὐοσαυττοὰ ἰδ οὐϊάθηὶ ἔγοπι βού γα] Ῥ838 8168 

(Ρα. νἱϊ. 16; εχίχ. 85, οἴο.). Βαϊ ἢθ ογἀδίῃβ 

ἐπι 6, δο οἴἱῖϑ ὑἰοὸ τ28Κ9 8 Ὀδιι]οπιοηὶ 

διουηὰ {πΠ6 τοοῦ οὗ 8 ἢοῦδ6, τηυδὲ δοΟυ 86 

πη 1 οὗἨἁ χυΐὶὶ οἵ Ὀϊοοά, :ἢ ἃ πιϊϑέοστϊυ:θ 
ἈΔΡΡΟΏΒ; δηὰ τηἰβ οὐὔθυβ δῇ ΔΏΔΙΟΡΎ, 

ἴζοτα Ἡ ΙΟΣ ΓΘ ΙΩΔῪ ἰηΐον, [Πδὲ 1 8 ῬΟσθοῺ. 
[6}1 ἰπΐο δῇ πποονογϑὰ ρμἱϊ, [6 διίμοῦ οὗ 
πο δοοίάϑηϊ νγ88 ἀθοιηδὰ ψ]γ, δἰ που ἢ 

ἴπο ΒαΑὈΡίπἰοαὶ σίριὶ ἄθοϊασγοῦ ᾿ἶτὰ ἱπηο- 

οου ΟΝ ἦνκ., ΒΔ. απ, νυ. 6). Βαϊ δοὴϑ 
ΒΟΥΘΙΙΕΥ͂ ἯΔ8 ΟΕΓΙΔΙΏΪΥ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ, ἱ7 ΜΘ 
οοηδίἀοσ, ἰπδὲ ΤΏΔΗΥ Βυτηδη ᾿ἰνθδ τηὶρἢς 
Ὸ γἱδκοὰ ὈΥ βος ΟΑΓΟΙ6Β8Π688. --- ΟΟτη- 
Ῥδῖθ Βδὺ. ἕδιηβ, δ0, ὁ. (Ὑβοσο ἰδ0 ἄορι 
οὗ 186 ΡὈἱδ ἰδ τραυϊγοὰ ἰο ὃὉ6 ποῖ 1688 [8 
ἴθη μδηὰ-δτοδάιμθ, Ὁ ΓΙΩΌ).--- Ἴ2Π ὉΨ8 
ἀοδίμτιαῦοϑ ἷπι, ὈΥ ὙἢΟδ6 Ὠ ΘΟ] 688Ππ688 [ἢ6 

οἷξ μαὰ Ὀθοοῖὴθ [86 ὁδ80 οὗ ἴδ6 τηΐ8- 
ἴοσίαῃο. 

15. [7 ΟΥΕῈ ΜΑνΝ Ἐ ΑΝΙΜΑΙ, 15 ἔσῦΒΕΡ ΒΥ ΤΉΑῚΤ ΟΥ ΑΝΟΤΗΚΕΒ. ὙΨΈΕΞΒ. 8ὅ, 836. 

Ἐτοπὶ [86 ᾿οδ8, Ἡ ΒΪΟΝ ἃ ὈΈΓΘΟΝ ΟΔΠ 508 
ἴο [80 ῬΓΟΡΟΙΙΥ͂ οὗ δηοίδου, [86 Ἰορ β] δῖον 
Ῥδδβο8 (0 [86 ἀδιηδρο, ἩνΒ ἢ 8 ἀοῃθ ὉΥ͂ 
ΟΠ6 δηΐΔ] (0 δηοίμοῦ. [ἢ ἰοῦ ἰηδίδηοο, 

ΔῊ ΟΧ ΚΙ115 [16 οχΧ οὔ διοίδον, ἐπ 6 ΦΌΤΤΩΘΣ 

8 8014, απᾶὰ [6 τποηοῦ αἰνἀοὰ Ὀούτϑοι 
ῬοΟΙΔ ῬγΟΡτ ΟΣ, 88 18 αἷδο ἀοῃθ Ὑἱ} ἐμ 6 
ΚΗΙοὰ οχ.Ό ἙΕΌΓΣ ΠΟΙ 18 πο ζυ} οὐ οἰἴΠ ον 

Ῥαυῖ, Ὀὺὶ ΤΠΘΤΟΙΥ δη δοοϊάθηῖ. ἩΟΜΟΥΟΓ, 

Βδβηὶ οὔϑογνοβ ἡυδΈγ, (δαὶ (ἢ 8 Ιὰνν οου]ὰ 
Ὅ6 Δρρ δα ἐπ 26 οα86 ΟὨΪΥ, 17 ΟῚ οχθῃ 
ὝΕΙΘ Οὗ ΠΟΔΙΙ͂Υ 106 δᾶΣ)6 γϑῖπο; [ῸΓ 686 ἱὲ 
τοῖς Βδρρθη, ἐπδὲ [Π0 τηλϑίοῦ οὗ 186 
ἀοτίηρ δηΐτοδὶ χδϊμϑα δ οοῃδί οσϑοϊο δὰ- 
γὙδηΐϊδρο ὮὉΥ [16 ἀἰν βίοι οὗ [Π 6 της ἢ ΤΏΟΤΘ 
ὙΔΙΌΛΌΪΘ ΟΧχ ἩΔΙΟΝ πνδ8 κί θὰ; δπὰ ἐμ π8 

ἱξ νουἹὰ ὁποοῦγαο ΓαῖοΣ [Δ οἴοοκ τ[ῃ6 

ΠΆΓΘΙ688}688.---Βυϊ ἱ 1 88 Κπόνῃ ἴο ἴῃ 6 
ΤΩ 8.6 (Πδὲ [Π0 ΟΧ νγγὰ8 ρογίῃρ, δηὰ ἱΐ ἢ6 
δὰ Ὀδθη ψαγηθὰ (8660 ΥΕ. 39, ὙΒΙΟΝ 
ψογὰβ ἴῃδ0 δερῖ. ἴ6Γ6 δὰ ἃ δρδΐη), ᾽6 ἨΔΆ 
δουπᾶ ἴο ΡῥΔΥ͂ [20 411] γαϊὰο οὗ τἴ86 ἀοδὰ 
Οχ, ὙΔῖοΝ, Ὀοδίάοθ, Ὀοϊοηχοὰ το [86 ἐπ- 

ἥκγεά Ῥατῖγ. ΤὨΐδ ἰβ 50 ἸΤα]υϊοαὶ 
ἰηἰοσργοιδείοῃ οὔ ἐμ πογάδ: 155} ΠΌΤ. 
ΤὮΘ Ῥσοῦοῦῃ δ 16 διηὈϊσοουβ; ὑαΐ ἔτοω 
(89 δον ΟΥ̓ οὗὅἁὨ (86 Ῥυπιδητηθηΐ ἰῃ γὙογ. 99, 
ὙΠῸ τοίογθηοο ἰὼ δὴ οχ Κποῦγῃ ἴο ὈὉθΘ 
οτῖηρ, ἯΘ ΤΏΔΥῪ οομοϊπᾶο, μαι [ἢ τρδδίοῦ 
Ταῦδϑὲ ὈΘΑΓ ἃ σ,τΤοδίοσ 1088 ἰἤΔῃ ΤΩΘΓΟΙΥ [Π6 
Ῥδγιαθηὶ οὗ {Π0 ῥτίοο οὗ [86 Κὶ}]οὰ οχΧ, ἴῸΓ 
ΜῈΙΟΣ ἱπαοτιηηϊδοδοη πο ᾿διῖοσ που]Ἱὰ 
ποϊουρ ἴο δἷπι. 

14, ΤΛῪΒ ΑΒΟΌΊ ΤΉΚΕῚ. ΥὙκε. 37---ΧΧΠ. 8. 

Ἧγο 5.41} πὶ [}λοδ6 οΥΓἀἑΠΔΉο68 430 ἃΐ8- 
ΟΟΥ̓́ΘΣ [6 δπ|0 ἰοχίδἰδιΐνο πίδάοωι, τ ἢ 
ὙΠΙΟΝ, ἸῺ 411 ἰπδίδηοοβ, ἐδ ῥσζορογίίοῃ 

Ῥοίποοι οἴἴδηοο δη ὑαῃιβησηθης 888 ὈΘΟΏ 
Ῥαϊδηοοὰ, δῃηὰ νὴῖ ἢ τ ΒΊΟΝ ΟΥ̓ ΣΎ Βοτο [ἢ 0 
οχ  βιΐηρ οἰτοιτλδέδηοοδ ἤδυὸ Ὀθοη Ἰπὰϊ- 
οἰουδὶΥγ τορβασγάθα, ΤῈΘ ῬΌΓΟΪΥ χρογαὶ 
Ῥτοδιδἰξίου 8 οοπίδίμοὰ ἰὼ [δ9 οἰσμ! 
διὰ ἰϑηΐϊδ Τοπιηδηάηηοηῖϊδ, δηὰ ἱδ σὸ- 

Ῥϑδίϑαγ δῃ]οϊηοὰ (1οΥ. χῖὶχ. 11), 11.650 
ὝΟΓΣΒΟΒ ΒΡΘΟΙΥ ἴ116 Ῥ6ΏΔ] ἰαττε. ΝΌΟΝ ἰὰ 18 
Κπονσ, ἰμδὲ 670 δὸ οδρθοίδ!!γ ἔνὸ 
τοοῖδνοδ ἱηάδποίης ἰο ἰδμοῖ: 1. δυδσίςθ, 
δηᾷ 2. ἴῃ 68868 οὗ ΡΟΥΘΣΥ, ἰηὰοϊοποο δηὰ 
ΑΥΘΓδίΟΩ ἴο ποσὶ (8060 Δίο, Μομ. Β. τὶ. 
8 282); ἴογ ἴδ)6 ΓΌΥΤΩΘΣΥ οὔδΔ6 ἴἤογθ 18 ὯῸ 
ἸΏΟΓΟ ΒΡΡΙΌΡΓίαΘ Ῥαηἰβηπηθηὶ [085 6η- 

Βαμοθὰ χοϑιξυϊοι οὗ (860 δἰοϊθῃ ποοάες 

-΄-ἋςκςἨ.ό αι. ».-.. . .α 

ἀρὰς: μος - Ὁ Κῆρ ρος - πὦ'ὦὸὦ'οὸὖοὃὦἢ}ὦ «απ... 
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- πον 
τὐτι ΓΒ δρον ὍΣ ΠΌΤ Ἰη}Ὁ ἰδὲ σιν πζτιν τὴ 

διηὰ ἴον ἴδ Ἰδεῖοῦ, ΠὩΟΏΘ 18 ΣΟΙ αἰϊοϊους 

1Π8ῃ ἔογοθὰ δῃὰἃ δΒογὰ Ἰαδοῦσ. Απὰ (680 

δα, ἱηδορά, [6 ἔτο Κἰ 8 οὗἨ ΡῃῃΙβῃτηθηΐῖ, 
ΠΟ. Μοβο8 ἱησοάυοοᾶ ἴοὼ0Γ ἰδοῦ. Ηδθ 

ΒΘΟΙΩΔ, Ὀοδιάθθ, ο δνο δίαγθα ἴγοσῃ [89 

Ῥοΐηι οὗ νἱοὸνν, ἴδὺὸ {πὸ υϊοῖ, 0 Ροθ- 

863568 ὈΓΟΡΘΟΣΙΥ, σομλτ δ (Π6 οθηοο ἔγοπὶ 

δυδτῖοο, ἩΠ|181 ἢθ, γἢὸ ἰα ἀοδεξαϊο οὗἨ [ἢ 6 

ΤΩΘΔΏΒ Οὗ ϑυρροσίηρ Εἰταβοὶῖ, οοσασηῖεδ ἰὲ 
ἤτοσω δηΟΡϑὮΥ ἴο Βοποϑὶ δοῦν γ. ἘΤΟΙΩ 
ἐμ ῖ8 ῥσίποῖρὶο [ἢ6 ἔτχο οἰϊοῦ Ἰανγβ οὐὗἨ Μοβεϑ 
πιὰ τοραγὰ ἰὸ τΠοῖ δ΄ὸ 50] -ουὐἹάθηϊ; 

ὨΒΙΏΟΪΥ: 1. ΤΏ Ὠ]οΥ 8}14}} σοδίοσο (δ6 
τοῖο ἀου!γ, 1 ἴξ 8 8[111 ἑοπἃ πηϊοποποᾶ 
ἴῃ ἷ8 μδηὰβ (χχὶὶ. 8); διηὰ 2. 1 ἢ6 ἰβ8 

ἘΠΔΌΪΘ ἴο ΡΑΥῪ ἴδ ἤηο, δ 81.181} ΡῈ 8ο]ἀ 
ἰηΐο δεσυϊξιὰθ ἴο 8ἃ ἩΘΌΓΟΥ ταδϑίου, δηᾶ 

Βετνο ἰἰΐπὶ 111 ἮΘ οδῃ ῬΔΥ ἴΐ6 δηθ 

(τεσ. 2) ΒΥ ιδο80 διτδηβοϊηθηίβ ἐδθ 

ΔΥΆΓΙΟΙΟΙΒ Ὑ111 ὕὉ6 οἸθοίθ 4} }γ ἱηδποοα ἴο 
σοηϊοπιηθῃης Ἡ 11} 8 ΟΥτῃ ἰδ ἤλ] ΡΓΟΡΟΙΥ, 
ὙΠ} 1110 ἸΔΣῪ Μ{111 6 Ῥχομιρίοα ἰο Ἰορῖ- 

ἰπιδίθ δηὰ βροῃπίβηθουβ δοῖτιιγ. Βας 

[Π6 Μοδαδὶς οοὰϑ ϑβι ὈΪ δῆοδ ἔυΣΊ ΒΟΥ [16 
[Ο]]οννίηςΣ δρργορσίδίο χιδάδίίοη: 8. 1 

1.6 (πἰο μα9, Ὀοΐοσο ἰδ ἀοιοοιίοη, ΔΡΡΙΠ Θὰ 

1:6 το τὸ πἷἰβ οὐσῃ υδ08; ἴῸΣ ἰῃπδίδησο, ̓ἶ 

δὸ 26 ΚΙ Ιοἃ δβιοϊθη οδεῖῖο, ἃ 861}} τῆοσὸ 

ἱπογορδοά 810 ἰ8β ἱπηροδοὰ ὉρΡῸῸ δΪπ|, 
Ὀδύϑα86 δ6 [88 Σηδηΐ δὶ! Ῥτγονοά, τὲ 
86 ἀϊὰ Ὠοὶ, ἱταρο!1οἃ μογθδρθ ὈΥ ἰδ ὈαίίοΣ 
ΘΟΠΒοΟΐθῃςΒ, ᾿πύθη ἃ νου ΣΎ ἴ0 τοίαγη [86 
τῃεῆ; δπὰ 1δογοίοσο δ6 18 ΟὈΪσοα [Ὁ ῬΔΥ, 

ἰπδίοδα οὗ ΟὔΘΟΧ, ὅγτο, δηὰ ἱπδιϑαὰ οὗ ὁῃ 0 

ἰδυιῦ, ἔουγ, ΑΒ ἐδ οχ ἰ8 οὗ διιοῦ Ρασδηουπὶ 

ἱπροσίδηοο ἴοὸ δὴ δρτίο] υγ8] ῬΘΟΡΪΘ, 

ΜἾῸ 180 δοΙδο8 Ὀπὲ δθο]άοτα [ὉΓ ἰδδὲ 

ἐ ΠΡ ΤΠ Ἰ  ὙΞ ΠΝ 
ῬΌΓΡΟΒΟ, ἰξ ὙῸ8 ὩΘΟΘΑΒΑΙῪ 10 Ῥχοίθοὶ [Π6 
ῬΓΟΡΓΙΘΙΟΙΒ [86 πιο αἰἸο ΘΠ ΕἾΥ δραὶηεε 
ΒΆΝ τ οἶδ, τ ἢ ταΐσηϊ οδ086 ἐδ ΘὨ ΓΘ 
Συΐῃ οὗ τΠοἷν ΒουδοΒβοὶθ, δηἃ ἐποσοίοσο 

[86 δἰθδιην. οὗ ἃ ἰδ τγῶϑ ΟἿΪΥ βηρὰ 
ὙΠ 1Πὸ ουγοΟ]ὰ γαΐαθ, δβίποθ [ἢ ῥσὸ- 
ῬΓΙΘΙΟΥ δἰ ΣΩΡΙΥ͂ ἴ0668 ἔθ δηΐσηδὶ, πὶ ποὶ 
Δ ὙΟΣΚΙΏ -Ρονοῦ,. Τοο ἰηὰϊβιίηςὶ, δηὰ 
βου 8 μν6}1-ἀοδηρα ΡΥ ποὶρ]6, 8 [6 

Ῥγουϊβδίοῃ οὗ ἴ6 Βοιωδὴ ἰδ: “βεὰ εὲ 
4υϊ Ροτγοῦπι, γο] οδρσϑηι, ν6] ὈοΓΌΪΟσα 
δράποσουθηῃΐξ, ποὴ ἐδπὶ ρΥΑΥ ΘΓ, αὐ ὮΣ αυἱ 
ΤΩΔΊΟΓΆ δἰ Π141186, δοϊχυηῖ, Ρ]θοιΣ ἀοθοηϊ.» 
4. Τῇ τἈ86 μοῦ Ὀγοακδ ἰηΐο ἐπ 6 δοῦδο δὲ 
πἰρῆς, ἰς ἰ8 Ἰαννία] [ο τϑδϑὶδὲ δἷτὰ, 17 ποοοδ- 
ΒΑΙΥ͂, ὙΠῚῈ ἴογοο; δηὰ :ἢ 16 τηδλβίοσ οὗ 
86 Ὠοῦθ0 πηΐοσί Δ 0 }]} ΚΙ118 εἷπὶ ἰπ ἘΠ 6 
ΘΏΘΟΌΠΙΟΣ, δ6 8 ἔγεθ ἔγοη χὰ οἵ Ὀ]οοὰ, 
Βῖηοθ 186 1Δν}688 ἀοἸπαποης οχοουϊοα δΐ8 

ΟΥ̓ ΣΔΠ41] ἀοδίρη δὲ ἃ τἰπ6. ὙΒΘῊ ἰδ ἯΔΕ 
σα ροβδὶῦ]ο ἤο δὶ] πῃ {Π6 δἱὰ οἵ 19 δὰ- 
Ἰδοσίεἰο8 ἀραϊη δὶ δἷ8 Ὑἱο] θη ο0. ΤῊΉΪΒ ΥΘΘδΟὴ 
11:60 τρρδίοῦ οπ 20 ᾿ἰοῆραῦ ῥἰοδά, ιἢ [6 
πουδο.γορκίηρ 8 Θοιμμϊτθὰ ὮὈῚ ἀδΥ 
οἷν ΨΌΨΠ ΠΙῚ ὯΝ)» ἰπ ελίθ οδδθ 
τμδὲ ταβιδίδῃοο ὙὙὨ 10} ὁδυδο8. (π6 ἀθδῖ οὗ 
τὸ (ποῦ, 'ἰΒ χῈ}}} οὗ Ὀ]οοά, ἴον ἐδ ῥὑγὸ- 
Ῥτίοίοσς τοϊσῃς δανὸ ὕθθῃ δ0]0 ἴο οὐἱαίῃ 
δϑαϊδέδποθ ἤἄοπιὶ ἴδο οδῇῖοογδ οὗ }8δβιϊς6. 
Βοδίὰοβ, ἱξ οδπῆοὶ 06 ἀϊδοογηοὰ ἴῃ [86 
ἰχιξ, ὙΒΟΙΣΔΟΣ [806 οὔθπασ ἱηίοηβ ΟὨ]Υ͂ 
ἴο οοτηπὶὶ ἐδοῖ, δηἃ ποῖ ΤυγΟΣ 4180, 

διοᾶ [ΠοΓΘἴΌΤΟ ἰξ ΔΒ. ὨΘΟΘΒΒΩΣΥ, [0 ῬΟΙΙΩΪΣ 
8ε1{-ἀοἴθηοο ουδθῖ οο ἐδο χίεκ οὗ 4 ἀθβὰ γ 
σοηδίος (800 οὗ χαχὶϊ, 2). ΤῈ Κοιδὴ 
(τ. 48) Ῥγοδοσῖοθ δυοῦὶ [6 ϑῶχῃο ΟΒΘΠΟΘ: 

“6Οαξ οὔ [δ0 πδηᾶδ οὗ 4 υἱοί, (0 ῥα βἢ 

ἐΘΡῈ Ὁ ΓΝ ΤΟΣ ΓΙΊΡΉ ΔῊ ΜαΦ' ΓΉΒΠΘΣΓΌΝ 1 55 
ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΧΠ, 

Ἑ. ΓΤ ΠΟ, ἱστυριείου, ἔγουι ἽΠΓ᾽ (ἀστὰ- 

Οἷς 'π ἀοσμοβϑ); ΖοὉ. χχὶν. 16; ϑοριπαρίηϊ, 

διορύγματι; Μυϊχαῖο, “ Ρογίοἀ!θη8;" 1688 

ΔΡΡτορσίδίο 18. ἔδο ἰῃιοτρσοίδεοῃ οὗ Οἰἶμ6 ΓΒ, 

88 ἱποίγωπιεπίμαι Ρεγ7οεδιοτίμι. “ὯὟο 
Τουβὲ οομδίάἀοσ," τσζοιηασι8 Ποβοηση Ὁ 6 Γ, 

“Π6 ΤΟΥ οὗὨ Ὀγθακίηρ ἐπγοῦρῖ 8118 

ἕμ 106 Οτίοηϊ, ἔοσ [80 Βοῦδοδ δοοῖῃ ἰ 
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ΟΧ ἴὉΓ οχ; ἃηᾷ {86 ἀ68Δ4 5}8}]}] Ὅ6 18 οἾη.---357. 1 ἃ τη 
βίθδθίῃ δὴ οχ, οὐ ἃ βῆθθρ, δηαὰ Κιη]οῦῃ 1, ΟΥ 861]16 0} 1; ἢθ 
8Π.8}} γτοϑίοστθ ἤΥΘ ΟΧΘῺ ἴῸΓ δὴ ΟΧ, δ8ηαἃ ἔοι" βῆθορ [ὉῸΓ 8, 
ΒΗ6ΘΡ. 

Ηἷπλὶ ἴος ἐδ6 ογίπιθ 80 [88 οοϊωσο θά, 
ΤΠΐ8 ΔΥΠΙῺΣ ῬθΠἰδητηθηϊ 8 ἔρομι αοᾶ; 
ἴον Ηο ἰ8 οπημπίροίοπὶ πὰ 41]}- ν]66.".-- 89 
δοϊοηΐο ἴδ, αυοϊοὰ ὈΥ̓͂ ΤοΠΙΟΒΙΠΘΏ68, 
ογἀαΐῃβ: “1 ἃ τῃϊοῦ δίθαὶ ἱπ 16 ηἰρῃῖ, 
ἰς ἰ6 Ἰατυία! ὑο Ῥοσβοσαία, δπὰ ἴππ8 ἴο ΚΙ] 
ΟΓ ἴο τουῃὰ Ηἰπι᾽" (εἰ δέ τις νύκτωρ ὁτιοῦν 
κλέπτοι, τοῦτον ἐξεῖναι καὶ ἀποκτεῖναι 

καὶ τρῶσαι διώκοντα). Το Βοχηδη ἰδ 
οἵ [16 Τνεἶνο ΤΔΌ]68 Ῥουταἑ 8 8180 ἴο Κὶ]] 
8 ἰρχηγ (Ὠϊοῖ, “1 τ} 18. 8. ΟὨΪΥ τοϑι1 894 
ὉΥ Ἰἰοπὰ οτἱθ8᾽ (υἱ ἱδπίυπι ἰὰ ἰρβατι ΟΌΣ 
οἰδιηοσο ἐεϑ βοοίγ); δηὰ δπδοζοῦϑ ὑΓῸ- 
Υἰβίο 8 οοπίαίπβ (6 οΪὰ Οοστωδῃ 10 ρ]5]8- 
(ἴοη (866 επλε, (65. ἢῦθ ἀ68 ὨΘυΒΟΒΘα 
Ῥο]οΒοη ΒΘοδ δ, Ρ. 99).--Τὴο. ἘΠ ρ] 158 
αν ἀϑῆμποβ ὈΌΓΩΙΑΣΥ δἰτηΐ ασ]γ ἴο [9 
Ἡδεῦγον οοάθ: “ΤῸ οοῃδί πο [Π6 ΟΤΙπΘ 
186 δοῖ στηυδὲ δ6 οοτητ6ἃ ἰπ (86 οἰρῶξ, 

οΥὗὁἹ ΠΘΏ [ΠΟΙ 8 ποὺ ἀδΥ]ρὴς οπουρῇ ἴο 
ἀἰβοθσῃ 8 τῦδη 5 8060." --Οἀμδοαῦΐὶ Κι ἀπδρρίησ 
866 ΟἹ χ,Χί, 16.--Αὐουὶ ἀοίγαπἀδιίοη οὗ 

οηϊγιϑίοά ΟΥ ἴουμα ΡΓΟΡΟΣΙΥ͂, 8600 ΟἹ 

ΧΧΊΙ, 4. 
8. ΟὖΣ ἰοχὶ ἰτοδίβ οἵ ᾿ποῖ οὗ οδίΐο, 

Ὠοΐ ΟὨΪΥ͂ οὐ δοοουηῖ οὗ 19 ἔΥΘαΌΘΠΟΥ 
ΔΙΩΟΏΉΡ Ὠοϊηθϊο δηἃ ἀρτίου] ΓΑῚ] {τἰ 068, 

Ὀαΐ 4180 οπ δοοουῃξ Οὗ 118 τηοδὲ συΐηουϑ 
Ομαγβοῖοῦ; δηᾶ, τποζοίοσα, δἰηοδὲ 84]] 

δηοίοηὶ 1ορ ἰ8]δξῖοΠ δ ΘΟπίδῖ ἢ ὙΘΓΥῪ οαγΟΙΙ] 
δηὰ ἀοίδ!]οὰ οἶδυβοβ ἀρσαίηδὶ ἰδδὲ ΟΥ̓ ΠῚΘ 

(οοιραῖο αϊίεν, ἨΪΐδι. οὗ Εοχ. ἘΪρἢΕ, 
Ῥ. 807); ὩΟΥ Βαᾶνθ στιοάδσῃ Ἷοὰθβ οὗ ἸΑῸ 

ογοσοοκοά (118 βυ δ)οοῖ. «Φαδπὲυβ (ἰἱ. 8) 
οὔδβογνοβ, ἩΠῚῚῚ σοϑροοὶ ἴο [6 ΘΟΥΓΒΪ8Π8: 
“Νὼ οτσηθ 18 οοῃδίἀοΓο ΣΠΟΓΘ ῬαΠ 8.8 0]0 
διροηρ ἴπαπὶ (ἤδη ἱμοῖδ; [ῸΣ 48 [ΠΟΥ Βδυθ 

σβμαρ. ΧΧΙΊ. 1. 1 186 

Ἐπεὶν Βορὰβ διὰ βοοϊκθ ἰῃ ἐμοῖσ ἰογοδὶδ 
ὙΠΙΠουΣ ΔΩΥ χυδγὰ ΟΥ Ῥγοϊεοοη, ψμδὶ 
ποιὰ Ρ6 δαίο ἱ{ξ ΟΓΘ 8] ουγοὰ ἰο δβίθα]Ἱ"ῇ 
Το Του] τοϑιοσβίοῃ οἵ βίοϊθη βῆθδρ 18 
δἷἶδο τιϑηϊοηθὰ ἰῃ 2 βδσι. χίϊ. 6; Ὀπὶ ἴΠ6 

Θχοϊασηδίίου (11 ά. τοσ, δ): "“ἼΠ6 δὴ το 

σοτϊισηϊθἃ [8.6 ΟΥ̓ΠῚΊΘ 16 8. τη8ὴ οὗ ἀθδῖι"} 
ἄοοϑθ Ὡοῦ Ῥϑσιΐδ 18 ἴ0 δΒΌΡΡΟΒΟ, δὲ [6 

Κἰηρ μεδὰ ἰῃ οογίδίῃ οδβοδ ἐΐο σίας, ἰὸ 
ΘΏΠΔΠΟΟ 1.0 ῬυΠἰΒΗτηθηϊ ἔοσ πος δοοοτά- 

ἱπρ ἴ᾽ἴ΄ο ἰα ἰηάϊν 8] νὙ1}}. Τμαΐὶ ὀχρτοθ- 
δου 8 τ ΘΥΟΪΥ δὴ οΟὔἰρυΓεὶ οὗὨ ἱπαϊχηδιοι 
δραϊηδὶ [06 ΤΏΟΓΑΪ οογχαυρίΐοη οὗ δ6 
οἴἶδηάοσ, Ὡς ἢ, ΒΟΎΤΟΥΟΓ, σδηηοῖ ἱπῆθποηοο 

[1.6 διγίοι δηὰ Ἰέλοσαὶ δηϊοσοσιθηι οὗὨ ἴῃ 6 
Ῥθῃδὶ Ἰαγϑ. ΝΙῸΣ δῖὸῸ τὸ ῥυδιϊδοά ἴο ὁοῃ- 
οἰυὰο ἢ ΜΊΟΒ66115, ἔγουλ Ῥσου. υἱ. 80,81, 

10δ᾽ ἰῃ βο]οπη ἢ Β ΠΠῚΘ 8. βουθῃηξοϊὰ ἰη- 
δβἰοδὰ οὗ ἃ βνοίζο! ἃ χϑβιογϑαιϊίοη ἔου Ἵοδίεϊθ 

28 ἰηἰτοδποοῦ,. Τη6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΣ “ βούθη 

πη08᾽ ἱ8δ οΟἾΘΩ πἰϑδοὰ ἴῃ [Π6 ΒΙΡ]6 ἱπὰοᾶ- 
ὨΪΕΙΥ 828 ἃ τουῃὰ ΠΌΤΩΡΟΣ (866 ποίθ οἢ 
ΧχὶΪ!. 10, 12). ΑἸΙΒΟΌΡΙ ΟἿσ ἰδὺν βρϑδῖκβϑ 
ΟἿΪΥ οὗὨ δῃίπια]θ, ἰδ οδηποῖ 6 ἀοιυδίοά, 
[Πδὲ [10 880}0 ῬΓΟΥΒΙΟΠΒ ΔΓΘ ΘΑΌΔΙΪΥ ΔΡ- 
Τὶ 816 ἴο 811} ΟἿΟΣ τη ον 80168. Φοβορῆμϑ 
(Αμπᾶςᾳ. ἹΥ. νἱῖϊ. 27), Β808 τὶ τορασὰ ἴὸ 
ἃ Ἰοδ, νΔΪΟΣ ἰ8 Του οοτηρίοὶθ ἴῃ ἐδ6 

Βα οὗἩ ἴδ. τῃϊοῦ (χΣῚ;. 8): “ ὃ6 (δδὲ δδ2 
ΡυΠοίποα φοίά δὰ δίΐυεν,, 1οΣ Ἠΐπὰ ΡΑΥ͂ 
ἄου 6." Ηθῃοθ ΦΌ]]οντα, ᾿δδὶ 1 τΠ6 ῥγο-- 
ῬΟΣΙΥ 188 ΔΙτοθὰν 80] ἃ, ΟἹ ἱῃ ΔΩ ΟἿΟΣ ὙΑΥ 

δΡΡΙ:οἃ Ὁγ [πὸ (ϊεΐ, ἃ ἰουχίο]ὰ οΥΣ Ἀνοίοϊὰ 
Τοδίοσδιίοη τγῶϑ ᾿ἷβ Ῥα ἰβητηθης, Βαϊ [Π6 

ἢ.η68 ἴῸΓΣ δίοἶθῃ οαξέϊα ἸΤΟΤΟ, ῬΕΓΒΔΡδ, σθη6- 

ΤΆΠΥ͂ ἸΟΤΘ Σἱρογοῦβ ἔγοπι [9 ΣΘΆΔΟΙΒ 
δ ῦουο δ υἀθὰ ἴο. 

1816 Ὀ6 ἔουπα Ὀγοβκίηρ ἴῃ, 
δια ΡῈ βιλϊ θη. {μδῦ 6 αἶα, ᾿{4678 18 Ὧο σε οΥ͂ Ὀ]οοά ὕροῃμ 

ι πρὶ. Ῥέγε.---Α τλϊοῦ, 

δηοίθης ὕἄμπλοβ, ἃ8 8 0.6 0886 αἱ ρῥχοδϑϑῃῖ, [0 
Βαγο οοῃδίδεοὰ οἵἁἉ οἶδγ ἰδὶὰ Ὀοίτγθοῃ ἔγδηϑ- 
ΥΟΙΒΘ Ὀοθσηδ. ΟὈΙΏΡΑΙΘ {0} ἱγ. 19θ.Ὄ Οὐ Ἑὰ, 1Δηρἰο8.).᾽ 

8 Τῆεγο ἐελαϊΐ λο Ὀ]οοὰ δὲ δὐφά ἴον Ηλι. 

180 Βοῦδο8 οὗὨἩ 1:0 Ῥογείδῃβ 18 8 (ΠΥ 
ςοηδβιτηοὰ ὈΥ Οδασγάϊῃ (Υόγ. ἐν. ὑ. 110, 

Ὠ ΟἽ Ὁ Κγνδ, μο, τδὸ 
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ἜΝ Ὁ γε θα αν τρϑ ὑρ ὉΡῚ γἷρυ ϑρρτΙ ΠΡΌΓΌΝ 8 
"ὰ Ὑρητο ὙΦ ΠΡΣΒῚ ὙΊ ΚΑΘῸ ΝΎΘΙ ΓΝ 8. ε ἸΠ9})5 
5 4 μἀχω. Ὁ 

ἃ" “- 

: ΒΡ Ὀων ὉΠ πὲ 
ἽΝ ΓΤΙΡΒ  ἤλΎΣ ΤΙΝ ΠΡΟ ΟἽ Νς ΠῚ λει Ὁ) 

ΡΥ} 0 

8ὰ5 Κι]οὰ {πὸ (μἰοῖ, ἰδ ηοΐ οοῃδϊἀογοὰ 

ΠΌΠΙΥ οὗ τιπγάογ; 86 Ὀ66Γ8, 'πογαϊΐψ, το 
Φυ}}} οὗ Ὀϊοοὰ; τιυοἢ 1688 8 ἰδ δι τλῖ881}]0 
ἴο δυθῆρα ἴδ ὈΪοοά οὗ ἐπ6 ἐϊο΄. Αδουὶ 
[816 εἰ κυϊδειϊίοη οὗ Ὧ Ἴ, 88 “ἸΏΟΣΑΙ σαν 

οἵ ὈΪ]οοά,᾽ οοπραγὸ Ὠδαϊ. χίχ. 10. 
Φ. δον 8} ἰγδάϊθου ππάἀοιδίδηἀβ [86 

ποιάβ: ΙΓ [6 δῃ δοπθ ὉΡρο δΐτῃ ἢ 
οὖν ΨΌΦΨΗ ΠῚ ὯΝ), τὸ τηϑαι: 1 εξ 8 
ΟΙΘΑΥ ἴοὸ γοῦ ᾿ἴκὸ 80 Βιπ; πδιηρὶυ, [πδὲ 
106 (δϊοῖ ἱπίοπ θα ΟὨἹΥ ἴο δίθαὶ, μοὶ ἴο 
ΤΩυΓῸΣ δἷδὸ (ὅδ, 72 α; Ταγρῦπ) Φ0η8- 
{14}. Βαΐ ΠΟΑΙῸΣ ἴἰο0 106 δ6Ώ86 ΓΔΒ Δίοδ 

Οηκοῖοα: “1 ογο8 οὗ τϊίηθδ5δο8 (δ ἼΠἽ, 

ποὶ ἐδ 0) [811 Ὅροι ἱι," (δαΐ 18, 1 [89 
Βουδο- Ὀγοδκίηρ ΜΠ διίοιηρίοὰ ὈΥ ἀΔΥ; 
ΟΥ, ἃ8 Βδβῆὶ οσρ δίηβ, ἰὼ ἴπ0 ΔΌδΟΠΟΟΘ οὗ 
16 τηδβίοσ οὗ ἴ{ππ0 ἢοπδο, ὙΠ118ὲ ΒΙΓΔΏρΡΟΥΒ 
ὨδΡΡοηθὰ ἴο δ06 δηᾶ δβοὶζο ἴδ οι σ. 
Οομρασο ὅδη. χχχὶϊ. 82; Φπάροβ ἱχ, 838; 
2 ϑὅδζ). χχὶϊ, 4. Αδοσΐ 1[δ9 τϑδϑοι οὗ [Π6 
αἰ ογοηοο Ὀοίγοθη αἰ ΌΓΏ8] δηὰ ποσί) 

1Ποῖϊ, 5860 φωργα.---Ης δλαϊϊ πιαλε {εἰ τεείϊ- 
ἐμέϊοπ, πδλοὶγ, ἄν οχθῇ ἱπϑιθδα οἔομο, δὰ 
ΟΣ 5θορ ἱπβίδδά οὗ οὔθ 81|66ρ.---Τὰλρπ 
ἂς «λαϊ! δὲ δοἷά ,ὸν ἀὲὶὲ ἰδεῖ. ὙὍὙ8ὸ ΒΔὉ- 
θἱη5, υτρίηρ ἴδο πογὰ ἸΠ2)22, ἱπίογργοί, 
ἐπδὲὶ Ἠ6 8}18}1} ΟΥΪΥ δ0 δοϊὰ ἴογ (86 ἑλεῇ, 
Ὡοὲ ἔογ ἰϊ8 τυ] ρ! οα τοδπὔοῃ, δηὰ [μας 

δ νδῖυϑ οὔ [80 ἰδμοῖ τιυδὲ διμουηΐί ἴο 
τηοῖο ἴδῃ ἴδ6 ῥγῖοθ οὗ 86 δβίαντο. Ηον- 
ΟΥ̓́Θ 1018 ΙΩΔῪ 6, 6 ΘΟ] ἃ ΟὨΪΥ ἈῸ 5018 
ἔοτ ἃ μογοὰἃ ποῖ ὁσοθϑάϊης δὶχ γϑϑῦγβ, δηὰ 
ΟἿΪΥ ἴο ἃ Ἡεύτνειο ταδδίου; δηἃὰ “9 θορθτ8 
(Απεᾳ ΧΥ͂Ὶ. ἱ. 1) ττὶϊοα (π8 οἢ ἃ 001}- 
ἘΓΔΙῪ τηθαδῦσο οὗ Ηοτοά: “δ οδῃδοίθα ἃ 
Ἰανγ, 0 ὙΔΥ ἴκὸ οἷν ογίμχί μα] ἰανγβ, δηὰ 
ἩΔοῆ δὸ δηδοίοὰ ἰτηδο1] 7, ἰὼ ἜΟΧΡΟΒΘ 
ἨΟΏΒΟΌΓΘΑΙΚΚΘΟΙΒ ἴο ὃ οὐοοϊοὰ ουΐς οὗ δΐδ 
Κίησάοχῃ, νὭϊο ἢ Ῥαηἰδητηθοξ Μ͵Ὸ2 Ὡοὶ ΟὨ]Υ 
ατίονουβ ἤο ὃδ6 θογΠΘ ὉΥ ἴδ0 ΟΠδπάοΓΒ, 

Ῥαΐϊ οοπτιαϊποὰ ἴῃ ἰδ 4 αἀϊδδοϊαξοη οὗ ἴδ 
ΟὔδίοσΒ οὗ ΟΣ ἐογοίδιδοσβ; ἴοσ (δἷν 818- 

ΥὙΘΙῪ ἴο ζογοί ΠἼΟΙΒ δηὰ βυοῦ δ ἀϊὰ τοὶ 
᾿ἶνο δῆοσ. {ΠῸ Ἰωϑδῆποσ οὗ 969}0)8...... 88 
δὴ Οὔἶΐδπιοθ αραίηϑὶ ΟἿΣ σοὶ σίου 56. 116- 
ΤηΘΏϊ, ΓΔΙΠΟΥ [ὯΔ 6 Ῥυπίδῃηθηὶ οὗ [16 
οβδηάοσβ.... ΤΩ ἰανν θϑεοταθὰ ἰὸ 6 ἃ 
Ῥίθςοϑ οὗἁ ἱπβοΐϑῃοθ οὗ Ἡογοά, νβοῃ μο ἀϊὰ 
ποῖ δοῖ 88 ἃ Κίηρ αὶ 88 8 ἰγγδηὶϊ."" Αὔἶος 
Βὶχ ὙΘΕΓΒ, [Π0 [δγ8 6} 118} δοσυδηὶ τηυδὲ ὈΘ 
τεϊθαβδοά, το οου ἃ ποὶ Ὀ6 χυδτιδηιθοὰ 
1 Βὸ νγγὰδ βο]ὰ ἴο ἃ [ογοίχεῃ τρδδίοσ (860 
8190 Ῥλὲϊο, Ορρ. ἰΐ. 8386). 

8. Εθη στα τοτηδυκδ: “ ΤῊΪ8 Ὑ6Γ80 
ΘΟΙΆΡΥ868 811 Κὶ πὰ οἵ οδίϊο; δηὰ ἐγαὰΐ- 
οῃ παδεοτοιοοὰ ἰδ Ἰαὺν οὗ ουγίοϊὰ δηὰ 
γνοίο! τοδελαϊοη ἴο τοίοσ ἰὸ ἃ βίοϊθῃ 
ἰδτοῦ ΟΥ οχ οἡἹγ." Ηονόνοσ, 1π6 αἰ ς- 
ἴοσοησο Ὀϑίνγθθῃ (8 γοσϑο δηᾶ χχίὶ. 87, ἰδ, 
Ταῖθοσ, πδὺ ΒοΥΘ ἐΠ6 ΤΠ οῖξ ᾽8 δι ρροβοὰ 8ι}}} 
ἴο ὃθ ἴῃ 186 ἢδῃᾶβ οὗἁὨ [86 μἱοῖ, ὈὰΣ [Π6ΓῸ 

ΔΙγοδὰν 80]ἃ ἴω οἴδοσβ.0 ὙὍΠὸ ἀοιδίε τοδιὶ- 
προ " 8190 Ἰθζα γ οπδοίοα ἰῃ 4]] 
ΟΥΒΟΓ ο8868 ΟΥ̓ δίοἴ δ ῬΓΟΡΕΓΙΥ; 806 δηργα, 
δὰ ὡοεερῆμδ, Απιίᾳ. ΙΓ. νἱῖϊ. 22. Βο- 
δ᾽ 68, 186 Ταϊπυπὰ οὔδογνοα (Βδὺ. Κδῃι. 
62): 3 859 ὌΦΙ 0052 ΔἽ ὕ5 
ΝΠ ΠῚ 12 ΜῈ) ἢ 5 ΝΠ ΠῚ 12 δ. 

Ιπογοαδϑοὰ σοδι του 88 [86 ῥα δἢ- 
τοοηῖ οὗ (πο ἴῃ (ἢο οἱὰ ατοοῖς Ἰορἰδ᾽αιίου, 
δηὰ δοοογάϊΐης ἴο ἰδ9 Ἐοιηδὴ Ἰπεῖνο 
ΤΆΌ]168 (θ00 ἀἄαηι, Ἐδπι. ΑἸς. ἱ. 426; δηὰ 

Οεὶϊ. χὶ, 18), δῃὰ 18 δι}}} συ βξοσλ ΣῪ διοηςς 
[Π6 ΑΥὐδὸδ ( Ἡγεϊείεά, Ττανο15, 1, 287). Βαξ 
πῃ ΖΟΏΘΓΩΙ [86 Βοϊηδη ΔῊ ΟἶΌΣα [86 ζοἷ-» 
Ἰονίηρ Ροϊηίβ οὗ σοραγίβοη: ΤΏ Ρὰ- 
πἰδῃπηθης ἔοσ Μιγέμνι πιαπὶ) δείμπι, Ὁ (6 
αν οὗ ἴο Ἰντοῖνο ΤᾺ0]08 γγὦὁ8 οαρίξαϊ δ; 
ἃ ἴτοοδη Ὑἢδο πδὰ οοτζητηϊιοὰ τΠοἣ τῶ 
Βορχοὰ δηὰ οοπείχηοὰ ἰο [16 ἰηϊυγοὰ 
Ῥοσϑοῦ. [Γδίοσ, [δ6 ῬΘΏΔΙΕΥ γγαϑ οδδηροὰ 
ἰπίο δῇ αοἰΐο φμαάγερίἑ, ὈοΙδ ἴῃ [16 οὁ886 

οὗ ἃ 5ἴδνο δηὰ 8 ἤγοοάῃιδῆ. Βουθ ἯῸ 8600 
ΟἾΪΥ ἰπδὲ ἀϊβδγθηοο ἤόοσα [80 Μοβαὶς Ἰδῖν, 

[δδὶ ἐδ6 ἰδιίος ἀϊὰ ποῖ νδοὶ]δῦθ, ΟΣ 6 Χ- 
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μη. 2. 1 [}6 ϑῃ βῇοπα ὕροὴ Ὠΐμη, ἐΐ67᾽6 ἐΒ σις οἵ Ὀ]οοά 
ὍΡΟΙ ἷπλ; ἢθ 8881] τρδᾶκβε []}] σγεϑυϊταύοη; 1 6 Βδνθ 
πούβιηρ, [6 6 888}} 6 8014 ῸΓ [18 {με 8, 16 {86 
{δμοῖν Ὀ6 σογύδι]ν ουηα ἴῃ Π18 Ὠδηά δ]ῖνα, ψ Βοῦμοῦ 1ῦ 6 
ΟΧ, ΟΥ 8.88, ΟΥ̓ ΒΏΘΘΡ ; [6 888]] τοβίογβ ἀου]6.---4. 1 ἃ. τηδη 
οϑαβοί ἢ ἃ Β6]4 οὗ νἱπογαγὰ ἴο Ὀ6 ἀδραβίαγϑα, δῃᾶ ἀγίνοα 
1η 18 Ὀθαϑί, ᾽80 ὑπαΐ 10 Τβεάθιῃ ἴῃ δ πού" ζζδῃ ΒΒ ἢ6]4 - Π8 
Ῥοϑύ οὗ μῖ8 86]4, ἀπά με Ῥ᾿εβύ οὗ ἢϊ8 νἱηθυδγα, 8}}8}1 δ 

ι Ἐποὶ. Ῥεν6.---Αὐπὰ 8881} ἰδϑὰ. 

ῬΟΣΙΩΘΏΓΑΙΥ χ 1.0 ὈΠΥΘΑΔΟΠΔΌΪΘ δηᾶ 
ἀϊβργοροσίομδυθ Ῥϑῃδὶ οὗὨ ἄθδε [ὉΓ 186 
οἴδηοο οὗ ἐμοῖ, θὰ δὲ οὔδα, Ὑΐ βδΐθ 

δηὰ βοπηᾷᾶ ἥστηηθβϑδ, ἱπισοἀπορᾶ ἱπογοαδοᾶ 
χαβιϊτυϊοα, Ι{ [Π6 πο νγᾶβ νέο πιαπύϊξε- 
ἕκπε, (Πδὲ ἴ8, 17 16 τοῦ ττᾶ8 ποῖ σδυρὰὶ 
ὙΕΠπῚ ἢ6 τΑΒ θηραροᾶ ἰῃ οδιτγίπρ [ἢ9 
βίοϊθη (πο ΔΊΓΑΥ ἴ0 δῃοίθοῦ ηἷδοθ, (μ0 
ῬΘΏΔΙΥ νγῶδ ὑποίοϊ ἃ γαβιϊταϊοπ, ΤῊΘ 
ΒΑ ΑΥ χα ἰχζαϊίοη οὗὐ 1τ19 Μοβαὶς οοάθ 
(νοσ. 8), ἰΒ σοί ΔΙ ΠΥ ΤΩΟΓΘ σα οῃ δὶ, βίῃοθ 

ἐν 58. 811 πὲ ἱπαϊδοόγοης ἩΠΘΈΠΟΣ [86 Ἰδοῖς 
ἐδ ἰοαπὰ ἰῃ ἴ86 μαπᾶὰβ οὐ ἐδο [ποῦ οἱ ἢἷ8 

ἍΔΥ δομηθ, οὐ ἰῃ (0 ποῦδοὸ 1.86... Α 
ὩΪΣΒΟΥ 1816 ταῖρῃν ὈῸ ΚΙΠοα ἱἶ ἐδυρῆὶ 
186 δοὶ, δῃηὰ Π6 σα χἰὶ 6160 Ὀ6 ΚἰΙἸ]οὰ ἰῃ 180 
ἀαγιίπηο 1 6 νγ288 οδυρὰξς ἴῃ [86 δοῖ δηὰ 
ἀοίδηἀοὰ Ηἰτη861 1} ΔῺΥ Κἰηά οὗ θδροι. 
ΤΠ ἢγβι οδ80 σοἰ πο 468 Ῥογίϑο ἢ γ τ 1Π0 
ψογὰβ οὗ [86 Μοβαῖο ἰδνν (νοσ. 1), 1188 
1ὴ6 Ββοοοπὰ ἐδ δὲ ἰοδϑδὲ ποῖ δρδίηδὲ 15 
Βρίτγίξ, 88, ἴῃ 811 σαϑοβ ὙΏθη δ σου] δ  ΥἹῪ 

ὍῸ δΒυρροδοὰ ἰδδὲ τηυτᾶοσς δηδ ρῥἰυπάος 

ὝΟΙΟ ΘΟΌΔΙΙΥ ἱπιοπάοά, 861{-ἀοίθποο, τὴς 
ο τοζασά ἴἰο [80 ΘΟὨΒΟΑΠΘΏΘΕΒ, 88 ΡΟΓ- 
τολιο. Βαϊ δὴ ἱηνϊἀΐουβ ἀἰδιἰηοιίοι 8 
δεαὶπ τηϑᾶθ ἰπ [106 Ἐομδη ἸΔῪ ὙΠ} τὸ- 
δαγὰ ἴο 186 ῬΘῃΔΙΥ οὗὨ β[ανθδβ: 6 Ὺ ἼγοΓα 
γὨρροᾶ δηὰ ἱἤγοόπτι ἀντ ἃ ῥγοοὶρίοο, ἃ 
αν ὙΠ οἢ 8 Οὐ ΣῪ δὲ υτασίδηοθ ἢ [86 
κΚοπῖὰ5 οἵ Μοβαδίβιη, 1}0 Ἐοπιδη ἸΔῈ 
ἸΏΔΚοα, ἔασι μοσ, α ἀἰβδγσθποθ Ῥοΐνθθῃ 
αδαοίογεβ δῃηἃ ἤιγεε: “ΑὈϊχοὶ ῥγορστίῖο δὲ 
ΒαθοπΌΣ, ααΐ ῬΘΟΟΓᾺ ΟΧ μῥϑβίαᾳ οἱ ὃχΧ δἵζ- 

ἸΏΘΏ 8 Βα γα ππί, οἱ ᾳποἀδιητηοο ἀ6- 

Ῥγράδηϊιτ, οὐ δρὶοηαϊ δἰυἀϊαπι ᾳααδὶ 
διίοῃ ὅχογοθηΐ, Θα0Δ8 ἀδ στορο, νοὶ Ὀονοβ 
ὧδ διταθητβ αράἀπορηῖθβ. Οδίογυμπι βὶ αυΐδ 
Ῥογόῖα δροιτδηΐθσῃ, γα θαθῦτῃ, ἰπ βο]ϊξα- 
ἀΐηοιι δράυχοτίϊ, Ποπ 6δὺ δὈ ζΘΏ8, 86 ἔὰν 
Ῥοϊπ8᾽ (ἴεὲχ εἰ, Εὰ. ΒΙυσπιθ, Ρ. 90). 
ΤΠ 88πὶ0 ἰδ  ποιΐο) 18 πιδᾶὰθ ὈΥ Μοβεδ 
ἴῃ ἃ ΒΙ ΤΆΔ σ880 (νοτβ. 9, 11: ΠᾺ 92) δηὰ 

3.22"); Ὀυΐ [20 ῬΘπα εἶ68 ἃὸ ἢχοὰ τὶ 
ΘΑΌΪΥ δηὰ οἰθδγη 6858 (666 ὨΟΐΘ {Π6Γ6). 

15. ΑΒΟΥΊ ΡΕΡΑΒΊΥΌΞΒΙΝΟ ΣΟΒΕΙΟΝ ΕἸΕΙΌΒ ΟΝ ΨΙΝΕΥΔΕΡΒ. ΓὙΨΈῈΕ. 4. 

1 8 Ῥούβοι 1618 18 οδ]6 στο οὐ [86 
δεῖϊά οὗ δηοίδοσ, ἢ6 στιῦδὲ τοβίοσθ [ἢ 6 
ἀδιηδρο ἴτοπι ἴῃ9 Ὀοδὶ Ῥασὶ οὗ 88 οὐγῃ 
618. ΑἸουρἢ ἴΠ0 Ἰορ δῖος (Ὀ ϑαϊ. 
ΧΧΙΪ;, 24, 25) ρουτα δ [Π6 ὙΒΏΔΟΓΟΓ ἰ0 δὲ 
αταρα8 οὗ ἃ νἱηογασγὰ, δῃ ϑᾶσβ οὗ 8 σοῦῃ- 
ἢοϊὰ αὖον ἷ8 μασι β ἀδδῖγο, ὙΠ (δδὲ 

ἸἩἰπϊταλίομ ΟὨΪΥ, ἱπ ἴἢ0.6 γεὶ οδϑθ, ποῖ ἴο 

ζδῖδοῦ σταΡροδ ἰῃ ἃ γϑεβοὶ, ἰῃ [8.6 ΟἿΟΣ ποῖ 
ἴο ουςζ {Π6 ΘΑΤΕ ὙΠῚι} 8. 516 Κ]6, Ὀθόδαδο {ΠῈ8 

ΘΥΙΘΏΣΥ στοσὸ πγουἹὰ ὃ6 ἰδίκοπ ἤομ [ἢ 6 
ῬΙΟΡΟΡΙ͂ οὗ ΟἸΠΟΣΒ (ΠΔῊ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΙΎ [ῸΓ 
[Π6 ΤΟΙ ΘΏΓΔΤΥ δδιϊβίβοιϊίομ οὗὨ ἷ8 ΠΡῸΣ 
ΟΥ ἴἤ.6 ρτδδβοδιίοη οὗ μΐ8 δρρϑῦϊε; γοῦ, 

Ῥαδίυγίηρ οδέιθ οἱ Ἰογοῖρῃ 8618 ἰ8 ἴο0 

ἙΕ Ἐ 

ΟὈυίουβ δηὰ ἴοο ἱπῥατίουβ δὴ δῃοσοβοὶ- 
ΣΩΘΏξ ΡΟῚ [6 ῬΓΟΡΟΣΙΥ οὗὨἨ οἴ ΘΓ, 68ρΡ6- 
ΟἾΔΕ διροηρ ἃ ῬΘΟρΙΘ ἐδ Ὑ016 1ορἷ8- 
Ἰδοι οὗ σψἘΙΟΝ αἰπιοὰ δὲ [86 ῥγοπιοίίοῃ 
οὗ διατί ου!ατο, 0 ὁπ οοΌΣαρΘ οὐ 0 Ῥαστωὶςξ 
ἐξ ἴῃ (δὸ τοσηοίθδὶ τηϑῆμασ, δηὰ ἰὶ ὙΆ8, 

Ἰδπογοίοσθ, ὨΘΟΘΒΒΩΣΥ ἰὼ ἀοίας (826 ῥτο- 
Ῥγοίοῦβ οὗ οδίῖ]ο ἤοτι δυο ἱητ  χοΙΘΏ (8 
ΌΥ δῖ δάθᾳυδίθ ὑρϑδιγ, Ὑδο ϑβϑδιηδυ δη. 
οοάοχ, δὰ [86 ϑοριπαρίηί, το 6 ΥΘ 
ἩΡΟΓΑΙΥ [Ο]Π]ογβ 1}}6 ΤΌΓΤΩΘΥ, ΟΧΡΓ685 (δαὶ 

Ῥυπίδετηθης [Ππ|8: “6 Β}}8}} ΡΑΥῪ ἔγότῃ 18 
Β6]4 δοοογάϊηρ ἴο δ ὑχγοάυοο; δηὰ ἱξ Ὠἷδ 
οδίι]ο "88 ἀοραϑίυγϑα 81} πὸ δε]4 οὗ δ- 

οἴδιος, ἢθ 88.811 ΡΔῪ ἴδ6 Ὀοδὲ οὗ ἰ8β Εο6]ὰ, 

ΠΦὋἝὃ.»ὃΝ 

ΕΓ 
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πρ ΤΤΙΡῚ ἸΣ ΠΡ ἰδὲ δ Ὁ5Ν) ΘῪΡ ΠΕΕΥΡῚ Οἱ 
ἜΦΕΣ. Ὁ : ΣΥΜΞΙΤΙΝΣ ἼΣΘΙ ὈΡ' 
ἘΧΘΓΌΝ ΦῊΙ ΓΡῚ 9) ἜΣ ΌΣΤΓΝ ἢ ὙΉτος ονὰ 
ΓΎΣ ΙΒ. ἘΣΡΟῚ Ἀλθτι ἐχον εἰ στονς Ὑο 1 ΒΡ ὈΡΦν 227 
δα ("9 Ῥοϑὲ οἵ ̓ ΐθ υἱπογδιὰ;" δηὰ (ἢ6 
υϊγεῖθ τϑηάοσβ ἴπὸ ἰδὲ οσγὰβ οὗἨ οἷγ 
ἴοχὶ {8π8: “ αἀυἰοαυϊὰ ορίϊτηυπη ὨΔΡΘΌΪΣ 
ἴῃ δῦτο νοὶ υἱπὸϑδ ὕσὸ ἀδιρῃὶ δ βδιϊτηδοηθ 
τοϑιηοι." Ὡς [18 βοε] -πηἀογβιοοὰ, ἴδδὲ [16 

ΘΟΠΡΘΙΒΔΙΙΟ ΜὙΔΔ ΔΙΉΔΥΒ ὈΓΟΡΟΣ ΘΙ Δ16 

ἴο ἴδ6 ἀκαχοαρο (οὐρα Ταδημα, Βδὺ, 
Ἑδση. 6). 

1 φδοϑῖὴῶβ {τοῦ ΟὈΥΪΟΌΒ, δας ἰὴ6 

Ῥεοποῦπδ ἰῃ ΠῚ 9 δὰ ἸΌΦ τοΐοσ ἴο 
10 τρρδίον οὗ [80 οδι]ο (6.6 γαυϊμαῖο, 
ΦΈΡγα), αἰ πουρἢ δοο οὗ 6 ΒΔΌΡΙΠ8 
ΔΡΡΙΥ ἴδοι ἴο 106 τωοδδίου οὗ ἰδ βοϊά. 
ἌΣ, οτἰδίπδιγ, ἤὸ ΘΟΩΘΌΓΩΘ, ἰοὸ ἀογοῦτῦ; 

ΣΠ}3, οοηβαρταξίου, ἴμβοηοο ἰπ Ῥίοαἱ δπὰ 

Ηρ], ἰο ἀοραβίατο (3, οαίεῖο, θθαδίδ, 
8 οοἸϊοοξίνα . Τ8ο δοοοπὰ μδγ οὗ 
Ἐ})0 γεσβα, ἔγοϊω 8 6 ὀχρίδηδίοη 
δηὰ ᾿]]αδέγοείοι οὗ ἐμ μεϑοοάΐϊμα πογάδι: 
ἢ ἃ πιδὴ ἀγίυεξ ᾿ιὶ8 οδ:116 εἰμ 86} ἴο 10 

Δε]ὰ οὗ 16 νἱβογαζὰ οἵ δποῖδοσ, βοὴ ἈΦ 

(ογίοβ 109 ῬΘΏΔΙΥ οὗὐἨ ἰδ ἰδ; ἴγοϊω 
ΟΝ 866 18 ἴ0 ΦΌ]]ονν, (δαὶ ἰξ 1ῃ0 οσδὲ}6 

οοδ ΟἹ ἃ ἔογοίρῃῃ δοιὰ δοασὶ θη [8}}γ, δπὰ 
ὙΠ οαΐ ΠΟΙ ρχοργίοίοσ Ὀδίῃρ ανγαγο οἵ ἰξ, 
πο ἸαάοΣς ἰδ συ εῖοδο (016 ἘΔΌΡΙ 5 6Χ- 
Ρἰδίη, Βδθ. δα δ8: ΠΣ δ) ΠῚ 
ἸΦΤ ῬΙ͂Σ, ὉΠ Ἵ»Δ1 ΣΧ 5 ΤΥΙΘ 
ὩΣ 29}. ΠΤ "3 Ξε 3 (πϑίοι 
 ἰῃ ἐμοὸ Ἐοτΐ), δ00 γασ,, 36, ΠΡ) 9; οοτ» 
Ῥατὸ χχυὶΐϊ, 10; ζεῖ. ἱϊ. 21; Ἐπδο. χχ, 40. 
ΦΌΌ, ιδὸ Ὀοδῖ, οδβοίοοδι; Μ|οδδθὶ δ (Δῖοα, 
Ἐς 1ϊ, 8 161) οοπηθοίβ {π|8 νογὰ ψ ἢ 

τὸ Ασεῦὶς «δ... ταῦ απιὶ ἴγοααθ:- 

ΔΔΙΤῪ ῥϑϑδοθηὰο Ἰοοῦδ; διμὰ (χη δἰδίθθ ἰδ: 
Ῥαείωγα, ὙΪΟΒ ἰ8β ΘΏΓΓΟΙΥ ἀραίησι ἐδ9 
ἨΟΌΣΘΥ 080 οὗ ({9 ποτὰ (8661 ϑδζω, χνυ. 
9, 15λ, δοὰ δρδίηδι ἐὸ διυεμοεὶεγ οὗ 41} 
διοϊαδὲ ἐγ δ᾽ δίοσδ. 

16. ΑΒοῦτ ὈΑΜΑΘΕΑ ΟΑΥΒΕΡ ΒῪ ΕἾΒΕ ΟΝ ΕἾΕΙΡΘ. ὙΕΕ. 5. 

1τ ἰδ σαδίο ΔΙ ἱπ ἴΔ6 Ἐαδὶ, ὈοΐοΣο [86 
Ῥορίπηΐηρ οὔἴδο ταν δοάϑοῖ ἴῃ Ψ]}Υ δπὰ 
Αὐρτιβέ, ἴο 86ὲ το ἴο [80 Βοτθακο ἩΒΙΟΣ 
ὙΓ48 ἰοδ οὐ 86 86148, θὰ δἊβρϑοίδ!γ ἰῸ 

1.6 ἸΒογΒ δηὰ τοϑᾶάθ; ΌΥ ὙΪΟΝ ὈΓΟΘΘΒΒ 

ἐὸ ΓΟΓΌΪΠΥ οὗ (δὸ 8οὶ] ἴον ἴδ (ΟἸ]ονίης 
ΥΕΑΣ 18 τ οΥ 8 }}7 ΘΠ δδηοοᾶ. Βυΐ 88 ἴῃ 
ἴδιας εἶτθο [Π6 8618 ἀ΄Ὸ ΟΧΙΓΘΙΏΘΙΥ ΟἿ δηὰ 
Ῥδσοδοᾶ ὈῪ 86 ἀχοοοάϊηρ δῃηὰἃ σοῃ πθο00 8 
Ἠοδὲ οὐὗἩἨ [Π6 μΡαδὲ ΒΌΤΩΠΙΟΤ ἸΩΟΏΙΉΔ, ἰδ ΤῸ- 
ᾳαίτεβ ἐδ0 πίρορθὲ οἰγούπτηδροσιου δηᾶ 
ἐδῖὸ ἴο Κορ 186 βαπηθ ἱπ ἀπο Ὀουηάϑ, 
ὙΠ ἢ, Ἡ τἢὸ ἀϊτοσιίοδ οὗ 6 τῆιὰ δηὰ 

το ΧΌΔΙΙΥ οὗὨ ἐδ δοῖϊ ἃὸ Βοὶ δὲ θη γο 
δια ϊοά δηὰ τοραζάϑθα, του ὰ δργοδὰ ἴῃ 
ἀονδδεδιίη δ ΓὌΓΥ, δηὰ Ἰγγοδὶ 8} Ὁ} 7 ΟΒΥΕΥ͂ 
ἀεβοϊδἕοη ἴο αἱ βαυττουπαΐηρς 86.418. Ττα- 
γο] ]εγθ τοϊδίο ἤδασίαϊ ἱπείδοοθ οὐ δπολ 
οδἰδυλίεῖθα; δηὰ ἐξ γ͵δο ἐποσγοίουθ [ἢ ἱπι- 
Ῥοείουβ ἀυὲγ οὗ [δ6 Ἰορίδἰδίοῦ ἰο Ῥγουθῃςξ 

βυοῖ, σΔ δ ΟΡὮο5 ὈΥ 85 Θπογχοίίο ΙΔ, 

δηὰ ἴο ῬθΙδὮ ὀνθἢ ΠΑχο ὀθβηοϑο Ὑ ἢ (86 
ΒΑΤΩΘ ΓΙ ΠΟῸΓ 86 ΧΑ] ΧΏΪΥ; δῃὰ ἰῃ οομδίἀο- 
ταιίου οὗ [δ ζτοδῦ ἱπηροσίδηρσο οὗἉ 18 δ}- 
ὁθοῖ, 10 Ταϊυπὰ ἢδ8 ρκίγδη ὙΘΥῪ ταΐμαΐα 
Ῥγδοορίβ ΠΟΥ͂Ν ἴο ἀθε] τ ἢ} γο οὐ 8614 8 
(866 7Ζαΐκ., Βα. απ. δ9 ὃ, οἷς.) ΤῊΘ 
ΒΒΤΩΘ Ῥγδοίΐςθ οὐδ ηδᾶ δπιοηρ [Π|6 114] 8} 
ἔδυτωοσθ, 85. ΨΊΡΡΙΙ ταομιοηβ (αθοχρ. ἱ. 
8: 85): 

“ Ξ'38ρ6 οἰΐδιη βίου 98 ἱποοπάοσο ῥγοξιῖϊὶ 

ΔΡΤῸΒ 
Αἰᾳὰθ ἴογαπι δίξρυΐδτι οτγορίἑαπεθυα 

ὭΓΣΟΓΣΘ Βδσωχηΐκἶ 

ΥἿΡ ἰδοσα ον ἐλῖϑε10.--- ΤῊ 9 θγθ Ἵδῃ θοη- 
Βύτηθ οἰἕπος ΘΝ} “4 ὮΘΔΡ οὗὨ δβοαυθϑ᾽" 
(ὕοιι 0}) ἴο ὮΘΔΡ ὮΡ; οοραζο Ασδθὶο 

"9 ρ.) δορέ, ἄλωνας, ἐιγοδιιίηρ-βοοτ; 
Ὀϑοδιδθ ἰπ6 δΏΘΔΥΟΣ ΓΟ ὕὉσου ρῶς (Π6 ΤῸ 
ἰο ὕ0 ἐιγοθμθα); οὐ ΠΘ [λὸ δίδπάϊης 
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τοβίοσο.-- -ὅ. {ΒΓ Ὀγθα Καί ουΐ, ἀηα οαἰομοι ἃ ἐΒΟΤΉ 8,50 ἐπα 
186 ΒΗΘΑΥΕΒ οὗ ΘΟΙΏ, ΟΥ̓ ἔῃ6 βίδπαϊηρ ΘΟ, ΟΥ 86 β01ἃ Ὀ6 
ΘΟΠΒΌΆΙΩΘα ὑμοῦορυ, ἢ6 'νγῇο οδυϑοά [86 οοπῆσρταίζοη 58}}8]} 
ΒΌΓΘΙΥ τᾶ κα γοβϑυϊ αἰ] η.---6., ΠΠ ἃ τδηῃ ἀρ] νόσοι ἢ ἴο 18 
ΠΟΙΡΏΡΟΙΣ ΤΩΟΠΘΥ ΟΥ γ6586]8 ἴο ΚΘΟΘρ, δηὰ 1 18 βίοϊθῃ ουΐ 
οὗ 116 τηδηβ Βουβο; 17 {86 {ῃ16Γ Ὀ6 ἰουπᾷ, Ἰοὺ ἢ}Ππὶ ΡΩΥ͂ 
ἄου]68. 7. ΤῈ [86 ἰμϊοῦ 6 πού ουπά, ἔμθῃ [86 τραβίον οὗ 
{86 Βουβ6 8881] μα Ὀγτουρδῦ ἰο {86 1υαρ68, ᾽ζ0 ϑισθαν ἰλαΐ Ὠς 

. Ἐνοὶ. Ῥετε.--- ιπα]οὰ {80 το. 

Βδυΐπι (ἔσο ὨΞΡ, Ψ ΙΡ. ϑίδηϊοβ βοχοῦθβ); 
οὐ ΠῚ, δῸῪ οἴμοι ῥγοάποθ οὗ [δο δε], 
ἔγθθϑ Οἵ ψοροίϑὉ]66 (681: ΠΣ ΠοΠΌ 
ΠΡ ὮΡῸ ΠΙΣ ὍΣ ἬἼΣ ΥὙἹΣ; Βίατ: 
ΡΥ» ΟΞ ΠΣ δῦ) ΠΠῸΝ ΠΟΥ ΠΝ; Ψ ας. 
ἱπαϊβεϊποεῖγ - ἰπ ὡατίδ).--- πὶ 8}} ἔμ6θ6 οαϑοθ 
106 οτἱ χἱπαῖοσ οὗ ἴῃ σουβαρτδίου ταῦδὲ 

3 Τὸ 800 ὙΒΟΙΠΟΥ Π6 δδγο ποὶ, οἷς. 

ῬΑΥ͂ [ἢ9 1088 οὗ ἷθ ΠΟΙ ΧὨ ΒΟΌΓΒ: “ δΙἰδουρὰ 
89 δ88 ᾿ξ 1[ὴὨ0 το ἰπ 88 οσὰ δοϊά, διὰ 

ἴδιο θαπιοδ βρτοδὰ ὉΥ ἐποχηβοῖνοθ ἰδγουρῆ 
0 τπόττδ, το (ΠΟΥ ἰουπὰ ἰῃ {πεῖν 
ὝΔΥ, ᾽)6 τητιδί γοῖ ῬΔΥ͂, Ὀθοδαδβο 6 ἀϊὰ ποί 
ξυκχὰ [86 ἤγο, δῃὰ ὑγουθῃς ἱἰ ἔγοϊη δρσοδὰ- 
ἱῃρ διὰ οδυδίηρ ἀδιηδρο᾽" (Παελῦ,. 

17. ΑΒουῦτ ῬΒΟΡΕΒΕΤῪ ΟΟΜΜΙΤΤΕΡ ΚῸΒ ΒΑΕΈΞ“ΚΕΕΡΙΝΧΟ. ὟΈΒΞΒ. 6---12. 

Ιῃ 6 ΤΟ]ον πη γασθθδ, {16 ἰανγα Θ0ἢ- 

ςογπΐρν 186 8Βε[δ- Κοδρίηρ οὗ [80 ῬΓΤΟΡΕΣΙΥ 
ΟΥ̓ Βηοίδοῦ δῖὸ βροοϊδοὰ ; δηὰ ἰῇ τμπὶδ 
τοδροοὶ [6 ἀϊδιϊηοείοη ἰδ οδ Δ Ὁ] οὰ δηὰ 
δὐμοεοὰ ἴο, ἐπὶ ἢ ἱπδιηίϊπλδίο ΟὈ͵ οὶ τοῦθ, 
ΕΥ̓͂ σππηΐηρ ΟΥἩ Υἱο θηοο, ττοοοὰ ἔγοσα [Π6 
ἀοδροαίξδσγ, [6 νδ8 Ὡοΐ Ὀοπηὰ ἰο τιδῖκο 
τεδεαείου ἴο (86 ῥτορσίοίογ; Ῥαϊ, ἰἢ δηΐ- 

ΣΩΔΙ8, 88 ΟΧΘΏ, 483868, Οἵ δΏδοΡ, ΨΕΙΟ ἰῃ- 

ἐγυδίοα 1ἴο δἷ8 οδζο, 86 τγλἀϑ σοϑροηδὶῖθ 
ον ποῖ (τοῦ. 11), Ὀαὶ Βοὶ ἴοΣ δαὶ δοοὶ- 
ἀομίδ δ πὸ ἀδδέϊ οὗ δὴ δῃΐτηδὶ), ΟΣ 18 

δοδποίίοι ὈΥ̓͂ ΤΟΌΌΘΙΒ ΟΥ ἰδοοσγδίίουῃ ὈΥ ἃ 
ψὑ1ἃ Ὀσδει. Βαὶ ἱἰξ ἰεὲ ἰ8 ἑοαπὰ τδαὲ ᾿ο 
δὰ ἐπ ΔΩΥ ἯΔΥ ἰπιοησοα ἰ0 δεὲ ἔγβπάυ- 
Ἰοηῖγ ἴο {πλ6 Ῥτορτίοίοῦ, ΒΘ νγσὰ8 οοϊδροϊϊοὰ 
ἴο τοβίογο ἴο δἴπι ἰδ ἔπο- οἱ ἃ ναϊθο οὗ 
ἔθ ἀοροεῖξ. ΑἹ] ἴδοδο ἀἰϊσρυῦοβ τ οτῸ 
ἀοεϊὰοὰ ὮὉΥ [Π)0 οοτηροίδηϊ πάρα, ὈΥ͂ 
τοδδπδ οὗ δἀὐπταιίέοη. ὙᾺΐδ ἰδ [80 οἷδας 
οσομηθοξίοι οὗ ΟΌΥ ΥΟΓΘῸ8» δὰ [06 ᾿ΑΥΤ8 

νοὶ ΠΟΥ οομίδίη ὕθασ κου δο [80 
οδλγδοῖον οὗ ὑσαάθηδο δηὰ ᾿ἰπδεῖοο Βας 
ἔο ἐσδὰϊουδὶ Ψσν δὰ οχοχοδὶα πᾶ, 
Ῥοδίἀ6θ, ἐμ ἴδθθϑο οἷδιιϑοβ, 1:0 ἀϊδιϊποιίίοη, 
δαὶ νοτβ. 6- -8 ἴσοδὲ οὗ δ ρμταίυϊουδ 
κυδτάϊδη (Ὧ2Π ἽΟ)), τ μδ}δὲ τόσα. 9--- 13 
δρεβδκ οἵ ἃ ρμαϊὰ ἀοροεϊατγ Ὁ ἽὍἸ.. 
ἙἘοτ ἰλὸ ἱπδηΐσηδιθ οὐ͵θοὶβ τοοηθβοηθὰ ἰῺ 
618. θ--8ὃ ΤΟΘΌΪΘ ὯῸ Ῥασ συ ἶασ δἰζθῃ- 
σα οὐ τὰ ρατὶ οὗ ἴδ9 ἐτυδίθο, ἮΒῸ οδῃ, 

Ἰδογοίοσο, ποὶ Μὸὶ]} οἷδίπλ τασιυποχαίίου, 

πΉ]8ὲ [06 συδγάϊηρ οὗἁὨ δῃϊπια}8 ἰο 'π80- 
ῬΔΙΔΌΪ6 ἔσοσα Ἰσσοῦ] δηὰ δηχίοιος, δηά, 

Ἰμογοίοσα, ἀθθοσνοδ δοῖπθ Τοτωροπδδίοη, 

ΝΟΣ 88 [πὸ ἀθροδίιδιγ Ὀουπὰ 10 τι κο 
τοδυϊζαμου 1 ἰμ6 ΙΔΙΟΣ οΔ86, ἱΓ ΔΗΣΠΙ815 

ὩΣ ἠΐδ ΟΔΓΘ ΓΟΙῸ ΥἱοΪΘ ΕἾ ϑοϊσοὰ ὉΥ 
ὙΓΠῚἃὰ Ὀοδεῖδ, οὐ δράποϊθὰ ἱπῃ ΔΩΥ͂ οδος 
ΤΩΒΏΗΟΥ, ΟΝ ἰδ ὼ8 Ὡοῦ ἰπ διὶθ ΡΟΤΤΟΣ 
ἴο Τοροὶ ΟΥ δουυῦάπμο. ΤὨ8 ἩδΌΡίηϊς αὶ 
αἰδοίου, διιθουσὶὶ ποῖ τοοποποὰ ἱἰπ 
ΟἿΌΣ ἰοχί, ΘΟΘΙΔΒ 0 Ὀ6 ῬΘΙΙΘΟΙΥ Ἰορίςαὶ, 
διὰ πἰδικῖὶθ ἰὼ ζ.}} ΒΑΧΣΤΏΟΩΥ τὶ 180 
δρί σις οἵ {1686 ἰδγγβ. 

Φ. 1 186 ᾿ἰπδηϊγηδὺθ ὈΣΟΡΟΣΕΥ [88 Ὀδθἢ 

δἰοϊθῃ ἤτοι ἴπ6 Ὠοιδα οὗ [10 ἀοροαίίδεγ, 

[0 ἐλίφί, ἱἢ ἀϊϑοονγογοὰ δηὰ βεϊσϑὰ, πιυϑὲ 
ῬΑΥ ἴδ ἐνοο] ἃ νδῖαο το ἔδο ῥτορτίοίοσ. 

φ. 1ὲ τὸ ἐμοῦ ἰδ Ὡοὲ ἑοπιμὰ οὐ, ἐπ0 
ἐιδίοο (Π 27 2.»,422) τῦῦσεὶ οοτηο Ὀαΐοτο 
ἰδ ἡπὰρο (ὨΣΠΡΝΣ, ὁθ6 ποῖο ἴὸ χχί, 6) πὰ 
δισεαγ, ἰδὲ 86 ἢδ5 ηοί (ἐξ ) πα οσεϊοὰ 

ἴδ:ὸ ΡΣΟΡΘΕῚΥ ( Ὁ, Τασα. δου. ΡΟ, 

ἐἰηρ; ϑορί. παρακαταθήκη). ΒΒοίοτο 
δέθ Ὧδε πὸ ταυεὶ ΒΌΡΡΙΥ, δἴτοσ [119 δῃδδί θυ 

οἔὗ νοῦ. 10: “ δῃὰ ἢ 88:.4}} δυϑδσ," πὶ ο ἢ 
480 ϑδορίπδρίης δὰ ψυχαί σϑαὴγ δὰ ὰ 
(καὶ ὁμᾶϊται, οἱ ἸυΣα 0 }})»-«Αὐόοπὶ [86 Ὧ90 
οὗ ὮΝδ, δδ [20 ἱπιτοάυοίίοι ἴο δὴ οδέῃ, 
860 Οὐδν., 1οδγα. ὃ 231, 8, 8. --- ϑοδορδυ 

(Δοῖςᾳ [Υ͂. νἱϊι 38), ἐσεδείηρ οἵ (δ᾽ ϊ5 Ἰατν, 
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“ὌΤΟΣ ΟΣ 8. ε ὙΠ Πρδρο5 ΤῸ, ΓῺ ἶσος Ὀγρκιτῦν 
ὙΝ πῆρε. πότου τὸν δή. Ἥδ᾽ Ον γοδ 
ΠῚ} ὙΝ ὉΠ ΟῚ ἐφ οὐρα τ ΠῚ πτὴρ ἴοι 
Ἷ5}9 Ὀ ΕΠ.» ὈῸν’ προ ὈδΟΝς 
ἐξ ΓΟ Ὑἷ ΠΟΊΣ 59) Πές ὐνδῖν πδπ γπστος Ὁ ὰ 
ὈΡ ΓΒ ἘΠῚ πὴ ΓΘ 10. 1 ΠΡ ΤῈ Πρϑ δ ἼΒΦΣ 
Ὁ έρονν ἐδ γον} ΠῚ Ὑ}} ΤφαρΒ ὑν Ποῦ τς 
ὙΠ 3; ἘῚΘ᾽ ἩΎΣΓΌΙΣ 15. ΦὙαΣ ΠΡΟ ἸΒΝΌ 308" 5} ὈϑῸ) 11 

Β : ὨΡῸ οἷ ΠΡΊΘΣ Ἢ 
ἸΣῊΣ Υ5. ΤΟ ἜΦΆ ὙΣι. ν᾽ ΟΣ ΠΝ») 18 
1οῖ8 16 ἀοροβίαυΥ μὸ ἐπὶ τοὺς ἑπτὰ κρι- 
τάς, “Ὀοίογο (Π9 δούθῃ ἱπὰρο8," 88 ὙΔ8 

Οὐδίοσ 7 ἰπ δὶδ Εἶπη6. 
8. ον αἷΐ πιαππεν ο ἰγεδραδε, ᾿μαὶ ἷδ, 

ἴῃ 41} ο8908 ὙΠΟ 8 ῬΟΥΙΒΟῚ 845 ΘΙ ΟΣ Ζὶοα 
ῬΙΟΡΟΣΙΥ οομιτηἱ θα ἴο Βὶ8 οδγο, Ὀαΐ ῥγχὸ- 

τοπἀβ [παι ἰδ 88 Ὀθθῃ ἀδϑίσογθα Οὗ 
ΤΟΌΡΘά, ἴῃ βρ᾽ϊ6 οἵἩ ἰδ 1:8 Π] τ᾽! δηοα. 
-- ΝΠ ἼΘΙ ΝΣ, ὁ, τολίοῦ τὲ 
ϑαϊά ἰδαξ ἴξ ἐς ἰλὲδ, οΥ, ᾿ἶ ῬΓΟΡΟΓῪ [68 
θόοη ἰοδβὲ ἀπᾶὰ σχϑοουαγοᾶ, δηὰ ἰΓ {Π6 ὑγο- 
Ῥυίοίοῦ ΟΣ 8 {ΠΠΙΒΟΌΥΟΣΙΠΥ ἩΪζΏ6 88 Βα, (πδὲ 

1ῃο86 δῖ [πὸ δυϊποηςὶς οὐ͵οοῖδ, ἐπ οη [ἢ 0 

ἀϊδραῦο δἢ411 Ὀ6 Ὀγουροὶ Ὀθίοτο [86 ἡπάρο8. 
ὙΠ686 σΟΠοἾἶ86 γοσγὰβ ἤδυθ ὈΘΘΏ ὙΘΙῪ αἰΐ- 
ἔου ἾὟ ἱπίογργοίθα, Τῆὸ βοριίσδρίης 
ἘΔ δ᾽ δῖοβ καὶ πάσης ἀπωλείας τῆς ἐγκα- 

λουμένης" ὅ, τι οὖν ἂν ὗ, κιτιλ᾿; δῃὰ (5 Κο8, 

ἐμογοίοσο, ἽΝ ἽὝΦΙΝ τὸ ΠΝ, τ] ἢ ἴα, 
Βονονυοῦ, ἔογοθὰ δηὰ ἱπηργοῦαθϊθ. ΤῈΘ 
Μυϊραῖο δηὰ Τα ΠΟΥ οαγῖέ (ἢ086 τΟΓὰδ 
ΘΆΓΟΙΪγ. [π 0 ἘΠρ] 5} Ὁ ΘΥΒίο : “ τ ΒΣΟΝ 
αποίλεν ΟἾΔΙ]Θη κοι ἰο Ὀ6 ἰ8,᾽" [80 πογὰ 
αποίλεν '8 δι ΤΑΣ δαὰοὰ.--- Ἡΐλοηι ἐλ 
7μάσει τοῦ! οοπάειεν, δα λα! ραν ἀομδίε ἰο 

λὲς πεϊσλδοι, ἰῃδι ἷ8, ΟἰΠΟΣ [Π6 ἀσροδβὶ- 
ΤΆΙΥ ἴον [Π6 ἱπίοῃἀοά ἔγαπά, ΟΥ̓ 1}}6 ὙΥ Ἐπ 688 
ἴος εἶθ ἔαϊθαε ουϊάθῃοθ, οὐ ἴ6 ἀδροβὶίοῦ 

ἴοτ [86 [4186 οἴδσρο Ὀσουρῆν ἀραϊηδὶ 18 
ΒΕ ΒΌΟΌΣ, 

ΦΘ. Τῇ ἰδὸ οηὐτιίοα δηΐπμδὶ Ῥϑυϑῃ 68 

ὉΥ͂ δοείάρης, ἀδαΐδ, οἵ ἵγασίῃσο, οὐ ἰδ 

ὙἹΟΪΘΠΕΥ δϑάποιοα ὈΥ τορθοτα (292), 
τοϊλοκμὲ ιοἱἰΐπεδε (ΠῚ 5, δοῦν [89 
Νοιι. Αὔδ0]., δο0ὸ ΕἸοαϊά, ἄγταμι. δὶ 6592), 
1Βθῃ, 

10. ΤΉ ἀδροβιξα ΥὙ 8118}} ϑύσθασ, [δὲ 
ἢϊ8 δβίδιθιαθηΐ 8 {συ πΐ]; [ἢ 6. Ὀχορτὶ 

8 Βοππὰ το βοοθρὲ ἐμΐβ οδίὰ ὉὉ)}8 ΠΡΟῚ), 
δηὰ [Π6 ΓΌΣΤΩΘΙ ΤΙΔΚΟΒ ΠῸ χοϑιϊαϊίοη 
(ὗν νι)» Αἰγοαὰγ Ὁγκεῖοθ δάᾶϑ ἰὸ 
ΠΡ. 10 ποζὰ ἐς ΠΏ, οδίἢ ; 80 6χ- 

ἰδίῃ δἷ8δὸ Βδδηὶ δῃὰ Ἐρη Ἐζγα, ΑΡεδγ- 
ΒΔΏ6] ΒΡ 165: “186 ἀοδὰ δηΐπ141]"; τ] οἢ, 
ΒΟΎΟΘΥΟΥ, ἰδ, δὶ 1ϑαδὲ, ἰδ] 1 68]9 ἴο ΠΤ 7), 

ΒΙΩΟΘ [6 ΔΏΪΠΔΙ γγ88 Ὠοΐ δ πδῃηδ, Τἢ6 
ἀΟΡΟΒΙΑΓΥ 188, ἴῃ δυο Οα868, }]7 6χ- 
οἴ ρίθα ἔγοσῃ 811 Υοδρο δι ὈΪ ΠΥ, ῸΓ 10 γγχα8 
ποῖ ἰῃ 5 ΡΟΥΤΟΣ ἴο ρῥρσγουθηῦ (ἢ 6 ἴ088, 
βόοπιθ σοσωσωθηίδίοῦβ Ὀο]ΐονο, ἐμαὶ, ἰῃ Βυοῖ 

ἰπδίβδῃςοβ, [6 ῬΣΟΡΓΙΘΟΣ ῬΔΥΒ ὯῸ Ὑδζ68 
ἴο 1.6 ΚΟΟΡΟΣ; ἴογ, δοοοσζάϊης ἴο τηοὶσ 
οΡἱπίοῃ, Οὖἱσ ἰθχί βρθδκϑ οὗ 3 “ὈἸΨΦ, 

8600 δεργα. Βαῖ, ἱ ἐΠἷβ σοῦ Π6 σα86, ἱξ 
Ἡοῦ]ὰ 6 ἀϊ ῆου]ῖ ἴο δηὰ δὴ Ὀοὰγ σὴς 
ἴο ἰοηὰ 186 ἤοοκϑ οὗ δηοίδοσ, 88 Ἦθ ἰ8 

Ἰηδθ ΤΟΒΡΟΙ ΒΡ] [ῸΣ δοοίἀϑηϊβ θογοῃὰ 
[86 οοῃίτοὶ οὗ Ἰ1Δ}.--- Το οἴδηρο οὗἩ βαὺ- 
ἦθοίδ ἴῃ ἐδ ὅπττο γοσῦϑ, ΠΡΡῚ απὰ ὈΡΦ, ἰδ 
ὩΟῖ ΠΏΟΘΟΙΏΠΊΟΙ. 

Ἅ1. Βαι ἱΐ δῇ δηϊπ)Α] 18 δέοίθη ἔγοτα ἴῃ 
ἀορΟΙ ΑΥΥ, 86 τασδὶ Σοδίουο ἰδ, 86 ἐξ ΣΩΔΥ͂ 
ΑἸ 06 διρροδβοὰ ἐμδὲ 6 τὰ ἀοβοίοης 

μι [1|ὸ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ΟΑΤῸ αηὰ νἱχ  δήοθ, πος 
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Πιαῃ ποὺ ραὺ 818 Βαπά ἴο ᾿ἷ5 ποῖσῃουτβ ροοάϑ. 8. ἘῸΓ 4]] 
ΤΩΔΏΠΟΙ Οὗ ἔγ68ρ888, ἰολοίλθν τὲ 6 ῸΤ ΟΧ, ῸΓ 888, ῸΓ ΒΏ66ρ, 
ἴον ταϊτηθηΐ, Οὐ" [Ὁ δηγνίβιηρ Ἰοβὺ, 'οὗἨ τ ΒΙΟῺ 1ὑ 18 βα]α {πδὲ 
1 18 18, 8 οϑ86 οὗ Ῥοΐ ραγίϊθβ 8}4}} οοΐὴθ Ῥαΐίοσε {86 
Ἰυᾶροβ; απά βοτὰ ἴδ υσρα8 “1111 οοπάθσμη, ἢ6 5888]] ΡΑΥ͂ 
ἀουθ]α ἰο δὶ8 ποῖσθρουγ. 9. [1 ἃ τηδῃ Ἂδ]γογοῦμ ο δ18 
ΠΕΙΡΏΡΟΙΡ 8 838, ΟΥἹ 8 ΟΧ, ΟΥ ἃ βῆθερ, ΟΥ ΔΩΥ͂ ᾿θαδϑύ, ἴο 
ΚΘΟΡ; δῃὰ 1( ἀἰοθίῃ, οΥ 185 υγί, ΟΥ ἔδκθῃ αὐΑΥ, ΠῸ ΙΔ} 
βθοῖηρ 11: 10. 7Ἴθη, 888} δὴ οδίῃι οἵ [6 Πιορὰ Ὀ6 Ὀούναοῃ 
ἴΒοῖὰ Ὀοΐι, ὑπαῦ 6 μα ποῖ ρυΐ ἷ8 μαπᾶα ἰο ἢ18 πεὶρἢ- 
Ὀου᾿Β σοοῦδ, δπα {86 ΟὟΤΟΙ οὗ 1ὑ 8841} δοοορὺ ἐῤόγθοῦ, πα 
ἢ6 8841] ποῦ τρᾶκα γοβιιϊυϊίοη: 1]. Απα [ἢ 1Ὁ Ὀ6 ϑ8ϑίοϊϑθῃ 
ἔγοτα Εἶπ, ἢ6 884}} τρδκα γϑϑιϊξαξίοι ἴο [Π6 Ὄσσα ῦ ὑμογθοῖ. 
12. 1Ὺ Ὁ ΡῈ ἤογῃ ἴῃ ῥίθοθθ, ἐΐθπ 16ὺ Εἴτα Ὀσΐηρ ἰὑ 20» υὶ]ῦ- 
Π655, ἀπά Ἦ6 8881} ποῦ ῬᾺῪ ἕο ὑμαῦὺ νὩ]οὮ 18. ὕοχῃ.--- 
18. Απὰ 18 ἃ τῆδῃ Ὀουτόσοίῃ αἰσἦἠὲ οὗ κ͵5 ΠΟΙΡΆΡΟΙΓ, δῃα 1ὐ 
18 δυγί, ΟΥ αἀ16, ὑΠμ6 οἼσπον ὑΒογοοῦ δοίης ποῦ τ 1ῦ, ΒΘ 888}1 

1 ΤΕ οὶ. Ῥένε.--- ὙΓΌϊοΙ ἀποίλεν Ομ ΔΙ ]Θησο ἢ ἴο 6 8, 

ὙΠΙΟΣ σομαοη δίομθ ἢ τοοοϊνθὰ Ἀΐ8 
δ 

12. Τῇ 10 δηΐϊτηδὶ 88 ὈθῸη ΘΏΓΓΟΙΥ 
ἴογῃ ὉΥ ἃ ὙΠ Ὀοαβὲ, [Π6 συδγάΐδη 58}}8]], 

88 8 Ῥγοοῦ οὗ 818. ἱπηοοθῇοθ, Ὀγϊηρ ἃ ρατὶ 

ΟΥ Το οὗὨ ᾿ξ τὶ δῖτὰ (ἽΝ 1|}4.2»), 
δηὰ 15 10 ἴγοο ἔγοπι Ῥϑθδιγ. ΤὨτ8 
ἘΞ η Ἑστβ, ἘΔδΉ δῖα, δη ἃ ΟἾΒΟΙΓΒ (ΘΟ ΡΘ ΓΘ 

Αἴ. ἰϊ. 12.).-- ΟὨΚΟΙ͂ΟΒ ἐγδηβὶαίοθ: ᾿Π" 
ΝΠ, “1οὲ δα Ὀτίηρ ὙΠ 65868"; ἱπ 
ὙΒΙΟἢ τοηουης (80 Βυδὴχ δ πουἹὰ 
Ὀ6 ὈΠΔΟσΟΌΠΠΔΑΌΪ6. Φοπδίμδη ρσίνθα πὸ 
ἀϊδογοης οχρίδηβίίοηθ: “86 Βἢ3]}} Ὀχίηρσ 
λίπα πϊτη685865 (80 ἰδῶ 183) που]ὰ 

ϑἰδηὰ ἱπϑιοδὰ οἵ "01 δ4)3", πτἶοι ποαϊὰ, 
Βονγούοσ, 6 ὙΘΙΥ͂ ΠΟΙ ΔΙου8; 8600 ΚΕ ισαϊα, 
ὅτ. αὶ 656), ΟΥ, “.6 8}}8}} Ὀτγίηρ ἶπι ἴο 
[η)6 Ὀοὰγ οὗἁὨ [16 Ἰαοογαῖθα δηΐτλδ]"; Ὀαὶ 
(ἷ8 θύρροβοδ ἴδ τοδάϊηρ Ἵ) ἰπβίοδα οὗ 
ἽΝ, τ οἢ ἱβ, τρογϑονοσ, οοπηθοίθα τ ἢ 
(6 ζο]Πονίης ΠΡΌΣ. Ὑπαβ [88 {Π9 
ϑερί.: ἄξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν θήραν; δῃὰ 
Βἰ πιῦ ΑΥ [26 Ὑυϊχαῖο: “ ἀοίοταί δὰ δῦπὰ 

18. ΑΒοῦυῦ] ῬΠΟΡΕΕΤῚῈ ΒΟΒΕΟΎΕΡ 

Τπ δγειοτηδίϊοαὶ ογᾶος ἐδ 6856 ἰβ ΠΟῪ 

ἐτοαϊοᾶ, [δὲ ἃ ῬΟΣΒΟΏ [48 ἰθηΐ ἰ0 ΔΠΟΙΒΟΥ 

αυοά οοοΐβαπι 68ι."- ΑΒ 8η ἱ]Πυδίγαϊοη οὗἁ 
ΟἿΣ τογϑὸ δοοοσζάϊηρς 0 (Π6 ἔγεὶϊ ᾿πύογρτο- 

ἰδίου, γγὸ χυοίθ 0 [0] ονηρ Ῥαβϑαρθ 
ἤτοϊῃ ἴπ0 απ οὗ (6 (ἀδηΐοοθ: “1 τὴ6 
ΒΘΡΒογὰ ᾽88 Ιοὰ διὶβ οΔΕ]16 ἴὸ ἃ ἀϊβδίδης 
Ῥαδβίῃσο, δῃἃὰ δὴ δηϊπιδὶ (168 το ΒΗΥ͂ 

ἀΐβοδδο, ἰῃ βρὶ[6 οὗ 4}} Ῥοβϑὶ "16 οἂσγθ οἢ [ἢ9 
Ρϑαυὶ οὗἩ [πὸ ββορμογὰ, 6 ταυβὲ Ὀγηρ ἴο 

186 ρῥτορσίοϊοσ ἔπ μϑδᾶ, [80 (Δἱ}, (86 ἴοτο- 

ἴοοϊ, ΟΥ ΒΩΥ ΟἾΒΟΡ ῥδτί οὗ ἴθ ὈΟΑΥ, 88 8 

σοηνποίηρ ῥσοοῦ οὐὗἨ {πὸ γα οὗ δῖ 

δίδίοιιθηῦ; ἐπ ΒΒ} Π886, [6 8 ἔγοδὰ ἔγοτα 

811 το δρο δὶ ὈΙΠγ; Ὀαὶ ᾿ἶ 6 πορ]θοὲθ ὑπδὲ 
Ῥγϑοδπιοῦ, Π6 τηῦδὲ τοδυλίτι 6 [Π6 1088 (860 
οϑεπια., Οτίεπηϊ. ἱ. Ὁ. 148).--- ΕἸΣ] το 
186 γεΐῃορ]ο, τἴδδὲ [6 ΚΟΟΡΟΙ 18 ΟἹ] 
ΒΔΏΒΥΓΟΥΘΔΌΪΟ, ἱἢ ἰἢ 8 ἐπ Βὶ8 ΡΟΣ ἴἰο 
δυοσί 1586 δοοίάοης, [86 Ταϊηθπὰ (Βαδ. 
Καπι. 15 ὁ.) οὔβοσνοθ:: “Ὃ δηΐσηδλὶβ Κὶ δὰ 
ὈΥ 8 ἴῸΧ ΟΥ ΤὨΔΙΙΟΣ τασδὶ δ Ῥαϊὰ ἴοτσ; 
ΘΏΪΙΔΔΪ8 [ΟΓΏ ὈΥ̓͂ 8 ψοΪΐ, ἃ Ἰίοη, ἃ Ὀ6ΔΓ, ΟΣ 

βογροηῖ, πϑοὰ ποὲ Ὀ6 χϑβιοσγοὰ." 

ἘΒΟΜ ΑΝΟΤΉΣΕ. ὙΨΈΒΕ. 18, 14. 

ΟἸἾΠΟΣ Δ 8 ͵Π|8] ΟΥ̓ 8 (μΐηρ. 1 106 ὑγο- 
Ῥγοίοσ σϑοοϊγοὰ ἢ0 ᾿ἶγθ ἴοσ ἰδ, δηὰ 86 

-.. .»,,.. ΒΕ οἱ νυ. 

.... Ὁ» ϑ 

---- 
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ΝᾺ ΝΘΠ ὙΡΕΡῸΝ ὈΡΟ Ν ὑϑ}} ὙΡΥΣΓΟλΣ, 14 ὈΡ.ν ὈΡῸ 
δὴ ΡΒ) 16 - ΤῊΣ 
τ ΣΕ ΣΝ ΔΧΟΝΝ ΔΎ Ραν. 
διηϊτηδὶ ἀϊοά, οὗ 126 οὈ͵θοῖ νγγδ8 ἀοβίτογοᾶ 
δ [Π6 ΔΌΒοηοο οὗ δα Τρδδίοσ, [86 ὈΟΣΤΟΥΤΟΣ 

χρηδὶ ΤΕΒίΟσΟ 86 1088: ἔογ [20 χυδτάϊΐηρ οὗὨ 
186 θοιτονοὰ τηϊπρ ἀονοϊνοὰ προι Βΐτα; 
Ὀπὶ “ἢ [ὴ6 ταβϑίοσ "γῶϑ Ῥγοθεῆῖΐ, [86 Ὀοτ- 

ΞΟΉΟΙ 88 τοῦ Ὀοπχμ 29 ΡΥ ἴῸγ [9 Ἰοδϑ8, 
Β500 [9 ΖΌΣΤΩΟΘΣ τηῖρ ὁ μανο ῥσοϊοοϊθα ἢ18 
ῬΓΟΡΟΣΥ, δηὰ πνοῦϊὰ πὸ ἀοπθὺ βᾶνο ἄοῃα 
80, ἵ{ ἰὲ δὰ Ὀθοῶ Ῥσδοξίοδῦϊο, Βαΐ ἴ 186 

ΣΑΛϑίεΥ τοοοίνοὰ ἶγο ἴοσ 186 Ὀοποποὰ 
δ ΪΠ14] οὐ Τπηρ, (86 ὈΟΥΤΟΥΤΟΣ μδὰ, ἰὴ 6886 
ΟὗἩἨ Δ δοοϊἀθηῖ, 0 ἔΓΙΒΟΣ ΟΡΗρδιϊοῃ; 

ΜῈ οοτποδ ἴοσ δὶρ το" (ἸἽἼΣΣ;Ὡ }ὲ2)); ἕοσ 

186 Τρρδίοσ, Μἢ0 ἀοτήνοϑ ὑγοῦϊ Πότη ᾿ὲβ 
ῬΙΟΡΟΣΥ͂, τλυδὺ Ε͵90 Ὀ6 ΡῥΓορασοᾶ ἴον ἃ 
ἄδιβαρο, Ἡ 160 (δὲ ῬΤΟΡΟΣΥ 18 πϑοὰ ὉΥ͂ 

οἴμετα. Ιἱ ἰα φο] -οπδοτείοοῦ, ἴδδς {π|8 
Ἰδϑὲὶ Ῥγουϊδίοῃ 8 δρρ σα ϊθ ΟἿΪΥ 1 ἴΠ6 
Ὀοττόονγοῦ 18 ἢος ΧΌΪΥ οὗὨ δὴγ ἀθοοξεξαϊ ΟΥ 
ΣΩΔΙοϊουῦϑ ἰη οηίίοη, 

12. ἸΌΡ  ἩΌΡ3, αραῖπ δὰ δρθοϊαίθ 
σορβιγυσεέίου ἴκὸ ΠΡ 18, ἰὴ νὸσ. 9. ΤῈΘ 
ΤΩΆΒΙΟΥ ΤῊΡΏΣ, ΤὉΣ ἰπϑίδηοθ, 88 ΕΌπ Εἶτα 

ΟΌΒΕΣΥΟΒ, Ρῥ]εδὰ δραϊηβὲ (86 ὈΟΙΤΟΎΟΓ, 

18δὲ Βο ἱπηροβοὰ 00 ἤδαΥΥ Ὀυγάθηβ ὈΡΟΏ 
186 8 ϊπ|6]. 

14, δ  ὈΝ.---Ἴἶ τ80 οχΣ ἷἴ8 ποῖ 
ογτονοαᾶ, Ὀαΐ Ηἶτρά, [6 ὈΟΥΤΟΥ͂ΤΕΣ Γοσοῖτο 
ὯῸ ῬΑΙΟΌ]ΑΣ ἔδνοι ἔγοσα (6 Ῥχορσίοίοσ, 
δἷποθ 6 ΡΔΥ͂Β [ὉΓ [0 180 οΥ̓ [16 δηΐπμα]; 
Δηὰ δ 18 ἐδπογοῖοσο ποῖ ψοβρΟ 81010 [ῸΓ 
δοοϊἀθη8 1 [0866 το ΔΙῸ Ῥοστηϊ θὰ 118 
δταιϊυϊουξ πδόδ. ὙΒοίδος ἐπ ολ868 νδοα 
ΒΌΟΒ Ὠἰγρὰ Δδῃΐ) 8] νγαϑ βίοϊϑῃ, ἴ86 θοσ- 
ΤΟΥ͂ΤΟΣ ψ)ὲ8 ΟὈΪσοὰ ἴο χσοϑίοσο ἷἱξ οὐ ηοῖ, 18 
Ὠοΐ τη οηοα ἰῇ ΟἿΣΓ ἰαχῖ: δαΐ [ἢθ 

ᾳπεϑώοῃ μα ὕὈοθε ἰτοαύθὰ ἰβ ἴ86 Ταϊπιυᾶ 
(Βα. Μοζ. 94), διὰ 888 θϑθὴ αἰ ΓΘΏΓΥ 
δηθνογοᾶ: δοοοτάϊηρ ἴο Βα Μοίγ, 89 
ὈΟΥΓΤΟΎΤΟΥ 18 1κὸ 4α ὯΣΠ “ΟΦ, διὰ ἱἰθ 

Ὡπεσοίοσθ ποί γαϑροηβῖθϊο; δας ἰῃ ΒΔ 
Φομυάδ ΒΒ ορίῃΐοη, δ ἰ8β ἴκὸ ὁ “]) 
ΩΣ), δηὰ τουυδβὲ (πογοΐοτθ ῬΘΥ͂ [ὉΣ [9 
Ιοβϑ, Οὐομῃβίοσίηρ [6 πογάϊηρ οὗἁ γογ. 11, 
ἜΔΔΌΝΙ Φοδπ Δ ἢ Β ἰπιογργοιδεϊου βϑοτιδ ἴο 
δ6 τῇοτὸ οοστοβροηάϊηρ τὴ (Π6 ΟΡΙπΙΟη 
οὗ [Π6 Ἰερ δ᾽ αἴογ. 

ΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΜΟΒΑΙ, ΑΥ͂Β. ΧΧΙΤ, 15. τὸ ΧΧΊΙΠ. 19. 

19. Αβοῦῦ ὈΝΟΜΑΒΈΙΤΥ (ΘΊΌΡΕΟΜ ΔΚ Αὐυτ ΈΒΙσΜ). Ὑ5ΒΔ. 1δ, 16. 

ὙΠῸ οχιγδοσάϊηδσυ Ὀυγ τ δηθὰ [δ6 
ἀὐνί ποῖ ζρογαὶ οἰαγϑοίος οὗ ἴδ Μορϑδίο 
Ἰορίβιοδίοα ΔΡΡΕδσδ ἴῃ πὸ οἶδθθ οὗ Δ ῪΓΒ 
ΤΟΙ ΒΌΩΩΙΥ δὰ οἱθασὶγ, [88 ἴῃ ἰῃοθ0 
Φῦοαυϊ νἱοϊαϊίοδ οὗ εἰβδδεϊζυ (σοῦ ρδσο [86 
Βουθ τ οοξητηδηάιηρειί, χχ, 13). Ἠορο 
48ὸ Ἰορίοϊαῖος δϑοὼβ ἰο αἀἰϊἰδΑυ ΟὟ ΘΥΟΙῪ 
εἰοϊησσογ, δηὰ τῖθι ἡπαχοζδῦδθ δου 

ἴο δὰ δὲ ἴδ ρυγοδὶ ἱπύδοτί!ν οὐὁἉ ΤΟΣ Α]0. 
1. 17 4 φοβοῦ δοάποο ἃ ποί δείγοίλο( 

ἔτοο νἱγχίῃ ὈΥ ρμοσϑιιϑδίοι οὐ νἱυ θηοθ, μ6 
ΣΩτδὶ ῬΔΥ͂ [0:6 ΟἸΣΙΟΠΙΔΙΥ τρριταρο- Ῥσῖοο 

ΟΣ κοὲ ἐπ) α) 85 ἱπῃιροδοὰ ὉΥ͂ ΜΕΥ ἔβεμοΣ, 
απιὰ ἰδκο ΠΕΣ ἰο υνἱἦϊος ΠῸΡ 158 [6 αἰονοὰ 

ἀυσίηςς ΗὶΒ τοῖο 11Ἷὁ 0 ἀΐϊνοτοθ ἢθζ, 
πὲ ΣΓ 16 ἔδίμοσ τοΐαϑοϑθ Εΐτῃ 88 [18 80- 
ἐμ αν, ἢ9 τηπδὲ ἈΔΥ ἴΠ6 υδιιδὶ βη6 ἴῸΓ 
ἃἰϊδρτασίηρ ἴπ6 τἱγσίη, το ἢ τγ88, δοοογά- 
ἀρ ἰο δαὶ, χχὶϊ, 28, 29, ΠΑ͂Υ βῆϑκοὶβ οὗ 

αἰϊνας. 

9. ΤΥ ε)ὸ γδϑ Ὀσίσοίμοὰ οΥὨἩ χηδιτὶϑὰ ἰο 

ΔΠΟΙΠΟΣ Τηδδ, δηὰ Ν88 εγεμασεά ἴο 180 

ΟΥ̓ΑΪΏ81] οομάϊοεί, Βολ στ γὸ Ῥυδ ΠΟΙ 
βἰοηδά ἰο ἄθβἢ, “τἢδὲ 186 ΟΥἹ] ταΐχοϊ ὉΘ 

αχιϊγραιοὰ ἔσο διηοης [εγδοὶ.}Ὰψ νυἱγρίῳ 
Ἰοχ ῖγ Ὀεϊτοίδπιοα νγῶδ οοῃδίἀοζοὰ ἃ αν] 
πἰΐδ; δῃὰ οου ]ὰ ἐπογοΐοσο ποῖ 6 δοραγαϊοὰ 
ἤτοτα μὲῦ ᾿πίδεηάδοὰ πυεραπὰ πους ἃ Ὁ1}} 
οὗ ἀΐνοσοθ. 

8. 1 ὧν ϑοἀποὔου οὗ ἃ ΡοϊΓοιΠοά γἱγρίπ, 
ΟΥ οὗ δηοίμογ ΒΒ π|ιΐδθ, τγῶϑ οθϑοίθὰ τὶ 

υἱοίΐεποε, [Ὧ6 Ἰι8Ὼ ΟΣΪΥ δυδοχοὰ ἀοδίῃ. 
Βυΐ νέοϊθηθθ ἨΔ8 δυρροδοᾶ ἰἢ ορϑὰ ἤο]άα, 
ὙΒοΙΘ [80 σρδίἀθῃ ΟΥ ὙΠῸ χωΐϊχης ἤδνθ 
οτὶοὰ ἴοσ μοῖρ, ψίϊβοις δος γοΐοθ γοδοβίης 
10 ἱμδαδίυοα ῥίδθοϑ; 80 [δὲ 86 γ͵1ὸδ ἰῃ [Ὠ0 
Ῥγοάϊοδιηθηΐ οὗ οὔθ δἰέδοϊκοὰ ΟΥ̓ ΤΟΌΌΘΓΒ, 
γγ 181, 1 τὰ οτἴτηθ νγδϑ οοτωσηϊείοθα ἴῃ ἃ 

ἰόντ, δ ἢ Ἄὁχοῦϑα οδηποὶ ὃὉ6 ρΙοδάοά, 
4. 1 ᾿Χ᾽0 δϑοδυαοσοὰ ἔδια!ο τγ88 ἃ Βοσυδῃΐ, 
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ΒΌΓΟΙΥ ῬΑΥ͂ 70} {ϊ. 

ΕΧΟΌΌΞΚ ΧΧΙ͂. 

14. Βιι 16 ἴῃ6 οσσποῦ ἐπογοοῦ δ6 τὶν 1, 

[6 8}}811 ποῦ ΡὈΔῪ ἴον 1:: 1 1ῦ δ6 ἃ Ὠἰγθά ἐῤίησ, 1ῦ σαπιθ ἴῸΓ 
1.8 Η1γ6.---1ὅ. Απᾶ 1 ἃ δὴ οηὐοοῃ ἃ τηαϊὰ σ͵Ὸ ἰ8 ποῦ 

Ὀεἰτοί θα, δῃὰ 116 τὰ ἢ ΘΓ, 86 88.811 ΒΌΓΘΙΥ Θμάονν Β6Ρ ἰο 

[1:6 ΤΏΔΠ τπαρ2 οἰδδιϑοὰ, 6 δὰ 0 Ὀγίῃρ ἃ 

συ -οὔοτίης, απὰ (6 Ῥυίοδὲ πισδὲ ῬΓΘΆΥ 
ἴον οχρίδιίοη οὗ δ18 δἷπ (ονἱῖ, χῖχ. 20 
--25). 

ὅ. Τῇ ἃ τηϑδῃ δοῦῦβοϑ 8 ΠΟῪ Υ-τηδιτιοᾷ 

πὶίο οὐ ὉΠΟΒΑδ τ, (86 ΟμδΥρο ἰ8. Ἰηγοϑε- 
παρὰ ὮΥ 6 ᾿υᾶρο8 ἴῃ [009 Ῥγόθθῃοθ οὗ 
ΒΟΥ Ῥδυθηῖδ: ἱγ βὲθ 18 ἔσει ἱπποοθηΐ, (Π6 
ἘΒῊ ῬηΠ8Β ὈΑΥ͂ (0 δὸς Ῥδγϑῃίδ ἃ πυράτοα 
ΒΏΘΚ618 ἔον Ὦ18 ΘΘΙΌΤΩΩΥ, δ: ἃ 15 ΠΟΥΟΣ Ρ6Γ- 
Σηϊοα το ἀΐνοτοο μοῦ; Ὀαΐξ 1 586 15 ἰουπὰ 
συγ: κἸΠ6 5 ΠΟῪ 5861} Ὀγίηρ ουὖἱὐλ [0 
ἔοιηδῖο ἴο το ἄοοῖ οὗἨ Ὧθγ ἔαι μοῦ ΒΒ ΠΟυ86, 
φδηὰ 180 τὴϑὴ οὗὨ Β6Σ ΟΥ̓ 8}}8}} δίοῃ:ϑ δῦ 
ὙΠ ϑίοηοθ ἐμαὶ 8.0 ἀΐο; ὈρΟΘΌθ6 886 Ὦδ.} 
ὙτΟῦΡὮ ὑσηρουδη688 ἴῃ Ιδτγϑοὶ, ἰὸ Ὀ6 πἢ- 
οἰιαδίο ἱῃ Ποῖ ἔδει ΒΒ ΠΟΠ86: 80 ΒΔ]! (ποι 
Ῥιυΐ ΔΊΥΔΥ 601] ἔτοει Ιαγϑοὶ " (σαί. χχὶϊ. 
18---2ῶώ15. Αοαὲὶ (9 ἱπιργοδδῖνο δηὰ ἱπι- 
Ῥοκΐῃρ οογϑιλοηΐοβ ἰῃ 0,808 οὗ ϑυδροοίοα 
ἔα ]οδθηθθ8 οὗ ἃ Μ|[6, 800 Νύσῃ. ν. 
11--81, οοσοηοηΐοβ Δ ΐοῖ, πηδουδιοάϊγ, 
ὝΟΘΙΟ ἃ τοοδὶ οὔϊείοης Ὀγουθῃινο οὗ δὰ }- 

(617 ; οοἴηρῶθ σύποπιεε, ἨΔΠΠΙΟΙ. 
Νίδαγα Βοιδυϊαι; Φόεπ Παρθεν, δοσι. 

168, εἰ δέ. 

ε ἰ8 ΘΑΒΥ ἴ0 ἀἰθοονυοῦ [16 Ιοραΐηρ Ῥεϊῃ- 
αἶρίοβ οἵ τμο86 ἰατνγβ: 16εῖ. ΤῸ βῃϊιοά 
νἱγαίηβ ἤτοι Ῥοστηδηθηΐ ἱμηποτηγ δηὰ 

ἀΐβρταοο ἷῃ ΘΟΠΒΟΠΈΘΏΟΘΘ ΟὗὨ ἃ ΤΩΟΙΘΏΪΕΣΥ 
οὐηθ, Ὁ Θοοηνοτείηρ ἰἢϊοῖς ἸπιοΓοοῦΓΒ0 
ἰηῖο ἴθ ᾿ἰατσία! δηὰ καοσϑὰ 16 οὗὨ τηδίτγὶ- 
ΤΩΟΏΥ: ϑηὰ. Τὸ ἀσοίοσ υἱγζῖηβ διὰ γουης 

ΣΩΘῊ ΠῸΤ ΠΠΟΠΑΒΕΥ; ϑ:π60 [86 ἴοττηοε 
οουἹὰ, πῖιπουϊ ἀδηρογ οἵ ἀθαίδι, ΤΩΔΙΤῪ ἨῸ 
Τη8ῃ Θχοορὺ Τ[μοἷγ δοάυοογβ, δος δανΐηρ 
ΟὯΟΘ ἰοθὲ τῃοὶν ἱηποσθοο; δηὰ (86 ᾿δίξατῦ 

ὝΟΙΘ ΟΟΙΏΡΟΙ δα τὸ ποὰ δ6 ἀϊερτδοοὰ 
οι 8168, δὲ [ἢ 8816 {ἰπ16 Ἰοδίης ἴδ6 ΘΙ 

ΟΥΟΥ ἴο ἀἰδηιῖθ8 ἰμοῖ: διὰ, ϑιά. Τὸ δὰ- 

το δ Ῥοϊγοι πο ΟΥ τηδυτίϑα ποθ οὗ 
ἐποῖὶγ οοηυχαὶ ἀυῦοδ ἐῃ [80 τηοδὲ ΠΏρΡΓΘ8- 
εἶνγο ἘΒΔΏΠΟΥ, δηὰ (π8 ἰο Ῥχοῖθοϊ ἐδθ 
ΒΔΏΟΘΕΣΥ οὗἁὨ Τηδί ἸΟῪ ἔτοστι Ῥγχοίδηδειου 
ὉΥ [ἢ χιοϑὲ στἰζοτοῦβ ῬΘΏΔ] 68; δηὰ ονθῃ 

ῬαΠΙΒμτηοηὶ οὐὗὁἨ ἀοαϊδ οδ, ἔγοτιλι 8|680 

χα οα Ῥοϊηίδ οἵὗἠἨ ΥἹἱοῦγ, ποὲὶ ἌΡῬΘασΣ ὁχ- 
ρχοταιοὰ. Νοορὰ νὸ δὰ, δὶ ὅσ θη 
ἔγαϊϊι8 1686 νῖδο δῃᾷὰ τῃηοδὲὶ πιογοὶ ἰδνσα 
δγο ὑτοδυοσοα ἰῃ ἐδ6 δυο ἰδ δον 

δἷῃσθ ἙΠΔΘΙΠΥ δηἃ βδογοὰ σουθθῆοο ἴῸΣ 
40 τηδισ πιοηΐαὶ ἀπέῖο8 σὰ υἱγίποα ψ ἘΪΟΒ, 

δἰηοθ ἰ86 γοδὶ οὐὔθοζνδδοῦ οὗ (δο Μοβαοὶς 
λδνγ, ἢδυο δἰ τυδγ8 βουσθηθα δπηοη δὶ ἸΒότα 
ἴῃ ἃ τοιμαγκδῦϊο ἄορτοῦ; δὰ ΠΟΎΒΟΙΟ ἀ068 

[86 πἰίοῦ ἱπδΌ γ οὗ Ἰδοϊζυϑ 0 δοσιρτο- 
μποπὰ 86 θρὶ Γἱϊ οἵ (0 Ηοῦτον ἰδνγβ ρροδγ 
ἴῃ ἃ ΠΟΙῸ ΒΕ Κρ ΤΔΉ ΠΟΥ (μΔη ἴῃ δὲ8 

πηρυλτγάοα ΟΔΙΌΙΏΩΥ ἩΠῺ Τοδρϑοῖ [0 [86 
Ῥιοοορὶβ ὑππᾶθγ ἀϊφουδβδίοῃ : “Ῥγοοςεδ- 
βἰπια δὰ Ηἰϊἀΐποσι ζ6η6, ΔΘ σαπι οο- 
οὐδίτα οὐδέϊποιξ; ἐπίον δὲ πιλὲἰ ἐἰ οἰ έν. 

δ8ο τοποῖ ἀο πδίομδὶ ὑγοϊπάϊοο δπὰ 
τοϊ ίουβ αηδι οἶδα Ἀϊὰ τ06 αάρτησης 
οὗ ονϑῃ χζιοδὲ δὰ σοι ργομοπδῖνο τϊπ δ, 
Ἀ8 8 οοῃίζαδὲ ἰο ἰπδὲ τοδεκ οἵ Ταδοΐϊυπ, 

ΓΘ 08]1 αἰὐθη τ οη ο [86 ἀϊςίστῃ οὗ Βίδηοῦ 

Οτοροῖγο: “ἢδὲ ἃ δι κὶρ ΤΟΘΟΕΔὈΪΔΏΟΘ 
οὔ ο]άγθη ἰο ΤΠ ΟΙΥ ῬΔΓΟΠΙΔ, 8 Οὔ ϑηοΥ τοοὶ 
τ διπθοηζοὶ 0.18 (πη διηοηγχϑὶ ΟΒΟΓ 

ὩδΔΌοΙΝ " (8... ᾿ 
ΤῊο Ἐζογδη (ἶν. 19) ὑγουϊάθδ: “ Τῇ γοῦζ 

ΠΥΘΒ ΘΟΠΙΩΪ ΘἀΠΙΈΕΥΥ, δῃὰ ἴον τὶῦ- 

ὮΘΘΒΟΒ ἹΓΟΙΩ ΔΙΠΟΠΩ γόοὰ ΓΟΒΟΣῪ [}}}8, 1π|- 
Ῥτίϑοηῃ ΠΟΥ ἴῃ ΥὙΟῸΣ δοῦϑοὸ {Ε} ἀθδιὶ 
ΤΟΪοαδὸ8Β ΠΟΥ ΟΥ̓ οὐ ΒΟΝΒ ΠΕΡ Δηοῖ οΣ 
ὙΆΥ οἵ ἀρ] νόσαηοο. ἢ ἘΌΣΠΟΙ (ΧΧΙν. 4, 

δἰ 8εᾳ.)ὕ: “ Βυΐ δδ ἴο ἐδοθοὸ ἨΐΟ δορῦϑ8 
ὙΟΙΉΘΏ οὗ τορυϊαϊίοη (οὗ ἰοτηϊοβίίοη οἱ 

Δἀυ] ΕΓ), δηὰ Ἄοδηποὶ ὑτούμποοθ ἴοι τῦ» 
ἘΘΒΘΟΒ, ΒΟΟΌΓρΡΟ ἔπόσὴ ΨῬ» Γι Οἱ ΠΥ ΒΓ 68, 
δηὰ τοοοῖγο ποῖ ἐποὶσ ἰοΘ  ΠΔΟῺΥ [ῸΥ ΟΥΟΣ, 

ἴοσ βθς δ.’Ὸ ᾿πλου8 ῬΥΟΥΔΥ ΟΔίοτΒ; 6Χ- 

σομίηρ ἴοθ6 Ὑἰἴο δ58:4}} δϑογνδσγὰβ 
τοροηϊ." Ιὲ 6 οὐνίουβ, ἴμδὲ Ὀοΐδ [ἢ6 

ἀἸΠΘΌΠΟΥ οὗἨ οὐαὶ πίπρ ΤΟΣ 6γθ- ὙΠ ΉΘΕ808 
ἴογ {86 ετἴτὴδ οὐ δι ογγ, δηὰ τΠ6 δεγὸ- 

ΤΥ οὗἨ Ῥυῃἰβηπιθηξ ἐπ 6850 ΟὗὨ τηΐδίδκο οα 

1ὴ0 Ρασὶ οὗὁἨ (06 δοσῦθογ, στηῦδὲ δἰ ποδὶ ζϑῆ- 

ἄον 10 Ἰπιροθαὶῦ]ο ἴο οδ], Ἦ δὴγ ἰηϑίδῃηςο, 
ἔαΣἘ 1688 τσῖνοβ ἰο δοοοῦπέε, Ηονονοσ, ἴθ 9 
δρὶπι οὗ ἴποϑὸ οἶδυδοβ ἰδ ουϊ θην ἰῃ 

ἄπ... . μυκαινδο ἢ 
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ἘΆΣΩ Ἵπδ ΟΡ 9 τ ΡΤ ΤλϑΣ [5 8) Ἰπεδ θα: 16 
Ἀρδὴ Ὁ 18. 1 ΠῚ ΝῸ ΠΡΟΘὉ Ὁ 1 
δοοογάδῃορ τ ἢ [86 Μοβαὶς 16}008.---Α ἴον 

σΟΙΡΑΣΒΟΠΒ ἴσοι ἴΠ6 ατεοῖκ δηὰ Βοϊηδη 
ἸαννΒ ΤΏΔΥ Ὁδ6 δοοορίδοϊθο.Ό Ατροηρ (δ6 
ΑἸδοηΐδη5, ἰἦ ἃ τοϑδη οδυχῖις ΔΠΟΙΒΟΥ τηδῃ 
ἔπ ἴδιο δοῖ οὗ οὐ πη] ἱμύογσοῦ ΓΒ Ἡ ἢ Π18 
νεϊίθ, δ6 τοῖν Κι] ἷτὰ τ ῖτὰ ἐπα ρα πγ. 
ὙΒΟΣΟ Ὑ48 ΠῸ 8] ΓΟΓΥ Πη]688 ἃ τηδετίοα 
ἭΟΙΩΒΠ ὙῸΟὁὃ8 ΠΟΠΟΟζηΘα; αὶ 1 Ῥ88 50 

ΘΑΔΌΪΕΟΙΥ (ὉΣ 8 ΙΏΔῃ [0 ἤδτὰ ἙοὨ: ΘΟ οη 
ὙΠΕΠὮΕ 4 τπδχτίθὰ ΘΔ ὙΠῸ ῥτοβειμυϊοα 
Βοσβοὶ, οσ το Νὰ5 οηραροὰ ἴῃ 80] }Ἰηρ' 
δηγιίηρ ἴῃ ἰδ6 δροσα, Τῇ πυδυδηὰ 
ταῖρι, 1 Πα Ῥ]οδδοά, ἰδκο ἃ βπ οἵ ἸΔΟΠΕΥ͂ 
ἔτγοιῃ ἴ86 δ] ΓΟ, ὈΥ̓͂ ΤΑΥ οὗὨ σΟΙΏΡΘη88- 

εἴοη, διὰ ἀοίδίπθπ ἶσα 1} δ6 ἰοππᾶ 

δυτοίϊο8 [ῸΣ 106 ῥδγιβθηῖ, [1 τ86 δοὶ οὗ 

Δα! οΥ 88 Ῥτγονϑά, [6 Βυδθαηὰ οου]ὰ 
ὯΟ ἰουροῦ οοδαδὶς τ ἢ ἷ8 τΐΠῸδ, ὑπάὰογ 
Ῥδίη οὔ Ἰοβίῃρ 818 ὈΥΥ]Ο68 88 ἃ οἰξίσοη, 
ὙΠῸ δὰ] αγοδθ σψ͵ὰϑ ὀχοϊπ θὰ ἔγοια 8]] 

᾿ Φ6Ρ168.---Ἰὴ 6 Βοϊηδη ᾿ΑῪΓ ἰΠπογ0 89 
ΠΟ δΔΌἸΓΟΣΥ 1688 [Π0 [6Π1416 ὙΥ43 ἴῃ 87- 
Σοὰ; [06 ΘΟΙΙΠΊΘΙΟΘ ὙΠ ἃ ὙΣΔΟῪ οἵ ἃ 

ψ γί τγδδ δίμρτιπ. ΒΥ ἴδο Οἷα ἸΔῈ ΟΥ 
οὐδίοπι, 1 [16 ΔΌ]ΟΓΟΣ γδϑ σδιρεὶ ἰη ἰῃ6 

ἔδοϊ, ἢ6 ΔΒ δὲ ἴπ6 ΤΏΘΙΟΥ͂ οὗ 186 ἰηϊυγοὰ 
Βυβραπά, τὴὸ χϊσῆς 4180 Ῥθηδῃ ΜῈ 
ἀθδῖ Ηὶθ δαυογοῦβ τῖΐθ. Οὐ βίη δι, 
Ἐ6 δεῖ οἵ δ] Υγ ταὶρ εν Ὀ6 ρυπίδηοα ὉΥ͂ 
ΔΗΥ͂ ΡΟΓθΟΏ, 88 θοΐηρ ἃ ΡΈΝ])}ς οὔθηςοθ. [πὰ 
180 εἶχηθ οὗ Αυγχυϑκίτα, [Π6 ΖεΣ οκίία ἀε 

«Αἀμἰϊεγὶϊο οοεγοεηαϊδ, 88 οηδοϊοὰ (Β. Ο. 
17). ΒΥ 05 Ἰανν, ἱἶ ἃ πυϑραηὰ Κορί δὶ8 
νεῖ ΔΙ͂ΟΣ δὴ δοὶ οὗ δά] ὙὙ 88 Κηοττῃ 

ἴο ἰπ), δηᾶ 1οἱ ἐδ δὰ υϊνοσοσ ἤσθο, ἢ 6 88 

καυΐεγ οἵ [πο οὔδηοο οὗ Ἰοποοίηϊοτη, Α πο- 
τοδηι, οοηγνϊοιοὰ οὗ δὰ] ΘΓ, τγὰδ τηυ]οϊοὰ 
ἧῃ 41} ΠΟΥ οδ, διὰ ἴπ6 ἰμἰγτὰ ματί οὗ ΒΟΥ 

ῬΓΟΡΟΣΊΥ (δοπα), δῃὰ ὑδηϊδμοὰ ἰὼ βοῖῃδ 

ΣΩΪΒΕΣΔΌΪΟ ἰδίδηἁ, δυο 865 β'ουίρῇῃοβ, ἴῸΣ 

ἐπβίδποο. ΤῈ6 ΔΌΪΟΓΟΙ ῬΓ88 τηυ]οϊοὰ ἴῃ 

ΒΑ! ἷβ ῬΥΟΡΟΣΙΥ, διὰ Ὀδηΐβῃθα πὶ {Πκὸ 

ΤΩΒΏΠΘΥ, Ὀαπὶ ποῖ [0 1860 Β8πη60 ἰδἰδηἃὰ 88 [Π6 

πομπὴ, Τῆθ δαυ]οσοῦ δὰ δά} 6 γ688 
ΓΟΓΟ δυρ᾽εοίοἃ 4180 10 εἰν] ἱποαρδοὶθῖθ8; 

δαὶ ἐμἰ6 Ἰανν ἀἰά ποὶ ἱπβίος ἐδ Ραπῃίδὰ- 

τηθηΐ οὗ ἄθδϑίἢ ου οἷπος Ῥαγίγ. Βαΐ, ὈΥ 

ἃ οοοδελαξίοη οΥἩὨ Οοηδίδηπηο, (δ6 οθπο0 

ἦπ ἴ8.6 Δ] ΟΣ ΔΒ τηδάθ σδρί(8], ΒΥ 

[6 ἸερίβἸαιίοι οὗ αδέϊηΐδη (πα δῷ Ὠ] οΓ688 

8 Ρᾳΐ ἰηίο ἃ οοηνεηῖ, Δ οΣ Ὀοΐηρ ἢγδὲ 
ΜὨρροά. ΙΥ ΠΟΥ Βυαδραπὰ ἀϊὰ ποὶ δ κθ 
μοῦ οὔ ἴῃ {πὸῸ γΟΆΓΒ, 86 ὙΔ8 Ἑσοιρο] ] ἃ 
ἴο ΔΒΒΏΙΩΘ ἴπ6 ᾿δοϊ,, δηὰ ἰο βροπᾶὰ [ἢ0 
τοδὶ οὗ δΒοὺ ᾿Σΐδ ἴῃ 106 οοηυθῆῖ, ΤῈ ὅ8- 
᾿δῇ αν Ῥογτηϊ θὰ (86 ἔδίμοῦ ἰο Κ|]] [00 
ΘΠ ΠΟΣΟΣ δηὰ δάυ ]ογοδ8 ἱῃ οασίδίη ο8868. 
Τῆο Βυβθδηα τηΐχης ΚΙ] ΡΕΓΒΟΙΒ οὗ ἃ Θ6Σ- 

181 οἾ488, ἀοδοτὶ υθὰ ἰῃ 1:6 ἰανγ, Ἡβοσι ἢ 

οδυσδῦ ἴῃ 106 δοὶ οὗ δά] οΥν τ τ Ἰεΐδ 
τὺΐο; Ὀπὶ πο οουἹὰ ποὶ ΚΙ] μΐ8 πὶθ. 1 

[10 νῖΐο νγῶὰϑ ἀϊνοσοοὰ ἴοσ δά] 61, 100 
ΒυΒΡΘμἃ γγαδ ΘΕ 16 ἴο τοϊδίῃ ραᾶσὲ οὗ 186 
ἂοβ ( Ἡγοϊαείοι, ΒοΙ σοι οὗἨ Ναζυγο, ΡὈ. 
141, 142. ν. Ἑά. ; 8606 διε, Απιᾳ. 
Ῥ. 16, 17), Το δεϊοπενο σοδοῦ π|ὶ]}]} 
ΘΑΒΙΪ Οἰδοουοῦ (6 αἰ ογοποοδ Ὀοίτθαπ 
1680 σταάθδ!! Υ ἰπίτοάυοοᾶ, πποοῃηροϊοα 
Ιεθ, πὰ ἐδ δυἊίθσηδιῖϊς Ῥσου δ ο5 οὗ 
6 Μοεδὶς οοάθβ. Ἂοοοσγάϊηῃρ ἰὼ 180 
Ἐκγυρείδη ἰανν, δ τοσθδὴ ὙΠῸ δὰ οοσὰ- 
ταϊθἃ ΔΔΌἸΓΘΥΥ 88 βθηἰθηοοὰ [0 1080 ΟΣ 
ὯΟΒ86 ([), δηὰ [89 Ἰηδῃ ῬΔ8 σοῃὰεϊηηοὰ ἴο 

τοοοῖνο ἃ Ὀδθμδάο οὗὐἠἨ οὔθ ἰδπουδαηά 
ὈΙον8 (})) ΙΓ 16 Ἰδίίον μδὰ υϑδοὰ ἔοσγοθ 
δρδίηδιὶ ἃ ἴγοο οϊωδῃ, [06 ῬθΙΒῃπιθηςξ 
ὙΔ8 5111} ΙΏΟΤΘ ὈΔΙΡΒΓΟΌΒ (προςέταξαν 
ἀποκόπτεσθαι τὰ αἰδοῖα. Ζ)ιοά, ἱ. 71). 

Ἐδ, ΗἨΡ ελαϊϊ φσωγεῖψ οκάοιν ἦὲγ ἰο 
δὲ ἀ΄ ιοὧὖξ. ΤὮ6 ΤΏΔΏΠΟΣΙ ἷἱπ 810} 
ΤΩ δΊΤ ΛΟ 81] 8] 0685 ἃῖτὸ οοποϊπάοά 
ἴῃ (80 Εδδὶ, ἰβ ἴοο τῦν 1 Κπονη ἴο 
Το,τγΘ ΔΗΩΥ͂ οοΙσηθῆξ; δηὰ (δ [Ὁ] 

οχίσαοὶ Ὸμπιὶ «ἀγυϊεμχ  Μδθηθῖβ οὗ (Π0 
Βοάουΐη ΑΥδρδ (Ὁ. 119), Ὑ1}} ευϑἔῖοθ ἔου 
186 1Παδέταϊίου οὗ [Ππ|8 νοῦϑθ: “1 ἃ γουης 
ΤΩΔΏ βηὰβ ἃ οἷν] ἴο Ϊ8 ἐβδίθ, "6 σϑατϑϑίβ 
Βαγ ἔδίδοσ, ἐγοῦρ ἢ οπθ οὗἉ ͵ 9 το αἰίνϑβ, ἴὸ 
Ῥοστηΐξ ἢ18 τηλυτίασο 10} Βογ, Νονν ΒΟΥ 
Ὡοροοίδίο ΠΟῪ ΤΩΘΔΏΥ͂ ΟἈΙ618, δῆΘΟΡ ΟΣ 
Βοῦβοϑ ἴῃ6 δοῃ-ἰῃ-]ΔἘ ἷἱ8 ἴο σίτο [0 100 
ΤΑΊ ΒΟΥ ἴῸΣ Ὠἷ8 ἀδυρηιοτ...... Α τοῦδ ΝῈΟ 
ΤΩΔΙΤί68, ταυδῖ, [ΒοΤοίοσα, ᾿ΙΠΟΣΔΙΪΥ ὈΌΥ ἢ18 
Ὑἵδ; δηὰ (Π6 Ῥδζθηὶϊβ ὙῈῸ δᾶνθ ἴθ 
κιοδίοβὲ ΠυΤΡΟΣ οὗ ἀδαρὨ!ο 5 δ [86 

τὶοποδὲ. ΤΉΘΥ ὅσο 6 οἰϊοῖ στο ἢ οὗ ἃ 
ΑΤΑΪΪΥ....... ΤΠο υκ]ϊίοθ οὗ π6 γ1Ὁ] δπὰ 
οὔ τιο ἰϑιγ, δπὰ ἐπ ΟἰΓουΒίΔΠο08 οὗ 
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Ῥα ἢϊ5 τι. 

ἘΧΟΌΌΣΒ ΧΧΙΙ. 

16. ΠΕ ΒδΡ ἔδύΠοῦ υὐίου]ν τοῖαβα ἴο ρῖνα ΟΡ 
ἰο δΐπη, ἢ6 8881} ῬΔΥῪ ΤΌΠΟΥ ϑοοοτάϊηρ ἰο {μ6 ἀοντΥ οὗ 
ὙἹΓΡΊΩΗΒ.---17. Α το ποὺ 58}4]Ὁ0 ποὺ βΒυῇΈεον ἴο 11ν6.--- 
18.  ΒΟοΘνΟΡ ἸΙο ἢ τὶ ἃ Ὀοαϑὺ 58}18}1] ΒΌΓΘΙΥ 6 ρυΐύ ἴο 

(Π6 δυϊίοσ, ἀσὸ δϑρϑοΐ!γ οοῃοίδοτοὰ ἴῃ 
[86 τηδίίον," ἘΕῸΣ ἔΠΥΠΟΣ δοοοπηῖβ 860 
Ἡοερεπηιν εν, Οτὶοηϊ, ἱ. Ρ. 132-187. ΤῊ 

7υα!ςοΐα! τρδττίαμο- σῖοο (ΠΩ) βοϑηθ ἴῃ 
οηΘΓΔΙ ἴο πᾶν Ὀθθῃ ΗΡῪ 886 Κ6}8 (οοπλ- 
ῬδζῸ Ηοβοδ 11}, 2, δηὰ Ἐχοά, χχί. 82; 

Ῥουῖ, χχίϊ, 29, πὰ ΤοΥΐὶ, χχυΐ!. 8). ϑίποθ 
ἐπ (ἢ6 ἀδυρἬοσβ ἔοστα [16 τηοβί γδ]- 
8016 »γορεγίῳψ οὗ [06 Ῥδγθηῖβ, 8 ἰανν 8 
ΠΟΙ ᾿πβογίοα ἱτπητη  ΙΘΙ Υ αον (Πμ6 νΥἱοΐδ- 
[ἰοη οΥὮὨ ῬΓΟΡΟΣΙ͂ ; οομρδῦο ἴδθ βδογοὰ 
ὨΔΥΓΘΙΪν68 ΘΟ ΟΟΓηΐηΣ ὅδοοῦ δὰ 1.6 081; 

ΒΙΘοΒο δηὰ Ὠἱπδῇ; εν ἃ δὰ Μίςοδαὶ 

(860 αἷ8οὸ ἤζομιεν, Ὁάγββ. χὶ. 2381; Πιδᾶ, 

χὶ. 2948, εἰ δε4ᾳ.; Πεγοά., ἱ, 196; ϑσαδο, 

χυὶ. 745; Ταεῖϊέμε, αοιτα. χυὶἱ), Ηον- 

ΘΟΥΟΣ, δοοοσ ΐϊπρ ἴἰοὸ Μοβδίβιῃη, ἴ: 6 ἽΠΌ 

88 πού ἃ ᾿γίοθ οὗ ῬΌΣΟΒΑΒΟ, ὉΣ ποὶ ὅπ 0 

ἔδιθποσ, Ὀπὶ π6 Ὀτίάο τοοοϊγοὰ ᾿ξ [0 ΘΔ] 

ΒΟΥ ἴο ΘΏΪΟΣ ὙΠῸ ῬΓΟΡΟΙ αἰ σΉΠΥ ἰηΐο [8.6 
ἢοῦδ6 οὗ μοῦ [πἴὰτὸ Ὠπδραη ἃ, ΒΒ δ 68 (ἢ) 6 
ἽΠΠΩ, τ8}0 Ἰδίΐοῦ ΣΟΠΟΓΑΪΥ ζαΥΘ ῬΧΟϑο ἐδ 
10 [86 Ῥδγοηΐϑ (ΠΏ, ἀθη. χχχίν. 12, οὕ 
ΤΌ, ὅδη. χχὶν. 58), ἰῃ οσγάϑγ ο ζαΐῃ 

1Ποἱγ ἔδυοῦσ, δηὰ ἴο Βῇον ἴδθῖῃ Τοδροοῖ 
διὰ αδοιίίΐοῃ, ΤῊΘ ἔδίμοῦ οου]ὰ δοτηθ- 
Εἰπι68 ἀΐαροηβο 18 (6 ἽΠὥ (μοδβᾶ. χν. 
16; 1 ὅδιι. χυὶϊϊἱ, 25); δηά, ἰῇ ϑδοῖὴθ ἰῃ- 
δίδῃοοδ, ἢ6 οὐϑῇ ζ,δύθ δὲὶ8 ἀδρὮοῦ ἃ το ἢ 
ἀοντγ (Φοβα. χυ. 19; Φυάρ. ἱ, 16). ΤὨυ8 
6 8600 ΘΥΘῺ ΟΟΙΏΣΩΟΏ ΟΥΘΠΓΔ] Οπδβίοτῃϑ 

ΘηηοὈϊοα ἴῃ ὑπὸ ΟἹὰ Τοδίδηγθηΐ, ἴῃ ΒδΓ- 

ΤΩΟΩΥ͂ ΣᾺ 186 τρογοὸ ἀϊσηϊ ἤοα Ροκίείοπ οἴ 
οὗ [16 τοϊηθ δθοης (ἢ6 ᾿βγϑϑ 68 (566 

δρουῖ ἽΠΌΟ ἰῃ ζοποσαὶ, ϑααϊεδολί(ίζ, ΜοΒ. 

ΒΕ. ν". 780---7γ41). Απά τδυ8 ἴ[Π6 Ἰαῖοῦ 

9688} ἰδ ἴοι ἢ88 δε ρυ αι (Π6 ΜΟΠΑΓΣ 
ΤΊΟΤΘ ἰὴ ΆΥΟΙΟΣ οὗ (86 τνῖϊο δὲ οὗἁὨ Ποὺ 

ῬΑΓΘΏΐΒ, 85, δὲ [06 ἀολι οὗ Βοσ ππβοδηὰ, 

ΟΥ̓ ἴῃ 1ῃ6 “886 ΟΥ̓ ἀΐγοζοθ, 8Π6 τοοοϊνοά ἃ 

σογίδίη βατὰ (8 νἱγζίη ἔνο Βυηχοά ὅδ, 8 

τον οὔθ πυπάγοα; 866 Εἶδεη Ἡαεεετ, 

διαοῖ, 115).--- Π 5, 1ῃ ῬίοΙ, ἐο ἐπ αἰμαίε, το 
τη ΌΥ [Ἀ]186 Ῥγοίθῃοοβ δη Ῥγοπ ἶδθθ; 

1πογοίοσο, ἿΒ, ἃ ἴοο!], 8ῃ ἰηΐαιυδίοα ΤΔῈ ; 

δηὰ {Π6 ΟΧΡΙδηδίίοη οὗ [18 ψψογὰ 18 ΔΡΕΥ͂ 
χργοδδθὰ ἴῃ [Π6 ΥοΓ86: Σ ΣΌΝ 8 
“ΔἽ, “ἃ [00] Ὀ6] ον 65 Θυ συ ἱηρ ᾿" (Ρτον. 

χίν. 16). Πρ δὲ, Ῥααὶ οὗ ὑπ, ἴα Ῥαιδο, 
ἱπβιοδὰ οἵ δ δὲε. Δοοογάϊηρ ἴο 66- 
βοηΐπβ, δ) δὲ ἰ6 ἰάδητἶοα] νὴ ΡΨ, δηὰ δϑ 
στῳ δἰ ζηΐβ68 Ὀοὰ, πρκὉ 8 ΟὩ8 Ὑ80 18 

ἀοϑεϊηοα 8δ8 θοά-ἔδον (Αγαδίο, ς,»»»5 

Βυδρδηὰ οἵ Ὑΐο, ὡμ»»4γ3» 91η8 οϑρουβοϑά). 

16. Ανουΐ (6 ρῆγαϑο Ὁ)" ἩΏΞ, 866 
ποίθ οὔ χχὶ. 82; δηὰ 27) 185 ὮθσῸ Υϑέθοῦ 

ἃ σεῖς τλδῃ ἃ οοίη, ὙΠῸ ΠΌΓΙΞΠ ὝΠΟ 
οσ δ ο ἢ 08.868 οὗ ρΡογδβαδδίοη δηὰ βοἀ ποῖοι 

ἱκ, 88 τηρπιϊοποᾶ δὔοτο, ΗΠ 886 Κ6]}8 

(ῦοαυϊ. χχὶϊ, 28, 29). 

20. ΖΔ ΑΟΛΙΝΒῚ ῬΨΙΤΟΗΟΒΑΞΊ. ὙΕΠ. 17. 

Α υἱεῖ (ΠΟΘ) ἐλοιι «λαϊὲ ποὲ δι} 787 
ἕο ἰἶΐνσε. ΑΒ 10 Τηδρῖο 8} δσὶ ἱτα 1168 110 
ἱπηροδίιίου, [πδὲ μΠοϑ6 πτὴο Ὀγαςιῖδο ἰδ 8.Θ 
ἰηθρίγοὰ δηὰ ϑβϑιυρροτίοα ὉΥ οοτίδίη ἀ6- 
ΤΩΟῺΒ δηὰ ἀοί 168, ἰξ 18, ἴῃ δεῖ, ἃ πορδιίοη 

οὗὁ 1.6 πηϊγ οὗ αοά, διηᾶ, 85. ἃ "ἰάθη 

ῬοΙγιδοίθτι, ἄθβογνθδ, ααϊῦο Ἰορ 8} ΔῸΣ 
[80 ΠΘΟΟΙΑΣΙΦΑ] ὑσϊ ποῖ ρ]ε8 οὐ Μοβαΐίϑῃι, 

Ῥαμ βτηοηὶ οὗἁ ἀρδιῃ (806 ποίθ ἴο χχ, 2,8; 

ἑηγα, τον. 19. Οοσαρασο Ζαύπον. Μοσ. Ν ῦ. 
Ὧϊ. 37). ογοῖο τασδὶ Ρ6 δά δά, ἐμαὶ [86 

ΒΟΙΟΟΓΟΓΒ, ὉΥ (ποῖ ἐγαυυ]θηΐ ἀγίβ, ΘΘΙΪΥ 
ῬΙΘΥ͂ ρου ἴδθ ογο!} γ οὗὨἨ [80 ΡΘΟΡΪθ, 

δηὰ δσίο δ) ΠΟΠΊΒοΙ͂ν98Β ὉΥ ἱΠορ ἰπιδὲθ 
τη 8:8, ΟΥΘΠ ἱστοϑρθοίνο οὗ ἴδΠ0 6ΥἹ], (δὲ 

186 ποιίοιιϑ οὗ [6 τη] ἀσγὸ ὑΒΠΟΓΘΌΥ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἀἰδιαγ θα δηὰ ἰϑὰ δβϑίσαυ [ΠΌΤΩ 
ἔα ἰηΐο δαυρογβιϊοη, Ὑδὰδ (Ὧ6 χτχδῖθ- 
τὶδὶ δῃὰ βρί γὶϊτιαὶ ἀδιηδρθ οδυξοὰ ὈΥ̓͂ 801- 

ΘΟΙῪ γὰΩΔΒ 80 ΠΟΙ ΘΏΕΥ τηοτηθηέοιι!β (0 8 γ 
ΘΥΘῺ ΟΔΡΙῚΪΔ] Ῥπηἰϑηχηθηΐ ; [ῸΓ ἰδ ἷβ “δῇ 
διοτηϊηδίίοῃ ἴο ἴη6 Ἰωοτὰ, [ὉΣ τ ΒΙῸΣ Ηθ 

χροὶ οὰ (Ὧο Βοβιθθηβ Ὀσίοσο ἐδ 18. 86]- 
1:68 (Ὅσα. χυὶϊὶ, 10---12); δηὰ [86 Ἰερἷ8- 
Ἰαῦοῦ ΒΟ] θυ ἽΥ ο6116ἃ ἄοτγτι Πρου ἴΠ0 μοδὰ 
οὗ τὰοδθ ψῆο χὶνο {πϑηϑοῖνοδ ἘΡ ἰ0 βῃο ἢ 

»“Ψ;Ε, 
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ὈΝΣ ἩΨΠΊΡΣ ΝΡ) ΠΡΙΡΓΝΙ Ἴ) 80. ε ὅπ ΤῊΠῚ ἘΣ ἘΠῚ 
Ῥογηϊοϊουβ δε (ποὶρ οὐσῃι δἰοοὰ, ἵῇ, ἴῃ 
ΠΟ ϑΘαμθηοθ οὗ ἔποὶς δοθυγδεοηβ, [ΠΟΥ 

ΒαοΣ τ[Π6 ἀοδίς οὗὨ ἰδρίἀδείου (Σου. χίχ. 
81; χχ,θ. Οὐοιορδο ϑ'δημοῦνγ. 65 α);-- 
ὙὮΪ8 ΒΟΥΝΟΥ͂ ἰ8 ἔΣΙΒΟΥ ΘΟΟΟΌΠΙΔΌΪΟ ὉΥ͂ 
116 ᾳτοδξ ὑγουδίθησο οὗὨ 1.19 ΟΥἹ} ἰῃὰ 186 
Ἐδεὶ; ἰὼ ἘφσΥρὶ δηὰ ΒδΌυϊου, [16 δ0Γ- 
ΘΟΙΌΓΒ ΟΥ τηδρ οἰΔη5 ὈΘΙΟηρσοα ἰο [Π6 οαϑ8.0 
οὗ [06 τγίοδίβ (Εχοά, νἱὶ. 11; Ώδηῃ. 1). 2); 
διὰ, δος ἰδ6 ἴδβγδα 68, Κίπρβ οΥΘ 
ψοσὸ δα ἀϊοιϊοὰ [0 δι 0 ἢ ργδοῖίοοβ (2 Κίῃρβ 
χΧΥΪ!. 17; 188. 1.6; ΜΊΟΒ, ν. 11). Βαϊ, 
δοοογάϊηρ ἴο 6 Μοβδὶο ποίΐοῃβ, ἰΐ ἷβ 
ΔΌΒΟΙΪΠΙΕΙΥ ᾿ΡΟΒΒῚὉΪ6 ἴο δοκηπονϊοᾶρο 
ΒΟΥΘΟΙΟΙΒ ΟΥ ὙΠΟ 68, πὰ ἰΠ086 .Ο ῥχθ- 
ἰοσπὰ 0 Ὅ6 βαρ τηῦδὲ 6 οομῃδίἀογοὰ 85 
ἱσωρίουβ δδὰ ποίδυουβ ἱτωροδίοσθ. Ενθῃ 
[26 ἰάοδ οὗ ἃ β'δίδῃ, 85 δῇ οΥἹ] Ῥτγίης  Ρ]6, 
ἦδ ἰοτοίζχη ἴο Μοβαίκπι, δηἃ [88 ΟΠΪΥ ὈΘΘῺ 
Ῥοττουοά ἢ ἰδοῦ ροσοαβ ἴοι (80 ΒΑὺγ- 
Ἰοπίδῃ του ον. ΗΟΥ τσοὶ ἰδηδίὲϊ- 
εἶδ, τοϑάποθθ, δπὰ Ὀ]οοάβῃθα, τὶρῆς 

λνο ὅθ δνοϊάθα, ἰἢ ἐπο86 αἰτωρ]ο δηὰ 
Ῥυτο ἰάθδ8 οὔ Μοβαδίβση δὰ δἰναυϑ Βθθη 

Κορὲ ἴῃ Υἱὸν] ΤῈΘ ᾿Ιδίοσυ οὗ ἴδ0 ΟὨγὶθ- 
εἴδη σμυτοῖ νοῦ] ποῖ μαγὸ ὈΘΘη ἀἰϑρταςοά 
ὉΥ͂ 6 ἔδί2] δυδυσζάϊτοϑ οὐὁἨ νοτίδα. 

. “4 Το δβουθηίθοη δ ΥΟΓ80 οὗἨ 106 ἔπυγθηῖγ- 
ϑοοοπα εμαρῖοσ οὗ Εχοάπε,᾽ οὔβοσνοδ ἃ 
τοσοῦ Θοζωσηθηΐδίοσ, κ' ΔΘ [6 ὙΔΣ-ΟΥ 

οὗ 116 ΟΙΟΓΩΥ δρζαίηϑέ τογτίδαβ οὗ δρϑά δηὰ 
ἀοίδηοοϊοβα υσθ Ώ.... 50 1426 88 1716, 8 

ὙΓΟΤΙΔΙ δηὰ ΠΟΙ ἀδρμίον οὗ Ὡΐηθ γϑϑγθ 
οΪὰ σεῦ δβδηργοᾶ δὲ Ηυπεηρσάοῃ [ὉΓΣ Γαΐ8- 
ηρ βίοστῃβ ὮὉΥ πὶ ομβοτδῖ, Τῆοδο ἄορ ]οῦ- 

ΔΌΪ6 βέαξυῦθθ 670 ποὺ τορϑδὶϑὰ {}}} 1786... 
πὰ ΟἸΣΤΩΗΔΩΥ, Ὡοὶ 1688 182 ΟὯ6 μυηᾶγοα 
Ἐπουδαηὰ πόσθθη δηὰ οἰ ] ἀγθ ΔΥῸ δα] ἴὸ 

βάν δβυβογοὰ δ Ἵοσοὶ ἀθδίὰβ ἀπάοσ [86 

δια ρί ἃ αηα ἔδγοοϊουϑ ρογβοοιῖοι οἵ νγ ἐς 68 
[δὲ ἀϊδρτδοοὰ [06 δΒἰχίθθητ ΘΘΏΓΌΓΥ.. .. 

Α δβουπὰ ἰανγοῦ ᾿ἰκὸ βὲγ Μαίίδονν Ηδ]ϑ, 

δὰ 8 Θῃ] χριοηθα βοδοΐαν [1κὸ δὲν ΤΒο- 

92]. ΑΘΑΙΝΒῚ ΟὟὝΥΤΙΟΝ ὙΙΤῊ ΒΕΛΗ͂ΤΒ. 

ΤῊ ἰδὺν δρουὶ βαρδὴ νὶτοδογαῖν ἰοϑ8 

το Ἰορίεϊαιον ἴο {πὸ ᾿πιογάϊσοι οὗ πῃ- 

ΠδΙΌΣΑΙ δϑοϊυἱουθη 688 ΟΥ̓ ΟΟἰξίοη ΜΙ 

Ὀσδδίδ; πδοῖ δροσηϊπαϊοη ὑγουδὶ θα 8180 

ΤΩ88 Βιοντι, τοῖο δοίῃ ἄγοντι ἱπίο ἐδ 
ΒΘΙΏΘ ΥΟΤΙοΧ οἵἉ (Ὁ]]Υ δηὰ οσγποὶεγ. 
ΤΉ ΒΟΓΟΘΓΟΙΒ ΘΟ, ἱμοΓΟΌΣΘ, σΔΡ 81} 

Ῥυπίβϑιοα ὉΥ Μόοβοθ ΠΥ Ὀοοδῖβο {ΠΟΥ͂ 
Ὑγίδ 6, ΔΒ ᾿τῃ ροδβίογβ, ἴο τηδῖχο ἐ8:6 ρθορὶθ 

Βα ον ἢ ἐποὶς ἔπε }]6 ἀτίϑ, θαϊ ποῖ ὈοοδΌ86 

δ δἰ 8601} βουσὶ θα ἴἢ0 6 πὰ Δ ῬΟΥΤΟΥ ΟΥὉ 
ΔΗΥ͂ σοπηθοίίοη τ]ὰ ἰάοἾδ; ἔον {ἢ δο, ἢθ 

σοῦ ὰ ἰδοῖ εν μανὸ δάἀυϊιοα (Ποῖγ αχίβι- 
ΘΏ06, δηὰ 8 ὁοΙδῖ ἀσρτοθ οὗ ἰπῆπθοηοο, 

ἩΠΊΟΝ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ὮΘ ΘΥΟΙΥΜΘΙΘ τηοϑὲ 6Π}- 
ΡὨΔΌΟΘΑΙΙΥ ἀρηΐθβ; δηὰ [86 ὙΘΥΥ͂ ΠδΙη68 
δηὰ ἀθεϊχτιαίϊομβ οὗὨἨ τῆ 14.018 ἀοβοτῖθθ 
ἘΠ ΤῺ 88 118] 0}}8 8η ἃ πΏΤΟΔ] ΡΒΘΔὨΓΟΙΏΒ.--- 
Ανοαυϊ τ86 ἀἰδογοης Κίηβ οὗἨ δου ΣῪ ἰη 
ὯΔ26 διηοηρ ἴ86 ἰάδοϊαιτοῦΒ ποι ΡΟῦΣΒ οἵ 
110 Ιδγβ 68 τἯο 51|4}} βροδῖκ ἰῇ {ποὶν 
ῬΓΌΡΟΓ Ῥ]8068,---Αὐοῦς (ἢ 0 εἰρη βοδίίοη 
οὗ ἢ, 566 ου Υἱΐἷ. 11, πῖθοτο 1815 πογὰ 
8 τιϑοῦ (ὉΥ ἰβδῆγογβ οὗὁἩ βοροηίβ. Ἦ Ἰ.ἢ}- 
ογδῖς, ἡ ΒοίΒοὉ ργδοῦβοαά ὈΥ ΤΊΘΠ ΟΥἩἉ ἩΤΟΙΏΘΗ, 
9, Οὗ ΘΟΌΓΒΘ, ΘΟΌΔΙΙΥ ΟΥ̓ τη η8] (ον. χχ. 
27, πε γν»Ὲ 8), Ἀυϊ, ἰπ 116 ορἱπίοη 
οὔ 60 Ταϊμαα (βαημοάᾶτ. 44 δ), Μαίτωου- 
ἰάο5 (Μοσϑὶ, 111. 87), διὰ οἴβοῦβ, το θῃ 

ΔΙῸ ΙΏΟΤῸ οίγθη το Βιοἢ δτὶβ [Π8Ὼ τρθη; 
δηᾶ, Ιοδὺ 111-»]Δοθα οΟἸΘΣΠΘΏΟΥ ἰονγασὰβ {116 
ὙΓΟΔΪΚΟΥ Θ6Χ ἀοΒΓΟΥ (ἢ ΘΒ ΟἸΘΏΟΥ οὗὨἨ {819 
ἴανν, [06 ἰδταϊηῖηο, ΠΡ, ἰ8 ἤθγο ὑσο- 

ἔοιτοὰ ἰο [Π6 τηδβου]ῖηο ἔοσα. ΤῈΘ πη- 
ἀδι8] οχρχοββίου, ΠΠΠῚ δῦ, ἱπειοδὰ οὗ 
ΤΩ ΠΊΌΘ, ἰδ, δοοοσάϊης το ἰγδαϊίοη, 

οιμρίογοὰ ἰπ ογᾶρθν ἰο ροϊηΐ ἴο [26 χΤΟΘΙΟΥ 
ΒΟΥΘΥΥ ἴ0 6 υϑοᾶ ὙΠΕ τορασγὰ ἴὸ δβιςὶ 
ογίπαθδ, ψ ΟΣ τρῶν Ὀ6 αἰτοηἀοὰ σι ἢ 
[Π6 Τυΐη οὗὨἨ ἸΩΔΏΥ. ΘΟΓΙΌΘΕΥ ᾿883, ἴῃ [86 
Αὐοηΐδη ἰδῖν, 8150 ρυηϊβηοαὰ τὴ ἀσδίῃ, 
Ὑ118ὲ 186 ἘΟΙΏΔΠΒ ΟΥ̓ΧΊ ΠΑΙ͂ οοπίἀοτοὰ 
ἦς ΟΥ μα Δ] ΟἿἹΥ [Υ ἰὸ παὰ ἰπὐυτοὰ (ἢ6 
ἰηϊογοϑίβ οὗ οἴου ( Ἡζαολεικμίλ, ἨδΊ]οη. 
ΑΙΝ. 1ἰ, Ρ. 211; 2 εῖπ, ΟΥ̓ πα ίγοοῃ! ἀοΥ 

ἘΟΟΙΔΟΣ Ῥ. 902 εἶ δ6ᾳ.). 

Ψ8ε. 18. 

ΔΙΩΟΠΩ ΤΩΔΩΥ Οείθηϊδὶ πϑίίουβ, οὐθη ὃθ- 
ἔοτο τ9 ἔπηο5 οὗ Μοϑθδθ, δὸ δχιθηβίγυο υ, 
ἴδιας 1 Τογεησα, ᾿η βοιμο αἀἰδεγίοίδ οὗ ἘσΥΡί, 

ἴον ἱπδίδιηιοο, [η9 Μοηάοβίδῃ, δ ῥαζὶ οἱ 
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ἄο64.}.---19, Ἠδ σψἢὸ βδουβοοίῃ ἰο αην ροᾶ, βανα ἰο {86 
Τογὰ ομγ, Βα 8881] Ὀ6 οχύϊγραίοα.----20. ΑἸα {86 ΒΑ ΠΡῸΓ 

ἐμεῖς ἸΔΟΪΔ ΠΟ. τθ8. ΟἷὨ 411 [Ὧ0 δθοστα- 
τἰοβ δηὰ σῃοῃβίγοβι εἶθ το τ ἰοῖ [86 ΡΒγ- 
δῖοδὶ δηὰ τοὶ] πδίωσο οὐ τοϑη ΠΊΔΥ͂ 
ἀομοποτδῦθ, τι 8 6 ἴΠ6 τηοϑῖ πἰάθουδ δβηἃ 
δοίηουδ, δη ἃ (86 τιογα]β οὗ ἃ ϑίδίϑ τοῦδέ 

ἰηάοοα Ὅο ΓοΙῖ68 (0 ἔπ6 ὙΘΕῪ ἐοΓῸ, ΠΘΤΘ 

ϑαοῖϊ Δἢ Δοοιοϊ διΐοη 18 Ῥοιτα 6. Τοδίἢ 
οὔ 86 δη δηὰ ἀδαδ οὐ (ἴὰ Ὀοδδὶ ἰδ, 

«Βοτοίοσθβ, [9 ποῖ ρυπίβηδος οὗ {18 
οτίτηθ; δῃὰ (ἴθ ᾿ἰορίοἰδίοσῦ, τυ ρολοᾶ ὮΥ 8 

πδῖ ΠΟΙΤῸΣ διργαίΐίηδι δῖον διγοοίῶοδ, δά- 
ἄἀγοβθ68 ἃ πηοδ διηρῆδθς αὐὰ δΟΪΘΠΙΒ 
χχδτηΐϊηρ (0 ἴΠ0 δὕοπ, ἴὸ0 τοΐγαίῃη ἔΤΌΤΩ 
(δαὶ τίοο, ἰὰ πο δἀὐπηοηίθου π6 ΓΟρτΘ- 
ϑοηΐδ οὐδϑὰ ἰδ ΘΑΤΝ 48 δυσί Π (10 
δρεϊπεὶ ἰζ5 Ὠἰἀθουδηθδα: “Αβὰ ἰδθ ἰδηὰ 
ἐδ ἀεοβ᾽οὰ : ἱιογοίοτο 1 ἀο υΥἱςὶϊ [πὸ ἰη]- 
4αϊγ ἐμοσγοοῦ ὑροῦ ἱΐ, δὰ ἴδ ἰδληὰ 186] Ὁ 
χουν θῖα οὖν ΒΟΥ ΘΒ ΔΟϊ Δηίδ.... Τῶδι [86 

Ιδῃὰ νοσοἷξ ποῖ γοῖ οἷἱξ αἷἶϑο, τπθη γοῦ 
ἀρῆ]6 ἰδ, 88 1ὃ νοτυϊίθὰ ουἱ [86 ηδίϊοηδ 

[δὲ οτο Ὀοίογο γοῦ. ΕῸΣ ὙΒΟϑΟΟΥΟΣ 

ὙΠ} σοτηπιῖς ΔῊ οὐὗἁἨ (πο86 δοίη δίῃ, 
συ {6 80]5 ἴδ)δὲ οοτασεῖ! (μότὰ δἢ}4}} ὃὉ6 
ςπὶ οὔ ἔγοῃχλ δου ἰδοῖς ροορὶθ᾽" (12νυ. 
ΧΥΙ, 35---29), ἸῺ ἰδ ῥδθβαρὸ (νοῦ. 22) 
ΔΏΟΙΠΟΣ Κη οὗ πηπαίπγοὶ ᾿ἰπδὶ ἰδ ἴογ-: 
δἱάάοι πηᾶθε ΘΠ οὗ ἀθαῖδι, σασηαὶ 
ἰβίοζοουχθο ὈοΙγΘΘΌ ΙΩ6 ; ὙΒΙΟὮ ΟΥΠΘ 

ἰηαϊοαϊοθα αἰγοδάυ, ἱπ ϑοάοτα δηὰ 6ο- 
ἙΟΙΤ ΔΕ, [06 Εἰ σΠοδί ἄορτοο οἱ ἱτοπιοσγαὶ ιν 

(ὅσοι. χίχ. 5); δηὰ 810} 1οδὰδ οοΣ ΔΙΏ]Υ, 
ὉΥ (6 ἀϊδδοϊαϊίοη οὗὁἨ [6 τωδιτϊτηοηϊαὶ 

65, ἠοὐ 1688 ἔαιαἾγ το [86 Ἰηοτ Δ 0]6 σαΐῃ 

οὗἠἨ 8 ΘΟΙΩΒΏΪΥ; οὗ πμιϊοῖ ἔδοὶ τὸ 

ἘΟΠΙΔῺ ΟΙΩΡΙΖῸ ἸΠάΟΣ (6 Ομαασβ, οὔθ σδ 
ἐδο τηοβὺ οὐνίουβ δὰ σροδὲ σροίϊδησῃοῦ 
ἐπδίδῃοο. 

22, ΒΕΡΕΤΊΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΞ ΔῈ ΑΘΟΑΙΧΒῚ ῬΟΙΥΤΗΕΙΒΜ. ΨΈΞΒ. 19. 

Ὶς 828 Ὀθθὰ ἀοιηοπδίζαίϑα δῦοτο (0ἢ 

χχ, 3, 3), ἐμδὲ [26 Ὀοϊϊοῦ 15 [86 Οὐο αοὐ 

οὗ Ιδταοὶ, 6 Οτοαῖοσς οὗὐ ρδνοη δηὰ 
ἙΑΣίὰ, το 86 ἰεὰ (πὰ Ῥϑορὶθ οαὧὖἱ οὗ 
ἘκγΥρὶ, ἰδ ἔδο ἱπδουτηοδί ὀθῃίζο οὗ Μέοδαΐθτω : 

μαι αοἱ ἰδ ὑο ᾿ηνίδῖθ]6 δονογοίσο οὗ [89 
Ἰδληᾶ; δχιὰ ἰδδὲ ἰὰ01- τοΣΒἷρ που]ὰ ὃ6 
ΚΟΌΘΙ]οη δραίηοι πὸ δοκηοπνϊ οὐχοὶ 1ογὰ 
οἵ (δο πδίίέοῃς διὰ Ὦθδοο ἰξ (Ὁ]]οὐγ ἰορῖ- 

ΟΔΙΪγ, (Παὲ ποδὶ οΥῺ6 τῦοὲὶ Ὀ6 Ῥυηϊκδαοα 
ΘΆΡ ΓΔΙ1Υ, ὧδ ἱὲ τουϊὰ Ὀτίηρ ἐΠ6 ᾿Βϑοοτϑῖ 
(Αἱ βίβὲθ ἱπίο ἀϊδοτχζβηίσαιοη δηὰ ἄθοδγ : 
ἦξ ἰ8 ποῦ ΟὨ]Ὺ 8 γαϊίράουδ, δὲ Δἰδὸ ἃ ρο]!- 
τἰοοὶ οΥίσηθ; ἐξ 16 δῖρἢ ἰΣοβδῸι ἀρφὲμοί δἰδὺθ 

δηὰ οὔυον. ἙΤΟΣΩ (6 5816 ΥΪΠΟΥΡ]Θ 
8 ἸἀΟΪΑΣῸΣΒ ἑοντ ΔΒ 0 Ὁθ ΘΕ ΤΟΙ 
ἀοδιζογοὰ (Β θεῖ, χὶϊ!. 14, δὲ δεᾳ.)}} δηὰ 
ΒΙΑΔΡ ΘΙ, ἀοοθοσδίοη οὗ (80 ϑιδυδῶι, 
δοοι -δαγίῃρ Δηᾷὰ ΒΟΙΌΘΙῪ Ὑ6Ὸ [0 ὃθ 
Ῥυπίδιοα τὴ ἀθοῖι (606 ποίΘ οὐ χίχ, 6. 
--Ηε ωὧδοὸο φαονὶβοείλ ἰο ακῳ Οοά,. “Α8 
(δὸ οὔοτίης οἵ δροσίῆοοβ γγ88 {Π6 οἰϊοῦ ῥδγὲ 
οὗ ἀϊνίῃθ ϑοσυίΐοθ, δὶ] 1.6 οἵου ὈΓΆΠΟὮ68 
οὗὐ τη ]αν Ὁ} τσ ΐρ πόσο οομίαἰηοά 
υποτοίῃ (οφοπνο 67).--- ὨΝΤΊΟΝΣ οἰ χαΐβοα 
ΒΟΙΘ δέγϑηρβο ζοΐίδ, 88 ἰῇ χχ, 8, Ὀπδι 
ὈΝΤΙΝ, δδ 106 βατηασίίδη ἰοχὶ τοδὰβ ΠοΓΘ 
δἷεο; δοὰ Βδεῆθοπι δηὰ οἱδοῦβ ΟὈβοτΎΘ, 

εἱδὲ 9 Καιιρίς δδθδθδιὰ ὕ, τεμιοἢ πωρ θα 
Πο ἀοβηϊίο δζιὶςὶθ, ροίῃθ ἰο [Π086 δίζδηρθ 
ξοάδ βροκθϑ οἵ ὑνοίοσθ. Ταχύ ΟἸΚΟΪοΘ 
ΝΘῸΡ ΠΏΣ, “το ἐδ ἰάοϊα οὗ ἰδο πδ- 
τἰοη8."--ἼΠ ὁλα δὲ ετειγραίά. ὈῚ 
πῃ Ηἰρδ,, Ῥγορευγ ἰο ἄθοϊοσο ΒΟΙΥ, ἴὸ 
ἀονοίο, ἴο οΘοῃδοογδαῖο; ἐδοσοίοσο ἴο ἄθγυοῖθ 

ἴο οἷ; 88, ἴοσ ἰωδίδηοβ, Φοσίοο δηὰ 

οἴδον Οδιδδη 8} ἑοττηδ, τσοσὸ ἀονοϊοᾶ ἴο 

(οί, ἐμαὶ 18, ογο δὸ οπηξγεϊγ ἀοβιτογεά, 
[δαὶ [ΏΟΥ ὝΟΓΟ ὩΟΥΟΣ ἀραΐῃ Ὀπὶ ὉΡ (866 

Ψοϑβῇ. νἱ, 17---19, 36). ἘΤΒοτγοίοτο ὨΤΠΩ͂, 
ΔΡΡΙΙοὰ ἰο ζωθῃ, βἰχιὶβοθ, ἰο ἀσγραίο, ἰο 
Οχιοστοϊηδῦὺθ (ΟΟΙΏΡΟΣΟ 1,υ. χχνυὶϊ. 29). 
Απὰ ἴπ ΟἿΓ ο886, ἴδ ἰγαπββτοϑθοσ ἰ5 
ΜΙ ΟΓΑΙ οομδβοογαϊοὰ ἴο [6 ἔσὰο Οοά, 88 
διὸ ἰαίοπᾶοα 0 ἔοσβακο Ἡΐω δᾶ ζ0]]οὺν 
ἰάο19 ἐμ Ηΐ8 βιθϑὰ. ϑορί., νοὶ! ργοβοσνυίης 
ἴδ} Εἰγτ οἱ ὁ,Υ, θανάτῳ ἐξολοθρευθήσεται; 
Μυϊρχαῖα, δἰ ΡΥ, οοοἱάοίαν, 88 Τάσῃ. Οὐκ., 
ΡΠ ..--δσυε ὦ. δε Ζονὰ οπἷἶν. Το 
ον 88 ὀχροδίζοσθ δπὰ ἰὴ (πο8δ0 σποτχὰϑ 
[6 Ῥχοβιιοο, πος ἰο βδογίβςοθ, δηὰ ἴῃ 

ΔῺΥ ὙΑΆΥ ἴ0 ρῖνο δἀοχδαιίοῃ ἤο δηροὶβ οΥ 
οἴδιοσ δἰυΐϊασ θοίηρχϑ; Ὀὰὲ ΟἿ]Υ δῃὰ οχ- 
Οἰυείνεὶν ̓οὸ αοά, ἐμὸ Οτοδίοσς οἵ ἰδ6 
Τίναθο. 
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μος 
ἐμ πορα γο ᾿ς ΚΝ} Ύ ΌΣ ἸῸΝ Πρ Τὴν 

23, ΤἸΑΛῊῪΒ ΟΟΝΟΞΕΝΙΧΟ ΤῊΣ ῬΟΟΒ, ΤῊΞ ΚἸΊΒΑΝΟΕΕΒ, Ἦ ΙΡΟῪΒ ΑΝῸ ΟΕΡΗΛΚΒ, 
ΨΕΒΒ. 20--28, ΑΝ ΧΧΙΠ, 9. 

ΤΒο ἐμγοδὰ οὗ 186 Ρθηδ]ὶ δῃὰ οἱυἹ] ἰαὺνϑ 
8 ἱπιοιτυρίοὰ ὉΥ 6 Βογίθδ οὔ βίδιηξθϑ, 
ὙΠΟ ΔΡΡΟΔΙ ΟἿ]Υ (ὁ (μ6 Ὠθασί δηᾶ ἴὸ 
Βυτηδηϊν, πὰ χοραγὰ ἰὸ Ὑῖοδ ΠῸ 

ῬΘΏΔΙΕΥ 18 ἢχοα, δπηὰ τοῦ πδργοαὰ 8 
τηδσὶς οδαστη οὗἨὨ {06]πρ δηὰ δοῃιτθης 
οΟΥ̓οῦ 8 οοᾶα, ΒΊΟΣ π808}}γ οομ δ᾽ ἢ8 [1016 
ἸΠΟΓΟ ἔδδὴ [86 δὐβίσαοὶ δὰ αὐγ τῖσαι 
οὗ εὐἰῃἶηδὶ οαδ68. Μόοβοβ Ὑ11] ποὶ ΟἸ]Υ͂ 

οαποδίο οὐξίζεμα, ὯῸ ὙΠ] δἰβδὸ ἰγδῖη " Ή, 

δηὰ πἢ}}]8ὺ ἰοτταΐηρ [86 τηογα]δ οὗἨ [ἢθ 
Ἰαϊῖοσ, Ὧὸ ῬΓΟΡΑΙΟΒ ἴποῖ, ἱπ 8 86,9 

δΔΙιπουσῖι ἱπάϊτγοος ΔΥ, ἴοῦ 1Ἀ86 Κ]Π]τηοηὶ 
οὗ τΠοῖγ ΟὈΠ ΘΟ ΟΠΒ 88 οἰὔσθηβ. ῬοΪ οὶ 
δὰ τηοζαὶ ϑἀποδίζοι μανθ ὈὉΥ Μοδϑθ θθθῆ 
ἐοηοοηίταίοα ἱπίο ΟὔἹΘ ἴοουϑ; δηὰ ὉΥ 
Ῥαδίηρ, ῥδίγϊοσηη ὍΡΟΠ Υἱσγίαθ, ἢ ὕσο- 
Τηοίοδ [06 ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ οὗὨ [1.0 βίδῖθ, ὙἘ1188 
6 ΒΘΟΣΩΒ ΟἿΪΥ ἰηἰθηΐ ΠΡΟῚ δἀνδηοίηρ [ἢ6 
τοοίεπάο οὗ (86 ἱπάϊνί 15. ΤΈΠΒ ΜΟΒ63 
Ἦ28 βοϊνοὰ ἱπ ἷβ δῦ ἃ Ῥσ  ΐοτα, τ ἢ 

Ὧδ8 θεαηοὰ [6 τίϑάουῃ οὗ 81} ἰδίοσ ἰορὶδ- 
Ἰδίοσβ, δηὰ τῇ ἢ 16 δι}}} οὔθ οὗ 186 τρηοϑὶ 

ῬοΟΓΡΙοχίηρ, ποδί 0}}8 ΟὗὨ ΟἿΓ ΟἶΥ"] ρονοστι- 

ΤηΘηϊ; ὩΔΙΉΊΘΪΥ, ΠΟῪ ἱπάΐϊχζοποθ δῃᾶ τϑ» 

ὕτΆΠΟΥ τορι Ὀ6 οὐτίδίθα. πὸ Μοβδίο 
ἸΔῪ ΚΗΟΥ͂Β ΠΟ δέσσαγϑ; ὩΘΙΒΟΥ ἴῃ [86 
Ῥοηἰδίθυ οἷ, ΠΟΥ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἿΒΟΥ ὈΟΟΚ οὗἁ (9 
ΟΙἹΪὰ Τεβίασαοηῖϊ, ἰ5 τ6 ποτὰ τηθηίοηοά, 
διὰ ΟἿΪΥ ἰπ Ῥδ. εἶχ. 10, ἰΐ 18 δ] πἀρὰ ἴὸ 

88 8 ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΏΔΙΥ ΟὔΤ86 οὗὐἨ αοἄ, [Ι͂η 
16 Νονν Τοθίδπιθηΐ ΓΠΕΥ͂ ΔΓῸ ΒΟΙΊΘΕΪΣΏΘ8 
τηοῃποηοᾶ (δι. Ματκ χ, 46; 85ὲ, Τπκὸ 
ΧΥΪ!. 85, οἷς.); Ὀυΐ Τθ6η ΤΏΘΥ τὸ ὈΠπὰ 
ΟΥ Ϊαπηα :ηθῃ, ΟΥ ΟΥΟΣ ἱηγνδ 8, ὮΟ δἰξ 

ἦπ (6 πο Ὠουσβοοάᾶ οὗὨ 86 ἴδ} ]6, ΟΣ 
Ὀεΐοτο 106 ἀοοτβ οὗ 86 Ὦγ. ΒΟΡΡΑ͂ 
ΠΔΠ, ἰῃ ἴδοεΐ, ΟὨΪΥ ΡΓΘΥΔΙΪ ἱῃ ἃ τη τοὶ ΤΠΟΥΘ 
δὐνδησοα ΟΥὉ Δι ς Δ] δβίδίο οὗ δοςΐδὶ ογάϑγ, 

ΒΘ [06 ῬΤΟΡΟΣῪ οὗ [6 ἱπάϊν] 8.818 15 
ΥΕΙΥῪ πηραθδῖ, δὰ [ἢ6 ὙΘΤΥ ΡΟῸΣ ἄθδηι ἱΐ 
1Π6 ἀπὶγ οὗὨ [86 ὙΘΙῪ το ἴο τηδίπίδίη 
ἐδοπὶ ἔγοτα ᾿μοῖτ βαρ υβυ Ὑ πϊΐπουΐ (μοὶν 
οὔ ὁχογίίουβ. Βαΐ ἴῃ ἰδ0 Μοβαίς βίδίθ 
10:0 ἰδπάοὰ ῥγοροτ  ν͵ὸὴϑ αἰϊκιαϊοᾶ 
ὉΙΏΟΩΣ 811 [0 1βγδ6 1168 ἴῃ Θᾳπ81 Ροσ- 

(ἰομ8, νυ Εἰς ἢ τοπιδί θὰ ἴ0 ΟΥΟΣΥ ἱπάϊνϊ ἀπ] 
88 ΔῊ 108 ]16 0 80]0 σίρῃϊ; ὙΒΘΩΟΘ ἐλ ΓΟ] ον, 
πὲ ἔπογὸ οου ἃ ποίη 6 ἃ ο1488 οὗ τηϑῃ 
ΒΟΙΡΙΘΒΒΙΥ͂ ῬΟΟΣ, ΠΟΥ ἃ ῥγίν ρα ὀραϊοπὲ 
ΟΡ γ, τ αἰ ἢ ταῖρης Ὀδοοτηθ ἀδηρογοῦβ 
[0 ᾿ΙΡΟΣΥ δηὰ ΘαΌΔΙΠΥ; ὑμογθ σοσθ πῸ 
“Ἰδυδιπαϊα,; ὑοῦ δοοογάϊηρ ἴο (ἢ 
(αΒΕΠΙΟΩΥ͂ οὗὁἨ Ῥ]ΪΩΥ (χυ 1. 7) αν συϊποὰ 
ΓΟΔΙΥ δηὰ [9 ῥρσχουΐποθδ. 

Βυΐ γοῖ δὴ [1βγδθὶ δ} οἰθίζοη τηϊρῆι, 
ὙΠῚ οΥ στ οῦϊ ἷθ ἔδυ]δ, 1811] ἰηΐο 
ῬΟΥΟΣΥ, ὈΥ δὰ ΟΥΟΡΒ, ΟΥ̓ ΪΠάΟ]ΘΏςΘ, ΟΣ 
Ῥγοῦϊ χα εν; δὰ 186 Ἰορἰβίδίου 88 ἴοσϑ- 
ΒΟ ἴπ6 ῬΟΒΘΙὈΙΠΠΥ͂ οὗὐἨ βοΐ ΟΆ868 80 
ΟἸοαυγ, (μαὺ Ἀ6 ὀχοϊδί τ) τ] ΘΙΏΡ ΒΑ δ18: 
“ὙἼΩΘ ὨΘΘΑῪ 8}18}} ποῖ ο6886 ἔγζοτα διηϊά βὲ 
1Π6 ΙΔπὰ (δ ουξ, χν. 11). ἘΕῸΣ βο δ 
ΘΙΠΟΣΡΘΩΟἾ68 ἴὺὔὥῸ ὝΔΥΒ ΘΙ ἸἰαΣ ΟΡΘΏ: 
Εἰιλοῦ [Π|6 ῬΟΟΥ͂ πλϑῃ ΘΟ] ὰ 856}} Εἰπιβ6}} το 
ΔῺ Ιβγϑϑ}θ 88 ἃ δἷδαυς, ἩΠοΝ, δοοοσγάϊηρ 
ἴο [826 ποίΐοῃβ οὗ [{:πὸ ῬΘΟΡΪΘ, γγῶ8 ἰῃ 20 
ΨΑΥ 8 ἀδορτδαϊηρ᾽ Οἵ ἃ τη ΒΟΓΘΡΪ6 Ἰοΐ, δῖ πο, 
88 ἫΘ ὮΑΥ͂Θ 5βούγῃι (00 ΧαΧὶ, 1---11}, ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃς στοδίθϑι οἰ ΘΠΙΘΏΟΥ͂ γγ88 οῃ᾽οίϊηοά 
ἰοΟΥΓβ Ηἷπὶ 48 ἃ ὈΤΟΙΠΟΣ δηὰ ζο]1]ον- 
οἰζϑη, θὰ 6 τοῦ οἷξδ ΔΙ͂ΟΥ ἃ δβουγίοθ 

οὗ εἶχ γϑϑγβ, δῃὰ ἱπ (ἢ δροςοῖὶ οἵ {8 
0} 166 τοοοϊνοα Ῥαοκ 8 οἷὰ ρμδίοσιαϊὶ 
6145, δη ἃ 1ππ8 1,18 τοβίοσοα ἰηΐο 411 ἐδ 9 

τσ» δηὰ συ: ]οραβ οὗὁἨ ἃ ἴτθο οἰξίζϑῃ, 
80 (ἈΓ [80 ΤΟΠΊΟΥ͂ΔΙ οὗ (86 ἀ  ΒΠΟΠΙ]ΕΥ ἰΔῪ ἴῃ 
ηο δηὰβ οὗἩἨ (6 ῬΟΟΥ Τβοιηβοῖνοα; δηὰ 
118 ἐχροάϊθηϊ τασδὶ οδρϑοΐδ} ]γ ἤδνο Ὀθθη 
ΒΔΙΌΪΑΙΥ ἰῃ 8100 }} ΟΆ868, ΘᾺ 8 ῬΟΥΘΙ͂ 
ἯΔ8 ἃ ΘΟΠΒΘΟΠΘΏΟΘΘ ΟὗὁὨ ἱπηδοϊθποδ; ἴοσ ὉΥ͂ 
οῃιοσγίηρ ἴδ Ὠοῦδθ οὗἩἨὨ ἧ Δ ΙΠΔΒΙΟΣ 88 ἃ 
Βοσνδηΐῖ, Ὧ6 ἯΔ8 ποῖ ΟΠΪΥ͂ ἃ ὙΓΔΓΗΪηρ 
ΘΧΑΙΊΡΪΘ ἴο0 ΟἾΟΓΒ 5, τα] υγ ἀϊβροβοᾶ, μας 
ἮὯ6 8 δἰτηοβὲ σου ρο]] θὰ ἴο δοουβίομι 

τηβοὶῦ τὸ ΔΌΐΪ8Β οΥ̓͂ ΔοιΎ δηᾶ ἰπ- 
ἀυδίγγ. Βαΐ [Π6ΓῸ δΓΘ ἱπη ΠΤΏΘΤΑΪ6 σΆ568, 
Ὑ 6 1δ6 ῬΟΟΥ τηΐρἢϊ, ὈΥ 8 {ἰπ|6 }} ἰοβη, 
τοδὶ ηἰδῖη ἢΪ8 ἱπάοροπάθης ρῥοδίϊοῃ δηά 
ΤΟΘΟΥ͂ΟΣ ΠῚΒ (ΓΌΓΙΏΘΙ ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ. ΑἩ πη- 
οχροοϊοά, ΟΧΙΓΒΟΓΙ ΠΑΓῪ ταϊβίογί πη τρις 

τοάτμιοθ [0 ἃ ὑΘΙΩΡΟΓΆΓΥ ΘΙΩΔΙΤΑΒϑιηθηΐ Δη 



429 ΕΧΟΡΌΞΒ ΧΧΙ]. 

1Ποὰ 5410 πο ΠΟΙ ὙΘΧ, ΠΟΙ ΟΡΡΓ658 ἢ: [Ὁ γοὰ ὙΨΟΙΘ 
ΒΙΓΔΏΡΟΥΒ ἴῃ {πα Ἰαπα οὗ συρί. 
ΔΙ Π]οῦ ΔΏΥ ΜἸΘΟΥ͂ ΟΥ ΟΥ̓ΡΔη. 

21. Ὑου 58}.8}}] τοί 

29, ΤΥ του «Ποῖ {Πθὴ ἴῃ 

ΔΩΥ ὙΑΥ, ᾿Ιπα 664, 1 ΠΟΥ ΟΥὟ ἴο 1η6, 1 Ὑ7}1 ΒΌΓΕΙΥ ΠΑΡ 
1: Σποὶ, Ῥεγϑ.---αὐὰ ΠΟΥ ΟΥΥ δὲ 411 ππῦο τη6. 

Βοπεοβὲ διὰ χοβροοϊθὰ δὴ 0 σοῦ]ὰ 
ἴοο] δὴ οχογιοὶδέϊηρ Βα π]Π] δὔοη ἴῃ βογυϊην 
ΔΒ ἃ δἷανο. Απᾷ ἴῃ βαοῖ Ομ ροποίοβ 
[86 τῖὸθ6 δῃἃ υτηδηθ ἰορίδἰδίοσ ταδῖχος ἱξ 
ΔΗ ἐϊηρογαῖίνο ἀμ οὗ [86 τοι, (ο Ἰοηὰ 
δὶπι ἃ ϑῦπι Οὗ ΠΠΟΏΟΥ δυδοίοπϊς (0 7.96 
Βὗτη ἔγοπι [18 ῬΟΥΡΙΟΧΙΤΥ, δὰ τὶ δυο ὶ 
ΘΙΏΡἢΔ5915 ἀο68 6 Θῃ͵οίΐῃ [πὶ οοϊμητηδηᾶ, 
ἴπδὲ δοη) 0 δηιαυδυὶοθ ατο, ἐβουρῶ υἢ- 
7 ΒΥ, δεισι θαθα το ἐξ [δ0 ομδσδοῖοσ οὗ ἃ 
εἶν!} ἴανν, σδίμοῦ ἴὸ ὈῸ6 Θηίοτορά ἘΥ [Π6 

ΔΌΙΒοΥ 66, (ΠδΔη (Παΐ οὗἁ ἃ τηογὰ]ὶ ργθοθρῖ: 

“ἸΓ (Ποτὸ ὍὈ6 διβοὴρ γοῖ ἃ ΡΟΟΥ ΣΏΔ} οὗ 
ΟΠ6 ΟὗὁὨ ΓὮΥ ὈγοΙΏΓΘ ὙΠ ΔΩΥ οὗ (ὮῪ 
δαῖδβ ἰπ [ΠΥ Ἰδηὰ, τ ϑοῖ (Π6 Τοτὰ (ὮΥ 
αοὰ κἰνοῖδ ἰδθ6, Ἰο] δ[δ]ξ ποῖ δασγάϑθῃ 

ΤΥ Βοασῖ, ΠΟΥ βδδπι|! (ΠΥ Δηα ἔτγοϊῃ [(ὮΥ 
Ῥοοῦ Ὁσγοίδοσ, Βυΐ ἴπου δβιια]ξ ὀρθῃ (ὮΥ 
δεπὰ τὰς ἴο δἷπη, δηῃἃ δ} βχο νυ Ἰοηὰ 
ῖπὶ βυβιοϊοης ἔοσ ᾿ἷ8 ποοϑᾶ ἴῃ ἴμδὲ ἩΒΙΟΣ 
6 τϑδηΐϊοίθ, ἘΘΎΔΣΟ ἰμαὶ ἴΠ6ΓῸ ὉΘ ποὶ 8 
«πουρὶν ἴῃ ΤΠ τ]οκοὰ Ὠρατί, βαγίηρ, ΤῺΘ 
ΒΟΥΘΉΪΝΙ Υ̓ΘΆΓ, ἴΠ0 γοδῦ οΟὗἁἨ Γ6]6886 18 δὲ 
Βιδηά [ἰογ η τι0 ΘΑΌ ΔΙ ὙΘΑΙ ἀθὺ! οουϊὰ 
ποῖ Ὀ6 οχϑοίθὰ]; δηὰ (ὮΥ̓Ω ογ6 ὸ 601] 
δρδίηβὶ [ΠΥ ῬΟΟΣ Ὀτγοῖδοσ, δηὰ ἴπου χίνοδβὶ 
δἰπὶ ποῦρθῦ; δπὰ ἢθ6 ΟΥ̓ ἴο 86 Τογά 
διααϊηδιὶ ἴΠ66, δηὰ 1ὑ 6 βίη ἴο {106 (Ὠ ει. 
χυ. 7--11}0. Απὰ :ἢ δῃοι ποῦ Ῥδββᾶρθ 
ΟΣΓΙΒΟΣ ΥΟΙΥ Βυταρδίδοις δηὰ [66] ηρ' ὑγ6- 
οορίβ δῖῸ σίνϑῃ 18 Τοϑροοῖ ἴ0 δυο ἢ}! ]ΟΔΠ8: 
“ὙΤΒ6Ν ἴπου ἰοημ6δὲ ἐγ Ὀσοίδοσ δηγέδίησ, 
Ἰδοῦ 55:8]: ποῖ 60 ἰηΐο δἰ8 Ὠοῦδ6 ἴο ζϑίοἢ 

8 ρἰοάρο, Ὑδοῦ δῇδὶὲ βίδηὰ δυσζοδᾶ, 
δηὰ (86 τη8ῃ (0 πδοπιὶ ἴπου ἀοδὲ Ἰοπὰ 
88.411 Ὀσίηρ οὔΐ ἴπ6 ὑ]οάσε δγοδα ἴο ἴ866. 

Απὰ ᾿ξ τ[ἢ6 τῇδῃ ὍΘ ῬΟΟΥ, ἔπΠοὰ βῃαϊξ ἢοξ 

866 ὙΠῚ} ἷ8 ροᾶρθ. [πῃ ΔῺΥ 6686 ἴδοῦ 

ΒΏΑΙς ἀο] νοῦ Εἴτα 106 ῥ]οᾶρθ δραὶπ πίοι 

[Π0 δᾷῃ σοοίῃ ἄοτῃ, [Π18ὲ Ἦδ6 ΣΏΔῪ 5166 0 ἴῃ 
ἷϑ οὐ σαϊστηθηξ, δηὰ Ὁ1685 {Π060; Ὀπὶ ἴῃ 

ΟΥ̓ΘΡ ΟἸΘΑΓΙΥ [0 δίδιρ ἴπθ86 ἰδννδ ὙΠῈ ἃ 
ῬΌΓΟΪΥ ταογαὶ οΒδσβοίδσ, ἴμο Ἰορ δ᾽ αῦοσ οοη- 
οἸυάοθ: “δηὰ 16 58}4}} ῬῸ στ κι θοῦβη 688 

ἴο ἔδοθ Ῥοΐοσο ἐδ ΙἸωζὰ εἰν Θοά» (Ρ) 

ἭΠΡΙΣ 50 80 ΠΡῚΝ ΓΛΠΠ, Πκαι. χχίν, 
10--183)..--Τῦ8 ἹἸπάϊεϊουδ ἸΟΔἢ8 δῖθ ἱπ 
πὸ Μοκαὶς οοὰθ 10 8Ὲ} 7 ὑγοίοσσοα [0 τηθσο 
αἶπιδ (1) Ὁ ἼΠ" ΓΊΡΟΠ ΟΥῚΣ, Ταϊπι.), 
δηὰ 1{ 106 ΒΔΌΡΙηὐ68] ΔῊ ΡΡΟΔΙΒ ἱπ Ο06 

τοδβρϑοῦ ἴῃ ἃ ἸΏοΣο (ἈνοῦτδῦΪο Πρ εϊ ἐμ δὴ ἰη 
ΒΆΟΙΙΘΥ, ἰδ 8 ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἰπ τἴΠ6 ἔμτίθοΣ 

ἀονοιορηηθης οὗ [8:6 Μοβαῖς ἴδατβ σοη- 
οογηΐηρ ΟΠΑΣΙΥ, τ ΒΙΟὮ ΟΥΟΓΥΤ ΒΟΓΟ ΘΧ  ὈΪἘ 
8. ὈοδαιΠι), μασταοηΐουβ δΙοπϊην οὗὨ δοῃ- 

ὐηθηῦ δηἃ σϑβϑδοῦ. Ἐσθῃ ἸΤαοϊζιβ, 00 

οοηΐοτίδ 8]πηοϑὲ 81} ([Π6 ΟἾΟΙ ᾿πδεϊ τα ο 8 
οὗ ἐὴ6 ἴδγαρι 68, δναγὰδ ἴὸ (86 ᾿Ἰδεῦοσ δὲ 

Ιοαδὲ {πὸ Ῥγαὶδθ οὐ Ὁπβῆδῖζοη ὈΣΟΙΠΟΣΙΥ 
Ἰοῦο δῃηὰ σοδάγ οὔτ (Ηἶδϑι. ν. ὅ: δρυὰ 

ἦρδοβ 468 οὐβεϊπαιίδ, τωϊβογϊςογϊα ἴῃ 
Ῥγομιρία). ΑἸγοδάγ ἴῃ ἴδο ἔτηθ οὗ Κίηρς 
ΑΔΔΡ, οοπηρδββίοθῃ δῃηὰ οδδσ ΠΥ ΤΟΙ, 
ΔιλΟΩρ ἴΠ6 Βοδίμουθ πδίοηβ, δοῖκηον- 
Ιοάροᾶ 88 ἃ ἀἰβεϊησυ βηῖπν οἰαγασίογίβεὶο 
οὗ {πὸ Ιβγϑϑὶ 68; ἴῸΓ ἴδ0 ϑγτγίδῃβ 8840 ἴ0 

ΚΠΟΙ͂Σ ΤΩΟΠΔΙΟΝ ΔΙ͂ΟΥ ἃ Ἰοβὲ Ὀδί:16: “ Βο- 
Βο]ὰ ποῦν, γὸ αῦο ποασζὰ ἱδδὲῖ [π6 ΚίηρΒ 

οὗ ἴδ6 Ὠουδο οὗ 15Γ66] δ.ΥῸ τῃογο Ὁ] Κὶηρ 8; 
(1 Κίηρβ χχ, 81); δηὰ τΓΠ6 Ταϊηυᾶ ῥὑσὸ- 
ῬΟΒ6Β [06 ΦΌΠΟΓΑΙ χοσαδεῖς: “Ἐς νῦο ἢδ58 
ὯΟ ἈΪΓΥ ἀο65 ποὺ ὈΘΙοΩρ ἴο [06 ἀδδοθηάδηῖδ 

οὗ ΑὈγδμδιι" (Ταίπι. Βοος, 82). 
Α8 ἴδ6 δίγαπσενα, λα ιοἰάοισα, διὰ 

ογρῆαπε ΘΘΏΘΙΔΙΥ, δΣΤῸ ἰπ ἴ.6 βδῖὴθ ἢ6]Ρ- 

1688 φομαϊοη 88 (ἢ Ῥοοσ, (ΒΟΥ ἃσὸ 6Χ- 

ῬΓΘΒΘΙΥ͂ ἱποϊυδοα ἴῃ [Π6 βαῖὴθ 1δὺν8 οὗ 
ΒΘΩΘΥΟΪΘΏΟΟ δηὰᾶ οοπδίἀοχαϊίου. Ὑ76 Ρδ58 

ΌΥ 1816 ΤΏΘΓΕΙΥ ΘΙ ΐοΔ] δατηοηἑείοηδ οὗ ὈἱΥ͂ 

δηδ ΟἸΑΥΥ ἰοναγαβ [0686 πηίοτίπηαῖθ 
ΟἾ4 5868 οὗ [86 Ῥοραϊδίίοῃ; δἀιηοηϊείομβ, 
ὙΠΟ Ὦ ΔΡΡΘΔΙ ἴο [6 66] ρ8 τὴ} [Π6 τηοβὲ 

εἰοοίίηρ; ἀγάουγ, δηὰ σορϑαίθαὰ!γ οηὐοϊηοὰ 

88 ΠΟΥ͂ 8ῖ6, δ΄Ὸ δἰπηοδὶ πῃ {ποδοῖν 8 
Βυδοϊοπς ἰ0 ΘΘΟυΧΟ [ῸΣ {ἢ6 Ορργοβϑοὰ [ἢ9 
ΒΥΤΩΡΑΙΏΥ δηᾷᾶ δϑεϊβίδησο οὗ {Π6 οὶ ἢ. 
Βαῖ Μοβεδβ ἀϊὰ ποῖ οοηπίδης Ἠΐπι56}} τι 
γΔρτ6 ΘΟΧΒΟΡΙΔΌΟΙΒ; δουρὶ δ6 Γβουρῆς 
ἈΙΡΩΙΥ οὗ [6 ὁχοοιθηςο οἵ Ὠυσηδη πδξιγο, 

8ο γοῖ ἀἰὰ ποὶ τῦῖδι ἴο ἰοδνὸ ἴδ ἔα οὗ 
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Φ2}) Γέρΐ ας ὈΦΟΡΣ Ὑπὴ) ΣΎ Ὀφηλ: ἘΦ ἘΝ ΓΉΧῚ 88 

[0 υπίοτίυμδίο ἰοὸ δὺο βαυοίπαξίομδ οὗ 

ΒΌΤΩΟΌΣΒ δηὰ οἤδηοοϑ; δηᾶὰ ἐπογοίοτο ἢθ 

ἕδυο Ῥοβίεῖνο ἰδ ἴῃ (παῖς ΤΔΥΟΌΣ, δηὰᾶ 

Βοσχοά [0 ἰδοῖὰ ἃ γορηϊδν δηὰ οοχίδίη 
δοσηροίθηςοθ; ΟΒΔΣΥ 'γ1δ8 ὙΠ άγανσι ἔγοπὶ 
1:6 ἀομθεα] ΡΕΥΒΟΙΔ] ῥ᾽ θδδοτο οὗ {80 τίς, 
Βη ἃ νγ88 ὮὉΥ [ο[4] Ῥγεοθρὶβ δ] δοϑὰ Ὡροὴ ἃ 
ΒΟΙ1ὰ Ὀαεῖδ; ἰδ νδὸ σαϊδοὰ ἱπίο ἃ εἰσὶ 

ἀπὶγ; ἰὲ οοὐἹὰ Ὧὸ τοοσὸ ἀορτδὰθ δηοὰ 

ΒΌΣΩ ἰδὲθ [Π}6 ΡΟΟΥ, δίῶσο ἰξ ̓νὰῶὰϑ γουϊδίϑα 

ἘΥ (6 αν; δριὰ Ῥουθυ ἰοϑὲ 1 ὈϊαΓαδὲ 

διΐηρ, 85 16 ΡΟΟΥ͂ σου] Δ|1ΔΥ 18 Τα ΒΟ σὶ0 8 
ὈΥ ἰαυνίαὶ δπὰ νυδ]ὰ οἰδίηβ. ΕῸΣ Μοθϑοϑ 
οξγαἀδὶηθᾶ :-- 

Ι. Τὴο δβροπίδῃθουβ Ῥσοᾶποθ οὔ [δ6 
Βεϊάκ, [6 ογοϊασάδ, δηὰ [π6 υἱπογασαδβ, 

ἦπι ΟΥΘΙΥ ϑδευδηΐ γοῦν (ΠΣ), σῦθαῃ 

[ΠΟΥ πέγὰ ποὺ ουἰνοιθά, Ὀο]ουσοὰ ἰο 186 
ῬΟΟΣ 88 611 88 ἴ0 [86 Ῥγχορσίοίοσβ (Εἰχοά, 

ΧΧΙΝ, 2). 3, Τὴ ΘΥΟΙΥ δαγνοδί, [06 ὈοΣ- 

ἄορι (ΠΝ) οὗ (0 δα] 48 ποσὸ ἴο ὃὉ6 

γοδεσυοὰ δπὰ ᾿Ἰοδ (0 ἐδ6 Ροοῦ δηὰ ἰδθ 

ΒΙΣΔΏΜΕΟΣ ; δοοοζάϊηρ ἰὼ ἰσχδδμίου, [Π|686 
ὈΟΣάοΣΒ τημδὲὶ, δὲ Ἰοδϑὶ, Ὀ6 ἴΠ0 αἰχίξοι ἢ 

Ῥδσγὶ οὗ ἐδο 86]4; δηὰ {18 ἰδτν δρρὶ δὰ ἴὸ 

411 βοτίδ οὗ οοσγῃ, ἰοχύσηοα, [ππ τίη, Οἶγο-, 

ποΐ-, δη ἀδέὲθ- ἔτοοδ, εἴθ. ΝΟ ροοὸσ οου]ὰ 

ΡοῸ τοίυδοά, δῃἀ δοῦθ δ ἴο Ὁ0 ἑδτουτοὰ 

ἴῃ 1..16 ΡΥ 6ρ9 (866 [ὁγν. χὶχ 9). 8. ΤῊΘ 

Ῥτορσγίοοσ νγὰδ ποὶ δἱϊονοὰ ἰοὸ ρίοδη ἴδ 
Υἱμογασὰ δῆογ ἴμο χζαϊμογίης (δαὶ, χχίν. 
41}, ΩΟΣ ἰδκὸ Ὁρ (80 ρταροδ ὙΒο ζ6]} 
ΟΥ̓; 4}} εῖη δ18ὸ Ὀοϊοησοά ἴο [Π0 ΡοοΣ δηὰ 

6 δίσζδηοσ ([ωον. χὶχ. 10). 4. “θα 
ἴδοι οσυτίοδεὲ ἀονγῃ (ὮΥ ιαχυοδὲ ἰὼ (ὮγΥ 

εϊὰ, διὰ μδδὲὶ Τουχζοιίθῃ 8. βιιθδΐ ἴῃ {80 
δεϊά, του δῆ]: ποῖ 30 δραΐπ ἰοὸ ἔοιοὶ ᾿ξ: 
ἧς 6.)4}} Ὀ6 ἴῸΓ 186 δβίγβηροσ, ἴου [86 {ΔΠ67- 
1.649, δηὰ ἴὼΣ 106 Ὑἱάὰον : (μδὲ 6 1ογὰ 
Δ Αοἂ ἩΔῪ 1685 ποὺ ἴῃ 411 [Π6 
ποῦς οὗ [ὮΥ δ δπὰδ᾽ (οαῖ. χχὶν. 19). 
δ, “ ἼἼο ἰδοῦ Ὀοδίοδὲ [ΠΥ οἸϊνο-ΊΤο6, 
ἴπου δαὶ ποῖ χὸ οὐδὸσγ ἴὴ0 Ὀουρδο δραίῃ: 
ἷς 58}8}} 6 ἴοσ 16 δίῃ οσ, ἴοσ ἴ86 δέδ6Σ- 
ε88, δηὰ ἔος ἰ)0 πιάονν᾽ (1, νος. 20); 
δηᾶ, ὡς ἴδ Ἰορίδ᾽αῖου Ἰουοδ ἴο ἱπίσοάυσοθ 
Εἱδεοσίοδὶ δ᾽] υκίοηβ, 6 δάδ: “ δηὰ (οι 
Δναὶς ΣΟ ΌΟΣ [δὲ ἴμοῖι νδδὲ ἃ βοπᾶ- 

ὈὩΠ’ 

ΣΩΔῊ ἰὼ (Π6 Ἰαπὰ οὗ Ἐφγρὲ : ἰδοζοίοτο ἃ 
οουτηϑηὰ [Π66 ἴο ἀο {18 πίη" (τοῦ. 22). 
ὙἼΠῸ δβοῖοοϊ οὐὗὨ σωΐβοσυ ἐπγουσὴ πο ἢ 
Ιεγαθὶ δὰ μδδδοὰ ἴῃ Ἐχγρὲ, 884}}, ἰὼ 
ἔαϊατο Βαρρίος εἶταοθ, να ἔοσ ἴἤθσα ἃ δοῃοοὶ 
οἵ νἱσίπο διὰ τηοσαὶ ρμωτβοδίίου. 6. “Αὲ 
[80 αῃὰ οὗ ἴπγθθ γϑᾶσε ἴβοὺ δ[)δ1ς Ὀσίης 
ἕοσι 41} τ1τῶὸο 9 οὗὨἨ [ΔῪ ἰποζθαδο ἴδ 
ΒΆΣΩΘ ΥΟΆΣ, δα Βα] [Δγ ὁ πρὸ τὶ ίη [ΒΥ 
ἄϑιοθδ: δορὰ ἰδὸ 1ονἱδο (θοσδῦθα 6 Βα:ἢ 
ὯῸ ῬΑΙΓΐ ΠΟΥ ἱῃμοσιϊβηοθ ΣῈ 1.60), θὰ 
6:0 Βίγδηρον, δηὰ [πὸ ἐδέμοσῖοδα, πὰ [86 

σϊάονν, ῈῸ τὸ τ ΤΥ ζαῦοδ, 8}}8]} 

ΘΟΙῺΘ δηᾷ 858}}4}} δὲ δῃηἃ ὃ6 βαιββοἊοα, πδὶ 

ἴιο Ιογὰ [Ὦγ Οοα ΔῪ Ὀἷοδο ἰδ 66 ἰπ 41} 
156 ποσὶ οὗ ἐγ μβδηὰ σ 8 1οῖ ἴδοι ἀοοδι᾽ἢ 
(ὕεας. χῖν. 28,29; δηὰ ἴῃ Ὠσαϊ. χχνυὶ. 
12---1δ, ἃ Ὀ]οδβίηρσ 18 Ῥτοβοσιδοᾶ, τ πο ἢ ἕἰα 

ἴο 6 ῬΡτοῃμουμορὰ οὨ διαὶ ομοοείηρ, οεοδ- 

δ'0η8). ἸΤδθδο οομβηοῃ τηθδ]δ, 1{ἰκ6 [096 
ΘαἸθὈτγαιρὰ οι ζοδέλναϊδ (δι. χνὶ, 11---- 1 4), 
ὨΔΙΌΤΑΙΙΥ Ὀγουρὸξ [06 αἰ αΥθης ε145668 οὗ 
(0 νορυϊδίίοῃ ἰηΐο οομεῖπθαὶ Ἔοπίδοΐ, 
διὰ κἰοδἀἀοηθὰ οογίδί ]γ [06 ποατὶ οὗ ἐδ 9 
αἰδίσοδδϑὰ στωοσο ἔμπδσι ἃ οοἱὰ ἀϊδέδηςλ αἸΗ,, 
οδιθα ἢ [Π6 ΔΡροδγασιοθ οὗ μδυρθεν 
Βαρο ΟΣ γ. ὙΉΏΒ ΠΟΥ οοὐϊὰ ποὶ πὲ 
ΘΧΟΓΟΙΘ6 ἃ 88] ξδ7Ὺ ἰηβθθαοο ὈΟΓὮ ΤΩ ΓΑΙ 
διμκὶ δοοίδευ; 4 οἰκίης οοηίγαδὲ ἰ0 180 
συδίοχῃβ οὗ 0 ΕρσγΡρεΐδη5, Το οοποίἀογοὰ 
ἷξε 6 ρογίοοξ δροχηϊηδαίίοα ἴο δας πίὶΐι 
δΙΓΒΏρ618 ἃὲ (16 δδῖηθ {800 ]6. 

Ἴθοδ0 ἃΣ6 ({0 ΧΘΏΘΙΩΙ Ἰατγ8, ἰὴ ποῖ 
811} Ὧ6ΙΡ]088 οἰδδβο οὐ ἐδὸ διΐοῃῃ ὑσοσθ 
Θ΄. 4} οομδίἀοχοὰ δοιὰ τοχασγάθα Ις ἰθ 
ουϊάοηϊ, ἴδ δὲ, τῖτδ ἐἰ656 ἱπδιϊξαςο.8, Ραὰ- 

Ῥαχίδια οουἹὰ ποὶ οχίδὲ ἴῃ (0 Μοεκαὶς 
δβίδίο; διὰ [πὸ ὑσγί μοῖρ] οὗ φαῦδ! εν τ πο ἢ 
Ῥασναὰθβ [6 ποῖ ἘΒΙ ἰϊοαὶ Ἰοκχίδὶα- 
οι, δἰξοιηρίβ, πὰ ἴῃ ἃ στοδὶ τΩΘΑΒΌΣΘ 
διιοοοθβ, [0 ΤΌΙΏΟΥΘ δἷθὸ [πο χίαγίηρ πἢ- 
ΟΥΘΏΣΟΔ8 Ὀδίνοοη ἐδ τΘΔΙ ΝΥ δὰ 86 
ποργ. Βαὶ [δ6 ἰηαϊντάυ4] Κἰπὰβ οὗὨ ΡΟΟΣ 
816, θοϑι68, δἰ δηὰ βορασζαίοὶγ ὕγο- 

υΥἱάραᾷ ἴον Ὺ ἴ0 δΒυπηδὴθ Ἰοχίβδίοσ, 85 
ὙΠ Ὀ6 ϑροοϊβοὰ ἴῃ [86 [0] νη υοϑοδ. 

ΦΟΘ. “Απὰ [δὸ δἰγαῆρον ἴμοῦ βι8]1} 
ὩΟΙΓΠΟΣ ὙῈΣΧ ὩΟΓ ΟΡΡΓΘδ8 {τὰ : [ὋΣ γοῦ 



48] 

ἘΠΟΙΡ ΟΥΥ; 

ἘΧΟΡΌΡ ΧΧΗ. 

28. Απὰ Τὴ. τα 8}81}] Ρ6 ΚΙπαϊοά, δῃὰ 1 
Ὑ11 Κι] γοὰ πιὰ 86 βυγοτά, δηὰ γοὺῦ Ὑ1νΥ68 8}8}} 6 
ψ]άοτγβ, δη ἃ γουν ΟΠ] ΛΘ ΟΥΡ818.---24. ΠῚ τοὺ ᾿οηααϑύ 

ἭΟΙΟ ΒΊΓΔΏΡΟΙΒ ἴῃ [86 ᾿Ἰδαηὰ οὔ Ἐργρὶ.ἢ 
ΤῊΐα σϑάϑοι ἴον (6 ἀπὲγ οὗ Ὀοθου ϊθηοθ 
ἰΟΥΤΑΣΤὰΒ [δ6 ῬΌΟΥ ἶβ, ἴῃ 8ΠΟΙ͂ΠΒΟΣ ῬΘβ5Ά 6, 
Ῥτοποππηοθὰ 5111} τῦοσο αἰ βεζ Εν : “ Απά 
ἴδοι κῃ ΔΕ ΟΣ ΟΡΡΥΓΘ88Β ἃ ΒΓΔΏρΡΟΥ; [ὉΓ γοῖ 
Κπονν δε λεατί 97 ἐδλε εἰγαπσεν, βὶποθ γοῦ 
ἭΘΙΘ δγδηροῦΒ ἰπ (Π6 ἰαηὰ οὗ Ἐργρὺν 
(αχιῖϊ!, 9); δηά τηΐβ σχρογίθποθ γ7188 δσαῦ- 
Ἰδίη]γ, αὔονο 411 τηϊηρβ, οδου]αῦθα ἴοὸ 
ἰοδοῖ [Π6 [ΙοΡΌ 65 ΘΟ Ρ ϑδίοη [ὉΓ [86 
βίγαηροσβ. Νοῦ ΟὨΪ δὰ (Π0Ὺ δβυβετγοὰ 
(Ὧ6 ταοδί ἐρποσηϊηΐουῦβ ΟΡργοδδίοῃ, Ῥαΐ 
Ὑἱοβϑοᾶ 80 ἱπγοίογαίο μαῖγοὰ τ ἰοῖ [80 
ἙἘκγυρδηδβ θα ἴο οἱ ἰοτοί θα, δῃὰ 1010 
σσυοϊοα τΜϊοδ ΠΟΥ ΟΧ ἰἱἐοὰ δραϊπϑὲ 
ἴθ, Απὰ, ΠΘΠΟΓΔΙΙ͂, ἐΠ6 ἀπ οὗ δοθ- 
Ῥ᾿ΈΔΙΥ, τ ἢ τγὰϑ ΠΌΘΟΣ ῥγδοιίδοαὰ ἴῃ 
δησίοης Εἰπιθϑ, 88 ἐξ 80}}} 18 δὲ Ῥγοϑϑης ἰῇ 

186 Εἰαδῖ, Βο6: 5 [0 ΑΘ ὈΘΘῚ ΒΟΓΌΡΌΪΟΙΒΙΥ 
σχοχοίβοὰ ὉῚ 0 Ηδεῦτονα. (ΟὈΠρΑστΘ 

θη. χΥίϊ!, 8; χὶχ, 2; χχὶν. 35; Εὐἰχοά. ἱϊ, 
20; δυάν. χίχ. Θ᾽ ΘΟΙρασο Οαγβδ.ῦΙ, 207, 
908: πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἔΛλπαντες ξεῖναί 
τε πτωχοί τε; 800 δὲ Ἡοἕί6, ΑΥΟΒ, 8.264). 
Ἧγο δαγὸ δἰγοδὰγ δ᾽] πἀϑὰ ἰο ἐδ ῬεΟΌΔΌ]6 
ἀμθοσοηοο Ὀοένψοθαῃ (Π6 ἔγο Κίηδβ οἴ 
ΒΊΓΒΏΡΟΥΞ Βροοϊδοα ἔῃ [00 Μοκδὶς ἰδνν, ἢ 
ὉΓΔ δυὐοὰ Ὁ Φ. Ὑῦο ποοὰ βοδγο 

ὅο ἔασῖμοῦ ἴδ σορασο Εχοᾶαϑ χΧὶΐ, 29 
ὙΠ σνόσϑ. 46 δηὰ 48, δπὰ 1 “}}} ΡῈ οὔ- 

γίουϑ (Πδὲ ἴ16 Ὁ 2 (ΔῸΣ “2, ἴο βοίὶ]θ 
ΒΟΙΏΘΥΟΥΘ), Ὁ σηδογροίηρ ἴδ6 δεὶ οὗ 
εἰγουτηοίδίοη 88 ἴΠ6 δίσῃ οὗ [ἢ σογοηδσῖ, 
ΘΟΏΙΟΣ ἰπΐο τὴ 6 σοι εν οὗ ἐπ6 ΗΘΡΓΟΝ 

οονσδοπ θαι; τ Ὦ118ὲ (86 Ὠ 2 ἢ (ἔγοπι 

Ὡν, τὸ νοὶ, δοήουτῃ) δ:θ σγοίζποιβ, 
ῬὮΟ δυὸ ἰδκοη ΠΟΙΣ ἐΟῚΡΟΥΑΣΤΥ δϑοάδθ 

ἷὰ ἐδο Ὀσπηάατίοϑ οὗ [6 ἩΘΌΤΟΥΝ σοδΐτι, 

δηἃ Ἧ80 τοϊρὶν 40ἢ ἰξ δου Ὀοΐπρ, ὉΥ 
ΒΗΩΥ͂ τοδί πίηρ οοηῃποοϊίοι, ποϑὰ τ 
ἹῬΜοβδίϑτη, Ἐτοσ [18 ροϊπὶ οὗὨ Υἱοῦν, ἰῃο86 

Ῥδδβαβρὸδ ὅσο, τὸ ὑσῆοντο, θα δηὰ 
ππίογοραυ οχρίδί πο (806 ΟἹ χὶϊ, 19, 4δ). 

Το Ταιυὰ δπὰ ἴδ ἘΔΌΒΙΏΒ 0811 (80 
ΤΟΥΥΆΘΥ οἾἶ8488 οὗ ΒΙΓΔΩΡΌΣΒ ΘΌΠΟΣΑΙΪΥ ΤΥ 
ΡΥ οὐ ΠΡ "2 (ϑ᾽ΥΔΉρΡΟΥΒ οὗἁ ἱπείϊοο ΟΥ 

οἵ [π6 φουθβδῃῦ), δηὰ {πὸ Ἰδίίος Φ᾽ "2 

(δἰγδΏρ ΓΒ οὔ [πΠ0 χαῖ8). [Ιη Τῶν. χχτ. 47, 

ὩΟῚΓΙ Ὦ 18 υϑοὰ, ἰὰ τ 0} Ρἤγαϑο Εν δ] ἃ 
(Απὔᾳ. Ρ. 345) ἰδ Κο5 Ὀο(ἢ πογὰβ 85 ἰάθ- 
ἶσα]; Ὀὰδ Δ ἰ8 [20 ροποτίς δρροιϊδίίου, 
ὙΠ ΟΠ ἀοποῖοβ [δ8 δροοϊδο ο488. 
Ὁπηΐοπδθ]ο ἰ5 ιπ6 ἀϊδθτοηςο πο ΜΈΘΒ86- 
116 (Δοϑ. Β. 1, 8.188) 65. Δ Ὁ} 568: “ ΕὙΟΓΥ͂ 
ῬΟΥ γᾶᾷὸ ἄοοβ ποὲὶ ροβϑϑοδβ ἰδηδοᾶὰ ὑσγο- 
ῬΟΣΥ ἰδ ἃ ἽΔ; Ὠ0 0 848 Ὧ0 Βοῦθθ οἵ 
δὶβ οι ἱ5 ἃ ΌΠ." ΤὙΠὸο ἀϊδιϊποιίοη 18, 

ϑοοογάϊΐηρ ἴο ΧΙ. 19, 45, ΙΊΟΓΟ οὗ ἃ τοὶὶ- 

σίου 188 οὗ ἃ εἶν! σμδεασίοσ, δϑὰ ἰΐ Ἵδῃ 
ἐτωροτὶ 11||6 τὰ Τοδροοῖῦ το 1π6 φὰπιὶ- 
[ΔΠ00 ἴὁ0 ἴπ6 Ῥ480 Δ], ἩΒΟΙΠΟΥ 8 

ῬΟΥΒΟΏ ῬΟΔΒ68568 [6118 δηὰ ΠΟΙ565 ΟΥ̓ ΒΟῖ. 
ΤΏο ἰγδηβ διίίου οὗ [86 ϑερεπαρίηϊ, τ ΒΊο ἢ 

τοηάοσ ὩΣ ὉΥ πάροικος (ΒΟΪΟΌΓΠΘΓ), 

δοὰ ὋΣ  ὈΥ προςήλυτος (ρΓΟΒΟΙΥ 6), 15 

ῬΟΓΙ͂ΘΟΕἾΥ δρρτορτίδιο; ἴδ ἔογμου 8 ΟἿΪῪ 

ΔῊ ΟΧΊΘΥΏΔΙ ἰοο 81] Ἴοοσπησσέϊομ, (6 οἰδαῦ, 

δ ἰπίογηδὶ το ρῖοπϑ οοτηματππίοη. (ϑαΐ- 
ἄδθ αχρ ]δῖπβ προςήλυτοι ΟΟΥΤΘΟΟΪΥ: οἱ 
ἐξ ἐθνῶν προςεληλυθότες καὶ κατὰ τοὺς 

θείους πολιτευόμενοε νόμους ; διὰ ἴῃ ἴδα. 
ἵν], 8 6 Ῥγοβδὶγίο 18 οἱγουσηθοσ ρα ὉΓΥ 
Ὑγις ΠΥ ὭΣΤ ; 00 ἐμδα δὲ τὰ 
οπὰ οὗ 1:]5 ποίθλ Απὰ 88 [Π9 δίγΓΔΏρΡΟΥ 
(2) 848, ΕΥ̓͂ οἰχουταοσίϊδίοι, δἀορίοα (ἢ 
οογθηδηΐ οὗ 16γ86]1, ἢ 885, ἴῃ ΘΥΟΙῪ ΤῸ- 

Βρθεί, 1.6 δδῃ10 Υἱρηῖθ δηἃ ἀυεΐοα 89 [86 
Ὡϑῆγο [δυο (ΠΝ ; 1.ον. χχῖν. 32; 
ΝΌΙα. χν. 14---16, 239), Βοιδ τ τορασὰ 
ἴο ΡΟ] ἶσα] δ ἃ ΒΟΓΒΟΊΔΙ Ὀσν ]ορθ8, ΒΘ 6Ώ- 

ἦογε ροσίϑοϊ ὁ δι" τὰ [16 ἀοδοοηδηῖδ 
οὗ δδοοῦ. ΤΠῚ8 15 [89 ζυῃἀασαθηνδὶ ῥτΐῃ- 
εἶρῖα, νϑὶο γοη 618 Σὲ αἰτηοδὲ Βα ρου βυοῦ8 
ἴο ΘηυΤη ΓΘ 811 πο ἰηάϊν 4] Ἰανγβ οοἢ- 
σογηρ [06 δἰγδΏραῦ: δὲ ΠΟΥ Βαὰ ἴῃ 

ἰδο σου Σίδ οὗ ̓ πϑεὶοθ θα 04] τσὶ μὐδ τε τἢ9 
Τεγϑα δ; [δαῖ, ἴῃ οδ868 οὗ 1π5ι18Η.80]6 
Βοριοδάο, ἐδογ Βαὰ (0 ῥΥἱνί]ορο οὗὨ βοοῖ- 
ἴηρσ Ῥγοίδοξίοη ἱπ [06 αἰοθ οὗ τοΐυρο ; 

ἴμαὲ ΠΟΥ τόσο Ὀουμὰ ἴο διἱοηὰ ({᾿ τοδὰ- 

ἧηρ οἵ (0 ἴδνν δὲ [86 Εδαδδὲ οὔ Ἔδρουτδ.- 
6105 ΘΥΟΣΥ͂ ΒΟΥΘΒΝ γοδῦ; φαγεοὶραιοὰ 
η0 ῬΟΘΘΟΝ; πο δυδ)θεϊοὰ ἰο ἐπ6 δβπ)ὁ 
αν οἵὗὁἨ ἰποθδὶ δηὰ ΣΩΔΙΤΤΩΟΩΥ ; Βδὰ ἴὸ 
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ΓῚὉ}) ἴρ Πρτ Ἴθν Ὀλστταὶ ἜΧΓΓΑΣ ΠΕ ΟΤῸΝ 94 
Οὔβοσνο ἴπ6 δβᾶπ|θ Ῥγϑοθρίβ οοποοστης 
ΒΔΟΙΙΟΟ8 δηὰ ρυγ βοδιίομδ; ΘΓ ΟὈΪ χοα 

10 Κορ ἴδ δοῦδιν δηὰ [ὸ Δ. οὗ 
Αἰοποσηθηΐῖ; ἴο δοδίδίη ἔγοτα οδεηρ Ὀϊοοὰ 
δηᾶ οτυϊάεῃ τπραὶ (ΠΕ ΟῚ ΠΡ) ; 566, 
Βονονοσ, Ὠοαῖ. χὶν. 21); δηᾶ, ἴῃ ἃ ποσὰ, 

ἔτοτὰ ΘΥΟΙῪ τ᾿Βίηρ ὙΠ οἢ που] ὈΘ δὴ ΔΌΟΤΙΩΪ- 
ΠΒΙΪΟῺ ἴῃ ΔΠ [δγϑο] 6. (ΟὙΟΥῪ ὈΠΔΟΓΟΙΒ 
816 10:6 ῥΑδδΑρ6Β Σορδγάϊηρ [0686 ἸΑΎΤ; 

1806 ΡΥποῖραὶ ατο: Ἐχοά. χὶϊ 44,49; χχ, 
10; χχὶ, 12: ΙΥ, ΧΥΪ. 29; χυΐ!. 8,9, 10, 
15; ΧΥΙ. 26; χχι 2; χχὶν 16; χχὶϊ. 18; 

χχὶν. 22; Ναυη, ἰχ. 14; χυ. 14---Ἰ6,29 ; 
ΧΙΣ, 10, οἷς.; χχχυ. δ; Πουΐ.1.16; ν.14; 

Χ. 18,19; χὶν, 21] ; χχίν. 17; χχυῖΐϊ!. 19 ; 

χχίχ. 10---14; χχχί. 10,12))» Απᾶ δο ἱτα- 
Ῥτοδβδίν οὶ Υ δ ἃ ὙΓΔΣΤΩΪΥ ἀο68 Μο8608 6η]οἰῃ 
(6 ἀυεῖο8 ἐο Αγ ἀ8 ΒιΣΔΏΘΟΙΒ, ἰπδὲ Ὧ6 6Χ- 

ῬΓΕΒΒΙΥ͂ οοπηταδηάβ: 5 Ἰ» ΠΆΠΝῚ, 
“18οι 8π4}} ἰονα Ὠἰπὶ {πὸ ὑπ γβοὶ ἢ (1ον. 
χἰχ. 34); ἐδ ΔΡΡΘΑΙΒ δἰπηοδὲ, ἐπὶ ἢθ τὶβϑιϑὰ 
ΤΑΙΠΟΥ ἴο ὀμοουγαρο [6 δαἀπϊββίου οὗ 

ΒΊΓΒΩΟΣΒ ἰηἰο (86 ΗθΌΓΟΥ δίανο ἔμ (0 
Ῥτουθηὶ ἰδ; δὸ ἐδαὶ (δ6 Τορσοόδοῖ, [πδὶ 
Μοβθοβ χᾷγο ὈΠπὰ δηἃ πδιτουν-τϊη θα 
Ιανγβ, ποῖ ἀχοϊυἀοα ΘΥΘΙΥ οομίδες τ} 
ΟδοΥ Ὡδίίοῃβ, 18 οὔθ οὗ ἴΠοδὲ ἐγ! οηδὶ 

Ῥτγοὐυάϊοοβ ἩΔΒΙΟΝ ἰθαρροῶσ δὲ ἃ ΤΟΥΘ 
φοΙργοδδηϑῖνο δηὰ ἱποσοῦρ ἰπτοδερα- 
εἰοη οὗ ἐπ δδοσοὰ σι ηρα. ΤῊ ΤΕΔ ΟΣ 

ν1}} ἐὰπ8 ὈῸ 80 ]6 ἀΌΪΥ ἴο Δρργθοίδίθ 1116 
μοράϊοβα δϑρεγείοῃ οὗ Τδοϊδυβ (Ηϊδβῖ. ν. δ), 

πος ἴπΠ6 ΗΘΟΌΓΘΥΒ ὈΟΙΘ ΘΗΝ Υ δηὰ 

Ἠδίγοὰ [0 8]}} βίγδηροσβ᾽" (δάνυθγβιβ ΟΠ Π68 
411οβ μοβί]θ οἀΐπ). Ὑ ποῦ (ΒΙΌ]. Ὠ]ςι, 
1. Ῥ. 380), οὔϑογυϑδ: “Α ρμοσίθοι ἰϑοϊδιοη 

οὗ ἰο ΗΘΟΌΣΘΥ ῬΘΟΡΙΘ ὯΔ ἱπ Ὡ0 ὙΔΥ͂ ἴδ} 

ἀοκίχη οὗ (6 Μοβδαῖο ἰδνν; ἴοσ, ἰῃ 8010- 
τοοἢ δ ἔἶτη6, ἴλοτο ἰγοὰ 158,600 δέ ΓΔ ΓΒ 
ἴπ Ῥαϊοδίῖμο (2 ΟἜγοη. ἰϊ. 16)..... δηὰ [6 
Ἰοεζαὶ ιγοδιηθης οἵ [Π6 ΒΙΓΔΠΡῸΓΣ 8 ΙΏΟΙΘ 

ΒΌΓΤΩΒΠΣΘ δος ἰδ6 ΗΘΌΓΣΘΥΒ (ὮδΔη ἴῃ [Π0 
ΘΑΥΪΟΙ ΕΏ6Β διηοηρ (Π6 Ποτηδη8, δηὰ 

ούδῃ 86 ΑἸδοηΐδη8." Εγοη Εζοκίοὶ (χινἱϊ. 
21-.23) δϑδείζηϑ, ἴῃ [Π6 ἀϊδισὶ πέΐοη οἵ 
1.6 ἰά641 Ια οὗἨ 1εγϑοὶ, ὑο [86 βίγδη ΟΣ 

6418] ῬΓΟΡΟΓΣΙΥ͂ δηὰ Θ408] ἱπμοσϊδηοο ΜΠ 
10 πδίέϊνο [6γ86]1065; δηὰ ΝοΆΘΩ. χὶϊὶ. 8 

ἰ Ὁ ΔΨ δ5 ἸδΥΊ2ΝΥ) Ῥσονθβ πὸ 
ἐχρεϊείοι οὗ ἴπ6 δΙΣΆΠΟΥ, θὰ  ΙΏΘΙΟΙΥ ἃ 

δορτορδίου οὗ [6 ΑἸητηοηΐ68 δηὰ ΜοαΡ- 
1168 (γαΣ, 1). 

ΕῸΥ ῬΡΟΪΙΟΥ͂ δηἃ Ηἰδίοσί δὶ σι ἰϑοθηοα8 
ἀϊοίαὐθα βοζθ Ἔχοθρθίουθ ΠῸμ ἐδ0 1δνὴϑ 
ΘΟΒΟΘΣΏΪΩΣ ΒΙΓΔΠρΡΌΤΒ: “ ΤῺ6 ΑτἸηπιοιΐθ 
διὰ ([ἢ6 Μοδθϊΐο 8.}4}} πος οοιῃο ἰηΐο [ὴ9 
οοπατορβδίίοῃ οἵ [6 Τογὰ, ον ἰο ὑποὶν 
ῥΘμ ἢ σοηοσϑίου 88}4}} [ΠΟΥ ποῖ δηΐοῦ ἰηΐο 
[86 οοηφτορδίοι οὗ ἰΐ6 Τωογζὰ ἴογ δυο 
(θ οι. χχὶϊ. 4). ὙῈῸ Ἑαοσαΐϊοθ8, τῆ δτθ 
80 ὨΘΔΥΪΥ ΑΚίη 0 (δ6 [κΥρ 6} 168, δηὰ [86 
ἘφΥρδηβ, ἱπ τ μοδα σου ἴδ ΗΘΌτοντΒ 
δὰ ἀν ὶδ 80 ΤΩΔΩΥ͂ σσηξατίο8, Του], ἰῃ 
ἴδο Οὐἱγτὰ σοηῃογαέίοῃ, ἐμαὶ '8, [Π0 σταῃὰ- 
ΟἸΠ]άγθ οὗἨ 3Σἰδο80 πῆ ἱτητηϊατδιθα ἱπίο 
Οδδδδη, 6 δάπτηϊ θα ἱπ [Ὧ9 ΗἩΘΌΓΟΥ οΟτ- 
ΤΑΛΠΙῪΥ (τογα. 9, 10); δῃὰ 86 ΤΟΙ Π ΘΟ. οὗ 

οὗδοσ Βοδίβθη πΑΣΟΏ8 πὸ ἀουδί αῇοόσς ἃ 
Ῥζοροσοπαιθ ροσίοά, Τμΐβ Ῥγθοορὶ γγὰ8 
ὨΘΟΘΒΒΑΣΎ, ΠῚ [86 ῬΌΓΙΓΥ οὗ [0 Μοβαία 
ΤΟΙ σἴοη 'ΤΩ8 ΤΟΔῚ 10 6 Ῥγοϑοσυθὰ; [19 
Ρδβϑῃ βίγβροσδ τησδὲ ἤχει, ὈΥ εὐποδίίοι 
δηὰ δερὶξ, Ρ6 ἱδυγοὰ ἴο (Π6 ποϊοη8 δὰ 

τοὶ κίουϑ τἰῦθδ οἵ [6 ΗΘΌΓΟΥΒ, ὈοίΌΓΟ (ΠΟΥ͂ 
οου]ὰ, πιϊδοῦὶΐ ἀδηρχοῦ, δ0 τοοοϊνοὰ 88 
ΔυΓΟΠΟΙΏΟΤΙΒ ΤΩΘΙΆΡΟΓΒ οὗ 116 δἰδίθ.0. Β6- 
δ᾽ ἀ68, οδδισαίθα Ῥουβθοῦβ δηὰ ἰδ οββργίης 
οὗ ρῥυθ]ῖὶς Ῥγοδξαϊοβ (Ὁ) τότὸ θῃ- 
ΕΥΟΙΥ ὁχοϊυάοά, ἱπ οτος σι ἀϊγ ἰο ἀεῖας 
ἴτοϊω υὑπηδίυγαὶ δθοζηϊηδίίομθ πὰ οτί- 
τοῖπ αἱ ἱτωση τα] γ. ΤΠ τα ]ὰοῦ [6 τῖδα 
Ἰοςίϑ᾽αἴον ἰ8 ἱῃ Βοοῦσηρσ' [0 δυο ΟὰΥ ἢἰα 
δαϊηδη Υἰ 8, [ἢ βαύοσοῦ ἢ6 18 δηθὰ 
ἴο 6 ἰῃ [Π0 Ῥυῃὶθητηοης οἵ νἱοϊδιοα ἀϊνηθ 
ἀπῦῖε8, Ἐνϑη οοηΐοαογδοῖοδ τ ἢ ΘΑ 6 
ΠΔΙΪΟΏΒ ῬΘΙῸ ποῖ ἸΠΟΘΟΙἀἰΠΙΟΏΔΙΙΥ ῥγὸ"- 
ΣΙ 64; δηὰ ΗΘΌΓΟΥ ΙΒΟΟΥΥ ἴϑδοθοθ 5, 

ἔογ ἰμβίδηςοα, ἴδδὲ Πανὶ ὰ μδὰ ἼἽοηῃοϊαοὰ 

Δ: 8]]ἰδποὸ τ τὰ [6 ἰηρβ οὗἨ Ἰγτοὸ δυὰ 
Ηδιδῖῖ, δηὰ τ8δὲ βοϊοσηοη δβιοοὰ ἰῃ ἃ 
δἰ ταν τοϊδου δὲ ᾿οδϑὲ τὶ ἐπ0 ΌΤΊΩΟΣ 
τοοηδσοῦ, δου χῆ ἰδ οοηῃοοῖου Ὑ10} 
[80 ααθθῃ οὗ ὅδ 15 1088 ἀἰβιϊηοι, Απὰ 
ἐ{ “16 Ῥσορῃ 5 γοῖ Μψασηθὰ ἀραϊηβὲ Ἰοσοίχη 
8}1168, (ΠΟΥ͂ νόΤΟ δοϊυδιθαά σὑϑίμοῦ ὉΥ͂ Ροὸ" 
Ἰεἶἰοα] ἴδῃ τοὶ ζίουϑ τηοϊνοδ; [0Γ ΠΟΥ 
οοηδίἀοτοὰ ἴδ Ῥασθ ου]ΑΣΪγ ἱπιρττιάθης ἴὸ 
θηΐον ἱπίο ἰϑᾶρτιο8 1} δι οἢ ταὶ ΧΗ δίαϊοβ 
88 ἘπγΡί, Αδεγτίδ οσ ΒδΌυ]οη, ΜὮοθο ἴδε 
ΒΌΡΟΙΙΟΣ ῬΟΥΤΟΣ Σαυδὲ, 88 ἰΠ080 Νΐδ6 δὰ 



ἀ4ἀδὃ ΕΧΟΡΌΡ ΧΧΗ͂. 

ἹΩΟΏΘΥ ἰο ΟΝ ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ ῬΘΟΡΪδ6 ἐδαΐ 18 Ῥοοῦ ὈῪ ἐδ66, ποὺ 
Β810 ποῦ ΡῈ ἴο δϊπὶ '1κ6 ἃ ογβαϊοῦ; “ὕμποι βμα]ῦ ποὺ ἰὰῪ 

: κοὶ, εγε.--- Α.8. δῦ ὈΒΌΓΟΣ. 

ἑηδρίτο Τ6} ΤΟΓΟΒΔΊΝ, ὨΘΟΘΒΒΟΣΥ ὈΘΟΟΙῚΘ 

ἔλιδὶ τὸ (6 Ιαγδοὶ ἰδ σΟΙ ΟΠ ΘΔΙΤὮ, 

δηά, ἰὼ ἔδοῖ, ἀϊὰ ὈΘΟΟΙΏΘ 80 ἴῃ τηοδὶ ο8868: 

ἦπδὲ 88 Ετεάοσίοκ [6 ατοδὲ οοπδί ογεὰ ἴδ 
ἀδηροσγουβ ἴὸ 08}} ἰῃ {86 δἱὰ οἵ Βυκβεῖα 
αρϑίηδὶ ϑιυθάθη, ὈοΟΔΌ86, 85 [Ππδὺ ΙΩΟΠΑΙΟΣ 

δαϊὰ Ῥγορῃ θυ 8}}7} ἐπουσῃ, “Ὃ1τἸ͵ὸ τηδβί 
ἘΘΥ͂ΟΣ οἱ ἰοοϑο ἴπ0 ὈΘΑΓ᾽" (8660 ΜῈΈΊοΝ. Μ.Β. 
1,8 61; 22ε ῬΡείίε, Ατοῖ, 8 148, ποίθ ὁ, 

διὰ ὃ 150 ἴο 6η4). [ὲ ἰδ, Ἰποσγοίογο, 8ῃ 

Σῃοοηί ΤΟΥ ΣΕ ]6 ἐγαϊῃ, ἰΠαὶ ΔΙΠουσ [Π6 
Ῥόορΐο οὗ Ιαγδοὶ τοιιδίηθα ἴῃ ὁρροδίε οι 

ἴο 1Ὧ09 Βοδίποη παΐίονδ, ΠΟῪ ἔγθοὶγ αἱ- 
Ιονοὰ ἐμο ἱπαϊσιάμαΐε ἴο Ἰοΐπ 6 ΗΘΌΣΟΝ 
ΘΟΙΩΙΩΠΉΣΥ 85 ΒοΟῦ Δ5 (Π6Υ Ῥγοιϊβοὰ ρα γ- 

ἔεος οδοάϊοθηοο [ὁ (6 δ (ςΟΙΏΡΑΓΙΘ 
Ζπφενᾶε, θη. Ῥ. 489---495; Ἡεκσείεπδ. 
Ῥοης. 1. ν. δ57---559). 1ὸ ἰ8, ΠΟΉΘΥΟΥ, 

ΟτΘ οὗὨ [86 τηοϑὲ ὈοΔΌ Ἢ] δηὰ πιοϑὲ δἃσ- 
ἀρηιγ Ἰοηροὰ ἴογ ΒΟρ68 οὗ ἐΐ6 Μοβδβίδῃϊς 
ῬγαάϊοιξοηΒ, οὔ 6 ἴο 866 811 [ἢ 6 Ὡδίϊοῃβ οὗ 

10 οαγίδ ἴῃ ἃ ὮΔΡΡΥ Δ᾽] δποο ψ ἢ Ιθτ86] 
([μ8. 11. 2, εἰ δοᾳ.; χΙὶϊ!. 6; χΙὶχ, 6; ἵν]. 6, 

εἰ δεη. οἴ). ΝονΟΥΠ61688, ἃ πεῖδείοπαν 
ΔΟΙΙΥΪΥ ΓῸΓ 106 σομνογδίο οὐ ἨΘδΙΠΘΏ8Β 
ἯΔ8 ΟΧΟΓοϊϑθὰ ΟὨ]Υ δὲ ἃ ὙΟΥΥ͂ ἰδὲθ ΘΡΟΘᾺ οὗἁ 
ον ἢ ὨΪἸδΙΟΥΥ, δὰ σῶϑ ἤθη, δῇεσ ἃ 

δῃοτί μογίο, δορί δηὰ ἴος ὀνοῦ 
δρδπάοποα (υοφερῆμα, Απιΐίᾳ, ΧΟ Χ, 1, 8; 
ΧΠΙ. ἰχΧ. 1, χὶ, 8). Τῆὸ ΒΔΌΡΙΩ8 δυο 

ταῖν δἰηδετοὰᾶ (δὴ ἴδοι ἰαῖοὰ [6 
δάτηϊβδίοι οὗ βίγβηροτβ ἱπίο [0 ἩΘΌΓΟΥ 

οονοηδηῖ; δηὰ (Π60 ϑνΥ8 δ.Ὸ, δὲ Ῥγοβϑηΐ, 

ῬΟΓΒΔΡΒ8, ΔΙΏΟΠ, 811 οοπίθδβίοῃβ πὰ 866 (8, 
[Π080 ὙΠΟ ἐΒΥΟΌΣ ῬΓΟΒΟΪγ Ἶϑη [116 6 Δ δὲ. 

Ις 18 βο “οὐ θηῖ, {π4ὲ 411 Ῥσϑοθρίδ οο- 
σΟΓΐΠ δίΓΑΉΣΟΥΒ ΒΡΡΙΥ ΟἾΪΥ ἰο ἴδ 

ΟἽ νἼ2, εἰποθ (06 οἷο οἶδβδβ, 106 

Ἃ ΥὮ, δἴὸ ΟἿΪΥ ἰο]οσγαϊθα ἰοσοί ζπογβ, 

ΤΏΉοθο ἰδίίοῦ σοιηδίη, δοοοζάϊηρσ ἴο [86 

Τα]. 41] ΟΧροδί 005, Θ 556 1 4}}}7 6 8- 
1Π6η8; δῖ, 1688 ΓὨοΙΣ ΘΣΧΘΙΏΡ]6 Ὀδοοϊηθ 

ἰηὐυτίουβ δηὰ ἀδηζογοῦδ ἰῸ ἴδ6 το] σίου δ 
Ῥυγογ οὗὨ (6 Ηοῦγον οἰκἰζθηβ, [ΠΟΥ͂ ΨΟΙΘ 
χοιηυΐϊγοὰ βιγ ΟΥ̓ ἴο δάποτο ἴο [Π6 ϑούθῆ δοὸ- 
ς8}1οἀ ᾿δνν5 οὗ Νοδὴ (Π2 ν)2 ΓΊΥΌ "»2), 
Ὀἰπάϊηρ, ἃροῖ 81} τηϑη, Ὑϊ ἢ ἰηιεγάϊοϊοα 

ὈΙΔΒΡ ΘτΩΥ, ἰάΟΙΔΙΓΥ, ταυγάογ, ἰῃοθοῖ 88 

ΕΞ 

8 ἽΝ ΕΙΠΟΣ 8ῃ δὶς (που. 

Τοραγὰβ ἴπ0 ἰογίάθη ἄσρτοοθ οὗ πιαῦ- 

Τίμα, ῥἱαπᾶον, ἀϊδουοάΐθηοο αραϊπδὶ 1116 
ΔΌΒοσο5 οὗ ἰδ δἰδῖθ, δῃὰ [86 δδιΐηρ οὗἁ 

68} ουϊ ἔτοτῃ δ της δοδ5ὶ (ΠΗ ἸὉ Ὡς, 
806 Ταϊμά, ϑανϊιοῦτ. 56. α, 59. α). Τὴ 
ἽΦ ΥΔλ όγο πδιΌγΑΙΥ ὀχοϊπἀοα ἔγοτῃ [ἢ 6 

Ῥασιἰεϊρδίοη οὗ δ 89. }4]1- ἰδ, δηὰ οὗ 

80 ΠΟΙ Ὀὑγοδὰ (Εχοὰ. χῖϊ. 45; 1,ουϊξ, 
χχίὶϊ. 10), θπὲ [ΠΟΥ οπὐογοὰ [δ ἈΓΙν Προ 8 
οὗ [86 οἰτἰο8 οὗ τεῖισο (ΝΌΣΩΝ. χχχνυ. 1δ); 

ΠΟΥ Ἤοσα ΘηἸοὰ ἰο τοϊϊοῦ 1 ΠΟΥ ἼγΕΓΘ 
ῬοΟΟΣ ([μονϊο. χχτυ. 85); ἰηϊογοδὶ οἡ ᾿08Π8 
ταηϊοὰ ἰο ἴπθπὶ γγδϑ ἰοσυϊ ἄθπ, δηὰ ἰδ 
885 ᾿Κονἶδ6 6] οἱ πο ποὺ ἴο ΟΡΡΓΘ58 ἵδοῖι 
ἴῃ ΔΩΥ ΜΑΥ͂ (ΥΟΣ. 86); ΤῸ νόγο δον 

[0 δου Ὁ ῬΓΟΡΟΓΥ, δηὰ το ἴ0 Ῥοββεββ 

ΗΘΌΓΟΥ βοσυδηϊδ (τόσ, 47); δὰ (ΒΟΥ͂ 

οοιὰ ακ18ο, κ ἃ ἴογοίζχζη εἶδνο, 6 βο]ὰ 

ἴο ΔῊ 1βγβο] 6 85 8 ΒΟΓΟΟΙΑΤΣΥ ΡὈΓΟΡΕΤΙΥ͂ 
(τεσ. 45). 

ΤΙο ΟῚ Υ 2 οπϊογοὰ ἰηΐο (ἢ 6 σοτηπια- 
ΠΥ οἵὗὁἨ Ἡδοῦτον οἰθίζομβ ὉΥ 1116 βοϊ θη 
Πογοιηοπὶθβ οὗ οἰγουτηοϊκίου (7722), ὈΔρ- 
εἴδτη (0522), δῃὰ οὗ δ βαδογίῆοο (15 Ὁ), 
(εοραο ΟἰἸἰδαγὲ, ἱ. 115). [16 15 βο]- 
πηἀογειοοῦ, δὲ ΔἴΟΥ (Π686 δοὶβ [ΠΟΥ ΟΥΘ 
εχροοίθὰ ἴο τοδίζτι ΘΥΟΣΥ οοηηθοξίοι τὴ ἢ 
τοῖν Ρβίογηδὶ ροάβ, δηὰ ουὐθῦ Ὑ} ΓΟ 
ἰάο]αίγουβ γχοϊαϊΐνοβ (Ταεοὶίμα, Ηϊβι. Υ. 

ν. ἡ: “ ὙΥΔΠΒΩΤοδδὶ ἰῺ ΤΏΟΣΟΙΏ ΘΟΓΠΠῚ 

ἱάδην υϑυγρπηῖ---εἰγουτλοϊαπὶ σοηἑ (112 ---- 
Ὧος αυϊοαπαῖὰλ Ῥγῦδ ᾿πυυηΐΓ ΠΌΔΙΩ 
ΠΟΠ ΘΙΏΠΟΙΘ ἄ6ο8, Θχῖοσο Ὀδίσίδπ), Ὀᾶ- 

τοηΐοι, ᾿ἰΌΟΓΟΘ (7), ἔγδαιγοεβ τῇδ ὨΔΡΟΓΘ). 

Αὐοαίΐ [86 διηιαυ  ν οὗὁἨ δαρέϊϑηε 88 ἃ 6" 
ΟΟΒΒΑΙῪ ΟΘΙΟΙΔΟΠΥ͂ ΟΥ δϑογαϊηθηΐ, ἴῃ 6Π1- 
Ὀγδοίηρ πἀαΐδπι, ονθη δησίοις δυςμοτὶι 68 
οὔοτ οομίγδαϊοίοΥὙ ορίηἰοηδ. Δοοογάϊης 
ἴο Βοὴθ διιίμου 68 ἴδ 18 ΒΟΔΓΟΟΙΥ οΟΪοΓ 
ἐπαπ [Ὧ6 εἶπλ6 οὗ (6 ἀδϑιγαοτίοι οὗὁἨ Φεγι- 
88]. , δ Πουρἢ ἰδ ταῖρμῖ, 85 ἃ πδέυγαὶ 
Ἰαδιγαίίοη, δνο ὈΘΟῺ ἰπ ι.86 οἡ διοῖ οοςδ- 

δῖοῃβ ἴγοπι 8 ὙΘΙΥ͂ σοηοίθ μετ οα (869 
Ταϊπιμά, Φεῦαμλ. 76, α.; Αὐοάδῖι ὅϑδαγδῃ, 

δ7, α., ὅ9, α.; Βογαοῖ. 47, δ. Κοιαν, 

11], α.; }ιεαὶϊποπίάεε, Ἠϊοΐ. 166. ΒΙ δὴ, χὶϊ!. 

χὶν; Φογοῖ Πόδῃ, οοἰχνὶϊὶ). 

48. Τῇ Ρδγου δ ἰδγβ σοποογηΐης 



ὡς 

δΙΘΘΘ δὸὺ δῚδ 484 

Ἐπ ἼΣῚ ΠΡΟ’ ὍΠΗ ὈΘΠΓῸΝ 426. : 2) γὴν ΒΘσττνο 
1:6 ιυἱήοισ γα: “1 ἃ ὈΥἹοδι᾿Β ἀδυρσῆίοῦ Ὀ6 
8 ὙΊΔΟΥ, ΟΥ ἀϊνοτορά, δὰ ἢδγο Ὧο ΟὨ]]ὰ, 

δηᾷ τοίη ἴ0 ὮΟΓ ΤᾺΣ ΠΟΙ Β Ὠου86, 88 ἴῃ ΘΓ 

γουτι, δῃθ 88}4}1 δὲ οὗ δοὸὺ ἴδιον [οοὰ ;" 
Ὀυϊ (δοῦο δ8.}4}} ὯῸ βίγδηι σοῦ οδὶ (δογοοῦ 
((οὖῖε. χχὶῖ, 18): 9ηὰ, “ Του. 5Π4}0 ποῖ 
Ἧἤλκο (80 πάονβ ταϊτηθηῦ ἴὸ ρὶϑᾶάρϑ ἢ 
(δας. χχίν. 17; δορασο ΦοὉ χχίν. 8, 

ΜὮ6ΓΘ οὐ [ἢ δοὶ οὗ ἐδκίηρ, ἃ ΠΘΟΘΕΒΕΓΥ 
ΘΩΣΠΔΑΙ οὗ ἃ τίου" ΟΥ οὗ 8 ΟΥ̓Ρἤ ΔΩ 88 8 

Ῥιοάραο, ἰ6 ομαγδοίοσιζοὰ 88 Ὑ]οΚο 688): 
διὰ, Α Ηἰρἢ-᾿σίοδὶ τγ88 ποΐ δἰϊοννθὰ ἰὸ 

ΣΩΑΔΙΤΥ ἃ ον (ονΐ!, χχὶ, 14; ΘΟΙΏΡΑΓΘ 

ἘΣΖΟ. χὶν. 22). Ἐοδβίἀ68 1686 αν ἃ κὶ πὰ 

διὰ σοηῃδίἀογδίο ἰγοδιηθηὶ οὗ [86 νίάον 
δ, ἰΏ ὨΌΠΙΛΘΤΟΏΒ ῬΑΘΒΑΡΌΒ, ΘΙΣΡὮΔΙΟΔΙΠΥ 
δη͵οϊποά, δηἃ ἐποὶγ Ορργθβϑίοηῃ ἰβ πηοδὶ 

ΒΟΥΘΙΟΙΥ ἀοηοπηοοὰ ὈΥ ἴ6 Ῥχορβδοῖϑ 

(θδϑυξ, χχυ. 19; Ζοοϊιαῦ. Υἱὶ, 10; [58, 
Χ. 2; ὅσ. υἱὶ, 6; ΕΖο. χχὶϊ. 7; δαὶ. 1. 

ὅ, εἴ). Αδουΐ τἈ86 τρις οΥὗὨ ἱῃΒογδη00 
ΟἿ 186 μαγὶ οὗ [80 νιάον, (Π6 Μοβαῖς Δ 
οοηὐδίη8 20 ΤΟρΌΪΔΙΙΟΏ8; Β.6 ΡΓΟΡΘΌΪ 

Τοιηδὶποὰ ἴη [ἢ6 Ὠομ86 οὗ [126 γδι- ὈΟσΏ, 

ΟΥ ΔΠΥ ΟἿΟΣ ΟΕ] νγῶο δᾶ π6 ἀυῖγ ἴο 
Τα ἰδίῃ ποσ. ΤΏ ογρδαπε, Ὀοΐης δἰπλοϑὶ 

1:6 τηοδὲ μοῖρ 688 61458 οὐὗἨ 4}1 ἀοδιϊζυϊο 
ΡΟΙΒΟΏΒ, ΓΘ ΦΘΏΘΓΑΙΥ ἱποϊιἀοὰ ἱπ ἰδ6 
ῬΓΘΟΘΡΙΒ ΘΟΠΟΟΓΏΙΩΣ [0.6 ΡΟΟΣ, [ἢ 6 ΒΙΓΔΠΡΟΥ, 

διὰ [86 πίάον, απὰ δυο ΏΘΓΟ 60Π- 
εἰδογοὰ νὴ πιοϑὲὶ δϑεδοιϊοηδίο Ὀθηθνο- 

Ἰθῆσθ. 
428. “ Βοϊιο]ὰ, ἱ ομθ ῬοΥΒΟΏ ΟΡ ΥΘΒ808 ἃ 

ῬΟΟΥ ΡΟΓβΟΏ, ΟΥ ἃ βί Δ ΘΓ, ΟΥἩ ἃ Ἡ]άονν, [1.0 
Ῥυῃιϑῃσηθηΐ 74.185 οὐ ἴπ6 ὙΔΟΪ6 ΟΟτητηι- 

Ὠἱγ " (Εδη Ἐσνα; Ἤοοτορασο ΠΩ"), νεγ. 

22, πὰ ὈΣΤδὲ ΓΔ ἼΠ), τοσ. 28), Ἐδϑῆὶ, 
ὙΨΊΠΟΥ δηὰ οἴδοσδ, σοι ἀο Γ [Π6 ΘΟὨΒΙΣαΟ- 

εἴοη οὗἉ [818 ΡὮΓΑΘΘ 85 Δ δροδίορϑϑίϑ, βὺ0- 
Ρἰγΐῃρ ἰλπ8: “ἸΓ τθοι Ορργαδβ Βΐπι, 7 ἐλαϊ 
»Ῥυκίδὴ ἰἤεε; ἴον ἱἴ Ἀ6, οἴο. βταασ (0 

΄ϑη. ἱν. 16. Βαϊ τὸ ἴδκθ τοῦθ ΒιΠΡΪΥ 
Ἦ ἴῃ 16 ὙΟΙΥ τοαθοηὶ δἰ χηϊβοδοη οὗ 
ἑπάάεε Ι 88 ἷμ ἰἰΐ, 7; ἷν. 395.-- 80 ἴοσπι 

3}, ἰθ ἰπδηϊΐεῖνα δοϑοϊαίαβ, ἱπείθδα 

οἵ [3}}); δἰ ταν !αν ἴοστοϑ διὸ ΓΘ, 1. 86ῃ). 

1.12; ΠΩ͂, Ῥϑαῖ, χὶ, 16; Ἴ3ιξ, ὅδοτ, 

ΧΙ, 17; 2, δεῖ. ΧχΧΙϊ, 88, οἷς. 

88. Τὴο Ῥυπίδτιθηὶ οὗ μαγάἀποδείθα- 

Ὧ688 διζαίηδι [δ 9 τοδὶ. 6 ρὑχοηουποοὶ πὶιδ΄ 

ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΣΥ͂ ΘΙΏΡΩΔΒΙΒ, δηὰ ἃ δΒ6ΤΘΙΟ 

κ' ΤΩΘΑΒΏΣΘ [ὉΓ ΤΩΟΒΘΌΓΟ "ἢ 18 τὨγοϑίοηοα, 

1 ν᾿ οδβὶ 006 ρἴδῃοο ΖΏΟΣΟ ΟἹ ἴδ ΔΒ 
οὗ Μοθοβ γτορβδγάϊηρ [Π6 δίγδη ρου, (86 ΡΟΟΓ, 

[06 πνίιάονν δηὰ [86 οσρῆδῃ, τγγὸ σδηποὶ θὰ 
δΔοκπον]οᾶμα τμαῷ ἃ τοίγοβϊηρ βρίτγὶς οἱ 
ὈΓΟΙΒΟΥΙΥ ἰονθ Ῥοζνδιὶδβ δυοσΎ Ῥασχί οἵ 

ἴπθδ6 ᾿ηἸπποίίοηΒ. 16 1ά688, (δὲ 4]} 
ΤαΘῃ 8Γ6 Ομ] ἄγθη οὗ [ῃ6 δδῖὴ9 ἔδίποσ, [πᾶ 

ΘΥ̓ΘΙΎΌΟΟΥ ῬΟΒΘ68868 8 ῬΓΟΡΟΙΥ͂ ΟὨΪΥ 68 

ἃ ἰοδῃ, δῃὰ δῃ δοὶ οὗ στύδοο οὗ Ηΐπὶ ἴὸ 

ὙΏΟΙΩ ὈΟΪοησ8 ἰδ6 του]ὰ δηὰ 15 δρυ:- 

ἄδηοο; ἐμδῖ, {πεγοίοσο, ἢΘ ὯΟ χῖνοϑ ἴο 

[8:8 ῬΟΟΥ ποῖ ΟἿΪΥ “Ἰοηάοιὰ ἰο ἴμ0 Ι,ογὰ,᾿" 
Ὀαϊὶ τοδίογοδ ἴο ΗΠ πὶ ΤΩΘΓΘΙΥ 8. 818}} δίομι 
οὗ 411 6 Ὀουμο 1 ρΙῆ8 ποῦ Ηο ἀκ 
ΒΏΟΜΟΙΒ ΠΡΟῚ ἷτη: [Π686, δὴηᾶ ΒᾺ]}] (ἢθ 
Κιηάγοά :ῴ688 οἵ ὈΘΏΘγΟΪΘηοθ, ΒΌΣΑ Υ, 
ἴοασ οὗ αοἂ, δηὰ ἴογο οὗ σηδηϊκίηα, δτθὸ 

ΥἱΒΣΌΪΥ ἱπηργοϑδοὰ ρῸὰ ἴδθ86 ἱποοχῇ- 
ῬΆΓΔΌΪΘ ἰατν8. Μοβδίβῃλ 18 ἃ ἀοοϊηο Ὀοιἢ 

ἘΠοοσθῖ 81] δηἃ ῥγβοιῖοδὶ, Ὀο.ἢ τοὶ σίου 
δη ἃ τηοχαδὶ, σα] ου]αιοα Ὀοΐὰ ἴο θη] ρῃίοη 

106 πη δηὰ [ὁ ὝΔΙΤΩ 186 Ποδῖῖ; ἃ 16- 

Ἰρίοη οὗἁ ἔδιδ δηὰ οὗ ἀθεὰ; οἵ τροῦο- 

τ Ποῖα δηὰἂ οὗ ἰονο, Βυΐ ἴποβθ ἵνο 

ΟὨδΡαοοΥϑε 1.5 ΔΙῸ Ὡοΐ Ορροβϑθᾶὰ ἴὸ 6δδ. } 
Οἴδοῦ; [ΠΟῪ ΔΙῸ ΒΟΒΓΟΟΙΥ αἰ δεγοηῖ, ΤΠΟΥ͂ 
σοΆγοΣΩ͂Θ ἰῃ [06 δδιη6 Ροϊΐηξ, [ΠΟΥ δ.Ὸ [86 
Θιχδηδίίοῃϑ οὗ [6 βέ1η6 ΡΟΥΘ. “Ηδθ 

ὙΠῸ ΟΡΡυ ββοῖι [06 ῬΟΟΥ τορτοδοϊιϑεῃ δἰ8 
Μάδκοῦ; θαὲ ἢὸ γγο Βομουτοῖδ Η]π δι ἢ 

ΤΏΘΤΟΥ͂ ΟἹ ἴδ6 ροοΥ “ἢ (τον. χῖν. 81): “ δ8 
Ἧ8Ὸ ἀοιίῃ ποῖ γϑάοοῃ 818 Ὀσγοίμοσ, ἀο ἢ 

ποὶ ρφἶνο μἰδ οχρίδιίοῃ ἴοὸ αοάὰ" (Ῥβδὶπὶ 
ΧΙΪχ, 8) Ὑπὸ ἴονο οὗὨ 186 ῬΟῸΣ 18 Ὀαδοά 
οἱ ἔδο ἰονὸ οὗἩ αοά, [80 056 Βι:ρρογίβ δῃά 

Βιγοηρί θη [116 οΟἴἶθγ. “ αοἀ δοοορίθἢ 
ποῖ [Π6 ΡῬΘΓΒΟΠΒ ΟὗὨ ῬΓΙηο68, ΠΟΙ τεχασγάθι ἢ 
(ἴθ τοι τροτὸ ἴπδηὴ [6 ροοῦΐ ἴογ ΠΟΥ 
ΑΙ] αγὰ ἴΐ6 ποῖκ οἵ Ηἰβ μαπὰ" (Φ“οῦ 
χχχὶγν. 19; σοιρασο Μδίδοβὶ 11]. 10); 0Ὀ6- 

ἴοτο αοὰ 811] πιοσγίδὶβ δῖθ Θαθ 818; 84]} 

που]αϊγ ρτϑαΐηθϑβ ἰ8β ΥὙΔΗΪΥ; 811 δ.θ 
εγοδαϊθὰ Ὀοίηρβ, ἱπδι χη βοδης Ὀοίογο [80 
ΤΩ) 681} οὔ αοἄ; δπὰ [18 ἰὰο8 δι ις68 ἴο 
εγϑάϊοδίθ ῥυτὰ δηὰ μδυρἰι ποθ οὗὨ 180 

μοασ. “Ἴο τοῦ δηᾶὰ [106 ῬΟΟΥ τηθοὶ 

ἰορείδοτ: [80 Ιοτὰ ἰ8 (86 Μαϊοῦ οἵ 

ἴδοῖα 411"; βονονοσ ἀἰδογοηῖ [86 ἜΔΙΓΕΙΥ 



488 

ὍΡΟΙ ἰπὶ ᾿Ιηὐογοϑύ. 

ἘΧΟΡΌΝ ΧΧΗ͂. 

25. Ἰῇ ἰδοὺ δὖ 811 ἰακαϑί {ῃγ ποῖρῃ- 
ὈουΒ ταϊιθηῦ ἰο ρῥἰοάρα, ὑμοὰ 8.8] τοίατη ἴ ἴο πἰὰ ὈΥῪ 

᾿ ΖΣηοὶ, Ρενι.---σβυτγ. 

Ῥοβίἰὸπ8 οὗὨ πιϑῆ αἴθ, [ἼΘΥ μανθ τῃδί οῃθ 

στοαὶ δηὰ βδογοὰ γροϊηϊ οὗ Ἵοηϊδοί, [Πδὲ 

1Π6Υ 411 Ὀθδσ [86 ἐτηδρὸ οὗ αοά, ἐπδὲὶ (ΠΟΥ 
Βανθ δὴ ἰῃίθγηδὶ δηὰ νου δδιηρ Δ ΠΣ, 

ὙΠ ΠΙΟΝ Π88 118 οτίρίη ἱπ 8Ὼ ἱπιροσ 8} 8 Ὁ]0 

θοΟΙ; δπὰ 1μ18 οοηνϊοἴοη Ῥγθοϊἂθ8 ουοσ- 
ψοοηΐηρ οοηάποῖ ἰονασὰβ ἃ (6 ον ΤΏ Δῃ, 
δηὰ ΓΘΔΟ 68 Πυσα ἐγ δηὰ ροπαΐπο Ὀ6η6- 
γοϊθῃοο ὙΤΠῈ8 186 θο] εἴ ἰη' αοα ἷ5 ὯὨο 
Ῥασγϑῃ ἀοοίτγίπο; ἰϊ8 γϑέ δῃηὰ πιοδὲὶ ὑγο- 

αοἴαλι8 οθβργίηρ, ἷθ ἴον ἴο ταδηκὶηᾶ; δηὰ 

Ὀγοι δοῦν ἰονὸ ἀραὶ 18 ποὶ Ἰοϊ δίομο δπὰ 
ππδυρροτίοα, δαΐ 18 ῬΟΥΓΟΓΓΌΪΥ δηὰ ἰη- 
ἀοβίγαο Ὁ] οοπηθοίοα ἢ 116 ΘΙ οΥ ἴῃ 

αοά; ἔδυ ΜοΒβαίβιῃἩ οοχηδίηθβ αυὰ δηὰ 

τηθῃ, ὨοδΥΘη δηὰ θαυ, Θ᾽οΥ ΠΥ δηὰ ἰἰτηο, 

[86 ᾿Ἰπι6 1] 16οὲ δηὰ {δ Ὠοατὶ---δηά ἴῃ αηϊ1- 

ἱπρ᾽ Θνουυ  ἱηρ᾽ βδογεὰ δηὰ Βα ] 6 ἰῃ ΟΠ 6 

8}}- σοι ργίβίηρ, Ροΐηΐξ, 1ὲ ὈΟΓΟ ἴῃ ἱΐ, ἔγοτα 

ἴπ6 ὈοσΙπηΐηρ, [86 στ οὗ 8 υπίνογδαὶ 
διὰ οἰΟΓΏΔΙ το] σίου. 

φῳι, ΑΒοῦτ ΤΟΑΧΒ ΑΝῸ ἸΝΤΕΉΣΒΤΒ. ὙΕΕ. 34. 

ἯΥο δαυὸ δίγοδυ οὐϑογνυοᾶ, (δὶ Μοβ685 
σοΟΙΠΙΒη ἀοα 88 ἃ τοὶ σίου ἀπ οὗὁὨ ΟΠΔΙΙΥ, 
ἴο δϑ8ἰδῖ ῬϑΥβοῃϑ ἰῇ στοὰ ποθα εἰγουτηβίδηοοβ 

νὰ Εἰπ]6}Υ Ἰοδὴ8 (Πουϊ. χν. 7---1}}, δηᾶ 

[δὴ [156 Ἰοηάοσ δὰ βυδδοίοπὶ σιδγϑηΐθοϑ 

ἴος δὶβ8 δάἄνδισοοβ ἰὴ (06 πδσυρδίϑ, [6 

Βουβοθθ, [Π6 Ὀοδδίβ, δῃηὰ, ἰἶ ὩΘΟΘΕΒΑΓΣΥ, ἰπ 

[86 ΡΘΙΒΟῺΔ οὗἉ δἰ8 ἀουίοτβ. τ ρτὶβοητηθηϊ 
ΟΥ ΤΟΥΌΓΟ, ἰῃ ΟΔ568 ΟΥὗἨὨ ᾿ΩΒΟΪΥΘΏΟΥ͂, 81ὁ 

ΠΟΥὮΘΙΟ τηθηςοηρα ἰῃ ἰδ6 Μοβαὶς οοάθ; 

[086 Τη08}8 οὗ ῥα! τη ηλ ΓΟΓΘ ΟΠΪΥ͂ 
Ἰαΐεσ ᾿ηἰγοἀποοαᾶ, δοοοζγάϊης τὸ [86 70τὶ- 
ἀΐοδὶ ρῥσγαοίίοθ οὗὐ 6 Ἐοζωδηβ. ΤΠθ6 

σοηάᾶμποὶ οὗἨ ΠΟΔΙΈΪ685 σΥοα ΟΥΒ, τ 0 ΒοΙη6- 

Εἶπιο5 ἀορτίνοα τὉποὶς ἀοὈίοτα οὗἨ [06 πιοδὲ 
ῃ ἀἰΒρΡΘΏΒΑΪΟ πἰθη5118, δηἀ τοοΚ ονθη ΠΟΙ 
αίνοβ δηὰ ἢ] άσοη ἔγοσα [ἢ 6Π|, τγ838 86- 

ΥΟΤΟΪΥ ἀοπουῃοοὰ ὉΥ 186 ΡῥγοΟροῖβ δηὰ 
ἸΘΑΟΒΘΣΒ ἴῃ [δγϑ6] (2 Εἰηρβὶν. 1; Ν ἢ, ν. δ; 

158.}. 1). [πὰ τὴ Βα ΌΔυἢ- τ ϑδσ, ἀοίβ σου ὰ 
ποῖ ὄνϑῃ ὃο ἀοηηδπάοα ὈΔοΚ ἔγομι [5γϑοὶ 005 

Ὑο80 86148 [6 τοβίθαὰ, δηὰ γί᾽οϊἀθὰ ηῸ 

Βαγυοδίὲ (Βδαϊ, χν. 1, δὲ 86ᾳ.), Ὀὰδ ἴο τοῦαβο 
Ἰοδηβ, θθοδῦβ6 1π6 ΘΑ ΟΦ -ὙΘΔΥ 88 ὭΘΆΣ, 

θ ἀοϑου θὰ ἃ58 δ θοῖ θά 86 688 οὗὁὨ [06 μοαχὶ 

(νος. 9, 800 ἢ. 429). Το δυπιδηο δὰ 

Ἰοηΐθης ομδγαοῖοῦ οὐὁἨὁ ἁΜοβαίδιῃ 8 δραΐῃ 
διΓΙ ΚΙ ρῚΥ ονυϊᾶθης ἱῃ [Π656 ᾿γΘΟΘΡΙδ, ΒΟ ἢ 
ΒΡΡΘΑΓ ἴ0 5{1}} ργοδῖον δάυδηΐδρο, ἱΓ φοτὰ- 

Ῥαγοὰ ἢ 6 Ποϊηδη ἰδννβ σοηοοσζηίην 
(ἴὸ Ῥαγτωθηΐ οὗ Ὀοισονθὰ ΤΩ ΟΏΘΥ. Αο- 

οογάϊηρ ἰο Ο6]11π5 χχ. 1, ἴδ γα 8 ογἀδὶ πὰ 
πῃ [δὸ Τοῖνο Τ Ό]68, τπδὲ 1Γ [86 ἀοθίοσ 

δατηϊ ρα τἢ6 ἀοδῖ, οὐ δὰ Ὀδαδη σοηϊοηπιηοαᾶ 

ἰῃ 1Γλ6 διηοπῃὶ οὗ (Π6 ἀδὺὶ Υ ἃ ἡπάρο, δθ 

δὰ ὨΓΕΥ ἀδγ8 δ᾽ ονγοᾶ Εἷπὶ (ῸΣ ῥαγτηβπὶ, 
Αἱ ἴτἴ06 οχρίγαϊποη οὐὗἁὨ τ} ἷ5 τη, Β6 νγαϑ 
ἸΔὉ]16 ἴο 6 δεβι σηθᾶ ΟΥ̓ΟΣ ἰο ἴΠ6 οτοάϊτοσ 

(δἀάϊοϊπ8) ὈΥ͂ 1π6 δοῃίθηοο οὗὨ [86 ῥγιῖου. 
ΤΏ οΥραϊοΥ γγδὸβ σοαυϊγοὰ (ὁ Κϑορ δίπι 
ἴου δἰχῦῪ ἀδὺβ ἰῃ οἰδίηβ, ἀπγίησ τ δὶς ἢ 

Ὀμπηθ ἢ6 ῬθὈ]ΟΙΥ ὀχροβοὰ 86 ἀθῦϊοσ ὁπ 

ἴγοθ παπάΐηδο, δῃὰ ὑγοοϊδϊπηθὰ τἢ6 
διηοῦηξ οὗ μἰβ ἀθῦ, [1 ὯοῸ φῬόσβοῃ 

τοϊθαϑϑα (86 ῬΓΊΒΟΠΟΣ ΟΥ̓ Ραγίηρ [6 ἀθθῖ, 
ἴδο οτοάϊϊον στρ 86}} ἰπὶ 88 8 βἷδανο, 

ΟΥ Ῥυΐ δἷχη ἴο ἀθδῖίβ. 1 1εγθ ὑοῦ 
ΒΘΥΘΓΙΤᾺΪ ογοάϊίοτβ, 86 Ἰοίίοσ οὗ ἰδ ἰὰν 

ΔΙΙοννο 1ἸΒοτὰ ἴο οσαΐ ([Π6 ἀοῦίον ἴῃ ρῥίεςο8, 
δηὰ [0 ἴδῖο {Ποὶγ βῆαγτο οὗ δίβ Ῥοὰγ ἴῃ 

ΡΓΟΡογήίοῃ ἴὸ τμεὶγ ἀθθ. ΑἸεδοιρῇ, 885 
ΟοΙ 18 58 Υ8, [ὮΘΙΘ ὙὙ48 ὯῸ ἱπβίδμοθ οὗ 8 
ΟΥΘΙΟΣ Βανίηρ βἀορίοὰ τ} }8 οχίγοιηθ 
Ἰηοάθ οὗἨ βεἰϑίγίπρ .ιἷ8 ἀοοῖ, 108: ροτ- 
τη ἰβϑοΏ, δηἀ (ἢ6 ῬοΟδΒΙ ΣῪ οὗ δοιὶπρ δο, 

ΒΒΟῪ [6 ὈΔΙΌΔΓΟΙΒ ΟὨΑΥβοῖογ οὗ ἴῃ δὲ ἰανν. 
Ις ννὰβ ΟἿΪΥ ὉΥ [861,ὃὁΧχ Ῥορίε]ία (Β.6. 8326) 
δὴ 1856 οσοπάϊτίοη οὗ [86 ποχὶ νγᾶ8 4116- 

Υἱδίοἃ (οορατο είπεοο., Απια. ΔΓ. 
Βουλ. 1Π||χχχ. 2; Πεζίεν, Αἴμθη. αοτςοδι8- 
ὙΟΓΔΒΓΘΏ, Ρ. 455, εἰ δεᾳ.; ϑηιίλ, Ἀῖοι. οὗ 

Αια. Ρ. 796---798). 

Τὸ ἴδκο ἰηίογεδί [ῸΣ ἸΩΟΠΘΥ Ὀοττουοά 

ὉΥ [86 ῬΟΟΙ νὴ ΘΗ ΓΙ ἵογυϊἀάθη Ὁγ τ[ῃ9 
Βοῦτον ἰατρίνου; Ὀθοδυδο ἰδ νου ἰανὸ 

ὈΘΘΏ ἃ αγάβῃΐρ [ὉΣ ἴδοῖη, δηὰ σου ὰ ἴῃ 

Τηοϑὶ 68868 ἢαῦθ ἀοίοαϊοα 1Π6- οὐ͵οοῖ οὗ 

1Π6 ἰοδῃ, γ᾽ ῃϊοἢ αἰπιθὰ δὲ δϑϑιϑιὶηρ (6 τὰ 
ἱῃ γορδϊπὲπρ ὑΠ6 1 ἔοστηοσ ἱπάθροπάθηοο. 

Βιυϊ ὁ 156 υ80.8}}}7 διβϑογίοἀ, ἰἤδὶ 1 ννὰδ 
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Ἰοὰ" ΝῊ ΠῚ ΠΡΟΣ ΝΟΣ 5 26. ε ρ γρ γν ΘΌ 
Ῥ ὙΌΣ Ὸ 

ΘΑΊΔΙΙΥ πη]ανν Ὁ} τὸ ἴδ κο ἰπύογεδὲ [ΤΌΤ] 
186 τοῦ, Ὀδοδυϑο Μοβοβ ἀἱὰ, πῃ ζϑῆθσαὶ, 

ποῦ ἩΪΒῚ ἴοὸ ΘποοῦΓΑρο Οοιημηθσοο, δὲ 

ἰηϊοηδοὰ ἴο δβἼοουβίουμ ἔδθ ῥθόρὶθ ὄχοὶυ- 

δίνεὶ Υ ἴο δρυίου το; δηὰ σὶσ ἢ ῬΘΙΒΟῺΒ 
ἍΠΠ, ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΥ, ὈΟΥΓΟΥ͂Σ ΤΩΟΠΘΥ͂ ΟὨΪΥ͂ ἔῸΓ 

[Π6 ΡῬῦτγροβθ οἵ τροσοδηῦϊ]θ ΒρΘΟΌΪ] δ ἰοη8, 

ὙὮΙΟΒ πουἹὰ αν ἰοηάοὰ [ο δ] ῃδῖθ 
ἴποπὶ ἔγοπι (6 Ρῃγβα 8 οὗἁἨ δρτίου]ίαγα, 
δηἃ υἱἰπη δῖ  γ ἴο θη άϑησ ΟΣ 186 ΘΑΌΔΠΠΥ 
οὗ Ὧὸ οἰζοηϑ. [ὲ ἰ8 δα ἀρᾷ, δαὶ ἰξ 

ψοῦΪὰ δάνὸ Ὀθοη αἰ δῆσυϊ ἴο ΗΧ, ΤῊ Ο νγὰ9 

ορυϊοης δηουσῇ ἴο ΡΔΥ ἰπίογοϑι; δπᾶ ἴμδῖ 

106 Ρογιϊββίοη οὐὗἨ τα κίηρ ΡῈΣ οθηϊδρο 

ἩΟυ]ὰ ἱΠΟΥ ΔΌΪΥ μᾶγθ ἰαγηοᾶ οἂὖδ ἴο 180 
ἀἰδεανδαπίαρο οὗ [ἴ80 μοοσ, ἴοὸ ὑψοῖ 

ὨΟΌΟΟΑΥ Μοῦ] ΦΑδΙΥ πανὸ σταηϊοα ἸΟ8η8, 

ἱγ ἸΠΒΟΓῸ δ [16 Ῥοββι ὉΠ Υ οὐἉ ἱηνοβείηρ 

ἘΠΠ|6 ΙἸΠΟΠΘΥ ΤΏΟΓΘ Βδίο Υ δῃηἃ τθοτο δάνδη- 
ΚΔρΡΘΟΌΒΙΥ ἰῃ ἰμ6 Βαηᾶβ οὗ ἴτ80 σίοϊ. 

Ἡοσουοσ, ποῖον [6 [Ιοἱῖοῦ ΤΟΣ ἰδ 

δρ᾽γὶς οὐ ΟὟΥ ἰαῪ 05} }{ }Υὦ Βα ἢ ἰηίογργοῖα- 
τίοη: 1. 1ῃ ΟἿΌΣ ρμᾶβδαρθ 6 γοδὰ ἋΪ6- 
ποεῖν: “1 ἴδοὰ ᾿Ἰοηάοδί ΠΠΙΟΠΟΥ͂ ἴὸ ΠΥ 

οὗ ΠΥ ῬΘΟρΪΘ τπδὶ 18 ροὸσῦ (Πὲ ὮΝ πὸ 
2}, 806 ἐη7γα)..... [0 84} ποῖ ἴᾶγ Προπ 
Βῖπι ἰηΐογοβο"); δὰ 5111} ποτο οἰ ΑΓ ἴῃ 
1,εν. χχυ, 85ὅ---87: “Απὰ ἰΓ [ΠΥ Ὀγοίῆοῦ 
ὈΘΟΟΙΘ ῬΟΟΥ δῃά δ Τοἀπςρὰ ἴο ΡῬΡΟΥΘΙΥ͂ 
τ ἴἢ66, πα ἰῃοὰ Βῃδϊ]ς: σοϊίονθ τὰ: 

18 Κα του ὯΟ ἰηίογοϑί οὐ ᾿ΐπη, ΟΣ ἱποζοδδοὶ 

δαὶ ἴδασ [Ὦγ Οοὐ, (δαὶ ΤΏ ὈτΟΙΘΥ ΠΙΔΥ͂ 
᾿ἶνθ πῖῖ 166. ὙΤοθθ τογὰβ δγὸ ἴοο 
ΟἾοαΣ ἴο δ Τηϊδέδκοη; (ἢ6 ο8η8 οὗ Ὑ οἢ 

[Πο566 Ρ6588ρ08 ἰγϑδὶ ἃ.Θ 0818 οὗ ΟὨΔΥΙΥ ; 

{Π0 ῬγΟΒ του δρζαϊηδὶ ἰδκίπρ ἱπίογοδι 
δια ΠΟΣΘ ἴῃ [Π6 τηιϊάδι οὗὨ δ Ἵγοῖΐο οὗ 
Ἰανγβ δηδοίβα ἴῃ ἔδυουγ οὗ [86 Ὠροάγ, (Π6 

οὐρἤδῃ, ἴδ νιάον,, δηὰ [Π6 διγβῆρογ; ἰΐ 
ἦβ δὰ ἀγοβϑοὰ σῃοσθ ἴο ἴπο ἔδοϊηρ ἔμδη [80 

ὉΠογείδηδίηρ; δηὰ ἰδ οουρί θα τ [16 
ἸΔῈ οἵ ρῥ]οάροβ, νυβίοῖ σοηο] 68 τ ἢ 1ῃ 60 
ταοβῖ ρειβεῖο δηὰ δθθοιηρ δρρϑδὶ ἴο 186 
Βοατῖ. ΤῊΘ οἰγουσηδίδηςο, ἐπαὶ ἴῃ Ποαϊ, 
ΧΧΙΪ, 20, (6 ΔΝ ἰ8 οχργοδδοὰ δὰ 106 
δοποσγαὶ ἰθτηβ: “ὙἼΠοὰ δῃδὶν οί Ἰομὰ 
ὭΡΟΙ ἰπίογοβὶ ἴο ΤΠ ὈΤΟΙ͂ΠΟΣ,; [88 1110 
ἐπηβποηοθ πΡΟῺ ἴπ6 ὈΘαΥΪΏρΒ οὗὨ [16 σ886, 
δἰποθ ᾿ΘΟΪΟΙΌΠΟΙΕΥ ΟΟπίδἰἢ8Β ΙἸΏΘΓΟΙΥ 8 

ΒΘΙΟἢ οΟΥ̓͂ [π0 Ἰαννβ ΓΟΥΙΠΙΟΙΪΥ ρἴνθῃ ἴῃ 
δτοδῖοῦ ἀοίαὶ]; τἴτἴῷῪὸῪ πιυβὶ ἔγθαυθη!!}γ 1]- 

Ἰυϑίγαίο ἴ[πΠ06 ΗΔ ῬοΟΚ ἕτοιμα ττθ [ἢγθ6 
Ῥτοεθαϊηρ, οΏ68; 8 σοπιγδάϊοίϊοη θέν θη 
ῬοΟΙᾺ 18 ᾿πιροβδί δα; Ὀυϊ ἀονδι 8 ἐπ ἐδ 
όγπι τὸ ουθὴ ἴουπῃὰ ἴῃ ἰπ6 ἀδοδίορπο, 

(ὴ0 ΚΟΙΠΟΙ δηὰ χτηοδβὲ βαοσοά μαζί οὗ [80 
ὙΔΟ]ο ἸερἰβἸδίίοη, 3. ΑἸ που ἢ ΘΟΙΠΊΟΤΟΘ 
Ὑ858 ὯοΟῦ Θησουγαροα ὃν Μοβοβ, 6 οου]Ἱὰ 
ποῖ ΒΥ Δ. ΔΙ ὁχοϊυᾶθ 10: δηὰ ἰΐ 
86 ἴδαγοὰ ἀδηρογουδβ ΘΟμΒΘα ΘΏ668 ΤΤΌΠῚ 
ξοτοίρη ἰγβάθ, μ6 σου] παν πὸ οὐὐοείίοη 
ἴο ἃ Βοπλθ ΘΟΙΊΘΓΟΘ, Ὑϊοἢ γ88 ἴῃ ϊ8- 

ῬΘΏΒΔὨΌ]Θ ἴῺ ἃ στοδὺ δηὰ βουσιβῃίηρ βίαϊο, 
πὸ σοτηΐοσίβ οὐ ψπὶοὰ ἱπο]ηοά, ἴῃ 5οϊὴθ 

Ῥογίοαβ, ἠο ἰυχυῦγ. Υο 866, ἴῃ ἔαςῖ, 

ΟΟΙΩΠΊΘΤΟΘ ποῖ ΟἾΪΥ͂ οδιτίθα ΟἹ ἰὴ [86 
ἔἶπιθ οἵ δϑοϊοπηοη, Ὀυΐϊ Ὀοΐίοσο δηὰ δῇοσ 
δἷβ τοῖχῃ. 8.4.5 1818 ]δὺν ὈοΪο 8 ἴο [6 
0458 οὐ ομδυ 8016 ῥγου βίοηβ, ἰδ ταδὶ Ὀ6 
Ἰοῖ ἴο 106 οοῃδοίθηοο δηὰ [66] Ὡς οὗὨ ΘΥΘΙΥ͂ 
ὈοὰΥῪ ἴο ἀθοϊάθ, ῆο 18 ἰὰ νδῃὶ οὗ ἃ Ἰοδῃ 

πἰϊδουῦ ἰπίογοδβὶ, δηὰ τὮῸ ποῖ; ἰπ δυο 

ῬΓΘΟΟΡΙΒ οὗ Ῥαπουοΐθμοθ σχὶρίἃ ἱπ͵αηο- 

Ϊοη8 81Θ ἐμῃροβϑὶῦ 6; ἰδ 18 10:6 ὙΘΙΥ͂ 
Ὠδίατο οὗ ΟἸΔΙΙΥ δῃὰ ὈΓΟΙΒΟΙΪΥ ἰονα, ἴὸ 
ἀἰϑτορδγὰ αχίοσῃδὶ δἀνδηίδρο, δῃ ἀ πιο το ὶγ 
ἴο 866 Κ ἱπίοσγῃηδὶ. βαιϊδίβοιίοη; 1 ῬΔ8, 

ἱποτζοίοσο, ποΐ ἴο Ὀθ0 ἔορασοὰ, δι ἰζ ἰΐ 88 

ΔἰΙονοὰ ἰο (ΔΚ ἰηὐογοδὲ ἴσο (Π6 ΥἹΟΝ, 

ὩΟθοαγ πουἹὰ Ἰοπὰ ἰο 1.6 Ῥοοῦ; 1118 ἃ8 
110016 ΔΑ ὸ δρρυθβοπὰ δὲ ῥγοβϑῃΐ, 1ῃδὲὶ 
ὈΘΟδΌΒ6 ΟΥΟΙΥ ΟΔΡῚΑ11δὲ οδη Ἰυοχαιῖνο Υ 
ἱπγοϑὶ 18 ἸΠΟΠΘΥ͂, ΟἸΔΙΠΥ Κ0111 οαδδθ ἰὸ 
Οχίβὺ διθοηρ 18. ΤἸΏΟ80 1Δν8,  ΒΙΟΝ ΔΓΘ 
εΕἰἴνοη ἴον [26 Βοασί, δηὰ [09 γονγδγὰ δὰ 
Ῥυπίβδιηθηΐ ΤῸΣ ὙΠΟ δ΄ῖὸ ὙΠΠΟΓΑῺ 
ἔτοπι ἴΠ0 ΘΑΣΓὮΪΥ Ἱπὰρθ δπὰ δϑεοϊσπθὰ ἴὸ 
1:0 ΕΤΟΣΏΔΙ, πλιδὲ ὨΘΟΘΒΒΑΓΪΥ ἸΘΔΥΘ ΒΟΠῚΘ 
ΒΩΟΡΟ ἴο ζδοϊηρ; ΟΠ ΓΙ του]ὰ, ἱηἀοοᾶ, 
Ιοδο 1ϊβ στδσθ δῃἂ {8 Ὀθδο γὴν ΟἼΔΙΤΩ, 
1 ἴ᾽ τόσο ΘῃοΙηρΑββο ἴῃ βισὶοῦ δη ἃ οοΙ- 

ῬΌΙΒΟΣΥ τορυ ]δθοηθ, Μοβοδ οου]ὰ, [Π6γ6- 
ἴοτο, πδι ζοσυϊὰ ἃ σθαβδοηδϊο ῬῈῚ σθηϊδζθ 
οοπ το ἃ ὈΥ {10 Βίδίο, ὉΣ ἸοΔΏ8 δἀνδαηςοα 
ἴοΟ ῬΘΙΒΟΏΒ πῃ ῬΓΟΒΡΟΙΟΙΒ ΟἰΓΟυΤηΒίΔΏ068, 
ὙὮΟ στηΐἢῦ ΙΠΟΙΠΘΠΙΔΣΙΪΥ ΓΟΘ]ΌΪΓΟ ἰῦ ἴῸΓ 8 
τιουϑδηὰ ροβεὶ]9 οι οσρθηοίθ8. 

11 ττ88 ἰ80 Ἰδυρίι] ἴο ἐκ ᾿πίογοδίβ ἴσοι 
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Βα η-86ὺ. 26. ΕῸΡ {πᾶὺ 8 818 σονουῖπρ ΟἾΪγ; ἢ ὦ Ηἰβ 
Ταϊταθηῦ ῸΡ ἢ18 Βκῖπ : ὙΒΒΡΟΙη 884} ἢ6 βαρὺ Απα ἴΐ 5}|4}} 

οτοίρτοιβ (Ὠθαϊ. χχίϊ!, 21}, Ὀθοδῦβο ΣῈ 

τοραγὰ ἴο ἴπο86, [86 ΤΟΔΘῸΠ ΔΌΟΥ͂Θ δἰδιθα 
αἰὰ ποὶ αχὶϑὲ. 1 δὰ [βγδϑ 6 Ῥοδβθβδβϑὰ 
ΒΌΡΟΓβυουΒ σδρί], ἢ6 σου] ὰ ΓΟΔΒΟΙΔΌΪΥ͂ 
ἀοχηδηᾶ 8016 ΠΟΙ ΡΘΗ ΒΔΙΪΟΙ ἔΓΟΙΏ 8 ΣΤ ΘΟ Ι- 
ΒΟΥ οὗ δ ἴοσζοίρι βίδίο ἴοσ [06 τὶβκ ἱπουττοᾶ 

Ὁγ Ηἶπι; δηὰ 1 [86 οτοίοΥ ΔρΡΡΙΙοὰ {Πδὲ 
σδρί[8] ἴο δοσησηθσοὶδὶ πηάογίακίηρδ, ΠΟ 

Μοϑαῖς ῥγίῃοῖρθ ῬἯ ἷπ [6 ᾿ϑαβῦ 6}- 
ἀδηρσετοᾶ. Μογθϑουοσ, ἴ86 τρῶν οΥὨ τϑοὶ- 

ῬΙΟΟΙΥ ῥσονα θᾶ ἱπ π680 ἰανγα. ΕῸΓΣ ἷδ 

γ88 βΒυρροδβοὰ ἰδπδὶ ἴοσγοῖρῃ ὩδίϊΟ8 8180 
ΜΟΠ]ὰ ποὶ ἰοπὰ ἰο 1βγδοὶϊίοβ πϊϊδοιΐ 

ἑπίοσζοβ: ἴθ 18γδοὶ ἴθβ, ἐπογοίοτγο, οἡ ὉΠ οἷγ 

Ῥδαγῖ, τοῦθ τοὶ ρσολιἱϊοὰ ἰακίηρ ἴγοσα 
6 τὰ ΒΟΙ6 ἱπἀοιηπἰδοδίίοι ἔοὸσ [0 π6 οὗ 

ΠΟΙ ΙΏΟΠΟΥ. ΕἾΟΙῚ [06 881ὴ6 ὈΥΪΠΟΙΡΪΘ 
ΟΥ̓ τορος, ἴ[06 Ἡρῦτονγβ ΘΙ Ρ6Γ- 

ταϊ θὰ ἴο ἰμδὶδὲ ἱπ [π6 ΘΔ Ό ΔΙ -ὙΘΑΓ ΡΟῚ 
106 Ῥαγτηθηΐ οὗ ἀθὺϊ8 ἀπο ἴο ἱποῖι ὈΥ͂ 
ΠΟΙ -1βΥ8611068, ὈΘοδῖι86 1 ῬἯῚ ἴ0 Ὧ6 6Χ- 

Ῥοοιοα {πδὲ 186 Ἰδιΐδὺ 8160, 0 ΓΟ ποῖ 

Ὀοππὰ ΌΥ͂ ἴῃς Μοβαῖς ὑγϑοθρίβ, νου ὰ ποῖ 
Ὠιοϑἰίδίθ ἴο ὀχδοὲὶ ἀϑθὶβ ἔγοπι ἐμ 6 Ἡθῦτοντϑ 

(δας, χχὶϊὶ, 31; σοσραγο 7ιἰολαοῖΐα, ΜοΒ. 

Ἡ. ὶ 152---1δδ; Καδεεὶ, Οἷν!} Βδοδί, Ρ. 22). 

Τηο Ῥοηϊδίοποῦ ΟΠΈΓΒ υ8 ΠῸ οἷθο ἴο 

ἀροϊάθ δαὶ [16 π|ι81181] ΤΟΣ ΟΘΠΙΘΡῸ τ.88; 
ἧη ΝΟΒοΙ 8} ν. 11, [86 Βαηάγοάιδ Ρδγὲ 

(οοη θβί 8) 8 τηθηϊοποά; δαὶ ἐξ ἰδ ποῖ 

Οἶοασ, πιθοῖδοσ τηἷθ8 8 (06 δηηθ 8] ΟΥ 

1:6 ΙΠΩΟΠΙΉΪΙΥ ἰπίοσοδε (88 διηοηβ [ἢ6 
ἘοΙΏ8η8). 
Βοβῖ 69 1π6 ἐπέεγεεί (0922), τὴ6 αν ἰῃ- 

ἰογάϊςοῖβ (9 2 ἽἼΠ οὐ 2 (ἐν. χχυ. 

86, 87); Ὡδιηογ, ἢ ἃ Ῥϑύβδοῃ ἰθηὰβ ἴο 

ἈΠΟΙΠΟΣ ἔγαϊϊδ ΟΥ ΘΟ ΟΥ̓ ΟἿΠΟΓ ὨδιυΓΑΙ 

Ῥτοάποῖδ, [6 ἴδ ποῖ Δ] οἵνοὰ ἴο ἀοτηδπὰ ᾿ῃ 

ΤΟΙΣ 8 ζτΟΔΙΟΣ ΌΔΗΟΟΥ [ΠΔηῃ Π6 Π48 ἰδης 
ἢ. Αὐοοοσαϊης ἴα οὐδοῖθ ΠΔἼ ἱδ 
δ} ἱποῦθδϑθ δὲ {Π6 γορδυπθηὶ οὗ οδρίϊαὶ, 
ἴοσ σι οὰ [80 ογρθάϊνοῦ μ88 τϑοοϊνοὰ ὩῸ 

ἱπίογοδὶ, ψῃϊοὴ πουἹὰ, 1η δεῖ, ΟὨΪΥ͂ 6 

ΒΏΟΙΒΟΣ ἴοστῃ οὗ υϑογγ (866 δἼῆπα, ΒΔΌ. 
ΜοΣχ νυ. 1; Οεϑεπ., ΤΉΘ8. Ὁ. 1257). ---ἼΙ 18, 

τη το ίοσο, ἢοῦ Βυγρυδὶπρ (δδὲ δε ἰ8 ἰ 

[6 ΟΙά ἸΤοδίασιθηΐ Ὀγαπάθᾶ σὰ 180 
τὐἰπιοϑὲ οοπίοσηρὶ δηὰ ἱσΠΟΙΤΏΪΗΥ; ΘΟΥΘῚ 

ἴΠ0 νογὰ Ἴ72 ἐπέενοοί, ἰΒ ἰγαοϑὰ ὕδοῖκ ἴοὸ 

ἽΦ)), ὦ διε ἴἷλε α τεγρεπί, απιὰ ἰδ οὔ- 
ἰαἰηρὰ ἰπ (Π6 τοϊπᾶὰβ οὐ (8 Ῥξορὶθ 8 
Βαϊοῖα] δηὰ δϑοσαϊ διε ποϊοη (8660 Ζαδλὲ 

ΟἹ ΥΟΓ, 28; σΟΙΊΡΑΥΟ ΡΊου. χχυὶὶ, 8; Εζοξ. 

ΧΥΪ. 8, 18, 17; χχὶϊ. 19; Φοτγ, χτ 10; 

Ζοῦ. χχὶϊ. 6; χχὶῖν. 8, οἷς). [Ιὲ ἰβ8, ἰπάοϑά, 

ππάοηΐδῦ]ο τη δὲ [π6 δδογοά Ἰϑρἰβαίοσ, δᾶ 
ΑΙ} τ1ὴ60 οἿΟΓ ἱπδρὶ θὰ ττίτοσϑ, ὀχ Βδυδιοα 

(ὴ0 ὙΏΟΪΟ ῬΟΥΟΣ οὗ πππιδὴ ἰδηρυδρο ἴῸ 
οἴε]ςϊ 6 τδαϊοδὶ οχιϊγρδύοη οὗ ἰμδὲ Υἱοας; 

δηὰ ἱξ 16 ππάδτηθηξαὶ σοΟΠ αἰ ἸΟἢ8 οὗ ἃ 

Ῥίουϑ δπὰ τἱγίιουβ 18 δ΄ὸ δημππιογαϊθα, 
Δὺυβίηθηοο ἤοσΩ ἰῃιογοβὶ 18 δο] ἀοσὰ οχμαϊς θα 
(Ρε. χνυ. ὅδ, οἴ..), 88 οὐ ἴδ6 οἴδον πδηὰ, 

ἘηΠ6 πιοδὲ διιν 1} οὐγϑοὸ8 οὗὁἨ ἤθδυοη 8ΓΘ 
οδΙἸοὰ ἀοτ ὑροὸρ ἴἢ6 ὨΘΑΓΙΪ688 ὈδΌΓΕΟΥ 

(Τοῦ χχὶν.9, 20, οἴο.). ΤΏ ἰοραὶ Ρα πη 58- 
Ἰρθηὶ δοὲ ΟἹ ΠΒΌΓΥ ἰ8 ποῖ Ββίαἰοὰ ἴῃ (ἢθ 
ΟΙὰ Τοβιδιηθηῖ; δὲ Βοδβὶ 68 ἐπ 6 τοδεα- 

τἰοη οὗἨ 106 πη͵υδὲ γαίῃ, [06 πηΐγογβαὶ, 
Ῥυδ)ὶς ἀοίατηδιϊοη νγᾺ8 ἃ ῬΠΠ ΒΗ τη θη ΙΠΟΓΤΘ 
ἰοττηθηϊίηρ (δ ΟἿΟΣ 168 ΟΥ̓ ἱπιργ 350} - 
τηοηϊ.---Τὴ9 πτοσζάϊηρ, οὗὁἨὨ ΟἿΪ ὙΘΥΒΘ ΒΟΘΙδ 
ἴο ἱπιηδῖθ, ἰπδὲ ΓΘ ΠΟΥ Οἢ 88, ἴῃ {110 

τη οἵ Μοθϑβ, 8 ΘΟ ΠΟΠ Υ]06 ΔΠΊΟΩΣΣ 

[80 πδῦοηβ ὙΠῸ πο [06 [ΙΒγδο  ῦ68 
ο6Π16 ἰπῆο σοπίδοϊ: “του 5841} ποῖ Ὀ6 ἴο 

μΐτὰ 22, τηδὴ 16, ἰκὸ 106 πδῦδὶ ογαὰϊ- 

ἴοτ8" (ἴον [ῶ)) ἰβ τρογοϊυ ἰοὸ ἰεμα), ΟΥ̓, 

ΦἸΠΟὰ ΒΠΑ]Ι1 ἰ8κΚ πὸ ἱπίογαβι" (Ἴ)2), 860 
δυργα, Οὐκ. ΣΦ Θ2Π, ποπηὰ, δῖίο; Ὀμὺὲ 

ἽΦ) εἰρηῖβοβ το ΓΟ ἱπέογεεί, τοὶ πϑνῳ, 
88 ΤΠοῦ, [Π06 ἘΠρ] 8) Ὑογβίοη, δηὰ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΥΒ ἰγϑηβὶδίθ, ΓΒΟΌΘΟΥ Ὀσϊηρίηρ 
σοηζαδίου πο ἔπ 680 [Δ4.0.0ῦ8). ΑΒ ἴΠ8 Ῥγο- 

Ιθ ἴοι ἴο ἴΔΚ6 πὸ ἰηΐθγοδὲ ΔρΡ 165 ΟὨΪΥ͂ 

ἴα 1δτδο 68, ποῖ ἴο ἰογοί ζΏογϑδ, ΟἿΥ ἰοχὲ 
[8685 [86 Ρῆγαβο 2} ΠΣ ὮΝ Πιξ. ΤῈ 
Ταϊθὰ (Βδ6ῦ. ΜοΣ. 114) πὲΔ8 Ὠοτοίῃ δὴ 

δΙἸ]πβίου, ἴμπαὲ οὐ ᾿οηάϊπρ Οὐ ΤΠ ΠΟΥ͂ [6 
Ιδγα 1} 16 15 ἤο ἢδνα Ῥγοοθάθῃοο Ὀδίογο (89 

[ογοίσῃεσ. Ἐη Ἐσγα πηάογβίδπάβ ἐμ6 

ΘΧΡγοββίοη 27] τ ΒΡ ὨΟΥ ΟΔΙγ, 88 [ἢ 6 
»ίοιια, ἴογ, ΒΆγ8 δ, ἔΐ6 ῥίουβ βϑοῖς 0 

ΤΟΝ 65. ἴῃ [8 ψοΣ]ὰ, 76. ποοὰ ποῖ ἴὸ 

ΤΟΙΊΑΓΚ, [πδ΄ ΔΙΠου ἢ 32} δηὰ 12) Ἔχ ρυθδβ 
οὔ ρσίμδΙν Κἰηάγοα ποιίοηβ (866 Ρ. 338), 

ΟἿΣ ἰοχὲ ἰγοδὶβ οὗ [Π6 ῬΟΟΥ ἱπ φΈποχαὶ. 
ΝοΣ ἀο 18.086 ογά8 οοηϊδίη δ πε πηδιίοπ, 
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ΓΩΞ ἘΔ 
Ὁ . 

ἜΣ ἽΝ οἷ ΝΘ ἩΠΝΟ. 98. : δ. ΝΡ ἼΏ9Ω ΔΟΡῚ 
ἔμ: (6 ΤΩΔΊΟΥΥ͂, ΟΥ 6 Ὀαὶκ οὗ ἐἢ6 
Ῥδορΐο, οομδίδιθα οὗἨ ΡΟΟΥ ΡΟΙΞΟΏΒ; [ὉΣ ΠΟ 
Ἰεκχιδἰδιίου 828 ἰδκοῇ ρτοδίοσῦ Ἵϑγὸ ἴῸ 
Ῥγουθὴς ὑδυροσίδιῃ δὴ ἰπας οὗ δΔίοδοϑ; 
ΑἸ Βουρ ἢ ὨδίθγαΙΪΥ, ἴῃ (Π6 ΘΟΌΓΒ6 οὗὨ ἐἶπιο, 
ΤΩΔΏΙΪΟΪ ἃ ̓ ποαΌΔ}}165 ΟΥἩἨ ΡΓΟΡΟΠΥ͂ οου]ὰ 
ποῖ 2411} ἴο δ:ῖ5δθ. ΕῸΣ ἰμοδὸ τὸ δθοκ 
πο ῬγοιΟΙΥΡΘΒ οὗ 56 Μοβαὶς ἰδν7ὺϑ ἴῃ [ἢ 0 
Ἐσγριίδῃ ᾿ηδιϊξαϊίοπθ, γνὸ δὰ μ6 (Ο]]ον- 

ἱρ, ῬαΒ88ρ9 ἔγοῃῃ Ὠϊοάογαβ δου] (ἱ. 79): 
“ Αορογάϊηρς ἴο ἴ86 Ἐργρεδη ἰδνν, ἰδ γγδδ 
Τοσθιἀἀθη ἴο δον [86 ἱπίαγοδὶ ἴῸ ἱβοσθδβθ 
ἴο0 πιοσὸ ἔδδὴ ἀοωδία ἴ6 οτὶ ίπαὶ δΌπι. 
Βαϊ 110 ογθάϊνον τγδῦ ποῖ ρμοιτηϊ ἰδ ἴο 
6126 [16 ἀθοῦοΥ Β Ῥδζξεοῦ, ὙΜΙΪδὲ ἰδ τγῶϑ 
ἰδ] (0 ἴδκοὸ Ηἷδ ῬΧΟΡΟΓῪ ἴὸσ [86 
ἀοῦι;" 

25. ΑΒΟΌΤ ΤῊΣ ΒΙΘΗῚΤ ΟΥ ῬΠΕΡΘΕΔ. ὙΕ88. 3δ, 36. 

Μοδοβ φεστηϊ δὰ {6 ογοάϊοσ, 88 8 
ΒΟΓΌΓΙΥ [ῸΓ Ὠἷ8 ἰοΔη8, 0 ἰδκα ρῥἰδάζοδ, 
Ὀὰλ ὑπο πὸ [Ὁ] ΒΑ] ἴδ δηὰ 
Βυπηδηθ ΓΟ ΓΙΟΟη8: 1. ΤΥ [0 γ]οάγρο 

Ὑ45 ἴπ6 ταϊπηοηὶ οὔ ([Π6 οον ἀθθϊου, [ἢ 6 
Ἵγθάϊον 88 Ὀοσῃὰ (0 τοΐστῃ ἱξ ἰ0 Ηἰἷπὶ ἴῃ 

ἢππο Ἔτοπίης, [ὉΓ 106 ρτεδῖ, Ἰοηρ ραττηθηὶ 
δεγυρὰ ἴῃ 116 ΑΑΥ Δ8 Δ ἄγοδβδ, δηὰ ἰῃ 1ἢ6 
τἰρῆν δὲ ἃ σΟΥῸΓ (866 ΟΠ Υοῦ. 36; Ὠοηΐ, 
χχῖν. 12); δηὰ ἢθ, ῆο Ττοίῃ 868 ἴο ΘΟΤΊΡΙΥ 
Ὑἱ ἢ (Π 18 Θοτητηδηᾶ, ς64}18 προ δἰ πιο] 

11|ὸ δρϑεοῖδὶ γοηζοϑηοθ οὗ [πο σοΙηρβββίοηδία 

σοάζ(γνον.26; Ποῦ χχῖν.18; Εσοϊ. τ". 12). 

2. ΤῊ Πδηἀ-τῇ}}} δηὰ (ἢ6 π|}}}-δἴοπ δ δ ΤΟΤΕ 
Ὡοὶ Ροττηϊποὰ ἴο 6 ᾿δκθη αἱ 811] ἃ5 ρ! εργαβ 

(θ κας. χχῖν. 6), Ὀδοδυϑο ΠΟΥ͂ 6ΓΟ ἰπα18- 

ῬοπδδΌΪο (Ὁ 1Π6 Ῥγαρδσγδαιίίοη οἵ 16 θο0γ 

δηὰ Ὀτοδά, τῆδὲ 8, [806 τηοδὲ ὩΘΟΘΒΒΑΤΥ 

αὐιΐοϊοδ οὔ βευραϊδίεσποο. ΑὔΟΓ ἐΠ6 88Π|60 
ΔΏΔΙΟΔΥ, 811 β᾽ πὶ} πιιθη 8118 σοῦ [1Κ6- 
Ὑ56. ὑτοβ  διϊοὰ ἴο 0 ἰΔΚθῃ 88 ρ]θᾶροϑ, 
88 ἴ06 ἱπιρ᾽ πιο οὗ δρτί α]ξαγο, οὐ [Π|6 
ΔΗ ΪΠ1818 ΠΟΟΟΒΒΑΓΥῪ ΤῸΓ 18 σὨΠ τδεΐοη (δ οῦ 
χχὶϊ, 6. 866 Μεααίνιον., ἨΐοΣ, Μαϊνοῖ 

δ. 2: ““ἘἸνουυἱ ΐηρ 5 ἰογοϊἄθῃ ἰὼ ὃθ 

ἐαΐκοη, ἩΒΙοἢ 18 πδοὰ [ὉΓ Ῥσγορασίηρ [οο". 
8. ΤΠ στρ τοΥ 68}4}} τοὶ ἰπ)δ6} 7 ΘΠΙΟΓ 
ἱπῖο πὸ ἤοῖδο οὗ [δ6 ἀουθοσ, Ὀπὲὶ Ὑτδἱὶ 

Ὀοέοτο 16 ἀοοτ, 1111} τ86 Ἰατίον 6] γ ΓΒ Ὁ Ρ 
ἴο ἶπὶ ἴπε ρνἱοάρο, δου  ἀθΕγ ἤτοι ἴθδγ, 

Ἰεδὲ 106 ἔογπιοσ, ἰοηρίοὰ ὈΥ ῬΘΓΙΓΒΟΠΑΙ 
ἱμεροοίοη, ἴδκο ἃ πιοῦο υδυδῦ]ο ΟΥ̓ δὴ 
πα ροη δ Θ Ὁ]6 οὔ͵οοῖ (Π ουϊ. χχίν. 10, 11). 
-- Αςοογάϊηρ ἴο ἴπΠ6 τοΐϊθ δρτατίδη σοη- 

διἰτατίοη οὗ Μίοβο8, [6 84168 οὗ ἰοττϊ οτα] 

δπίδιεδ ὝΘΓΟ Υἱγί 41} ποι πηρ δαΐ τηοτῖ» 

ξαζοδ, ΟΓὁἩ Ἰγδηβίοτθ οὔ [9 ργοάῃοθ οὗὨ 180 

801}, δίησθ [80 οὶ 5, πῆς, δα ἴῃ {πὸ 
Ἰερίοδιίοι οὗἨ Εγσουγχαθ, γογο ἰπδ] 6886 
ῬΓΟΡΘΟΓΙΥ οὗὨ ἔπ6 απ γ (μον. χχυ.), ἴῃ 186 
γϑδγ οἵ 7801166, (6}} ὉΔς.Κ ἕο ἐμ6 Ῥσορτγίθίογβ 
σίποῦς ἰηἀαπιπίςοδιῖϊοη. Αους [9 
Ρίοροθ οοπηδεϊοα πὴ Ῥγομηῖθαβ (2) 
560 (ἀϑποδὶβ χχχυ ί. 17, οἰ δεᾳ. ; δθοιὲε 
Βοεῖαροβ (ΠἸΔ ἽΠΠ 322), 2 Κίηρβ χίν. 14. 
ΟὐτρΑΓοθ, ἰῇ φόπογαὶ, Μᾶαίΐπιοπ., ἩΠΙςΝ, 

Μαίνθὰ; Μ|ιοῖ., Μοβ. Εΐχῃι 1, 8. 150. 151 
ον ἢ) ἰγααϊτίοι ἢ 85, 'ἴπ Ῥογίδος ΠΔΙΤΉΟΠΥ 
ὙΠ (Π6 δρί τίς οὐὗἨ 10 Μοβδίο [ανγβ, δὐἀἀοὰ 
8 στοδὲ ὨΠΤΩΌΟΥ οὗἨ ἁ ΘΧΟΘΙΪθμΐ Ῥγοοθρίδ, 
ΘΠΓΓΟΙΥ ἤηθὰ ἰῃ 1ὴ6 ἰηϊογοδὶ οὗ [ἢ6 
ῬΟΟΙ͂ δηὰ αἰδέγοββεά, δῃὰ ἱπιοη δὰ ἴο ρτο- 
ἰ6οὲ [86 πὶ ἔγοϊῃ βῃδιη)θ δηὰ ἀεορταδαιϊίοῃ. 

85. ΤΟ τηδϑου 9 δυἶχ ἴθ Ὁ ἢ 
τείεγθ ᾿Ἰγυερβ. Δ Ὺ τὸ τδ6 ἐεταϊηΐηθ ΠΏ; 
866 ποίθ Οἡ ὶ. 2]. 

40. Ονεῦ [6 ἰπηὶς ἰδο Βοάουΐῃ8 ἴῃ 
᾿Αϑἷδ δηὰ Νούῃ- Αὐτίοδ ΟΣ ἃ ὈΪδηκοῖ, 

οα]]Ἱοὰ λαίᾷ, (,.6., Θον6 7), νι ΐο ἢ τ βοσ δ. 8 
ῬοΓίδθοαΥ [Π6 Ρ]αϊᾷ οὗ [6 β'οοίο ἢ}! Ηϊρἢ- 
Ἰαπιάοσβι ΤΤῆοβο Πιαῖκθ ἂὸ οὐ ἀἰδεγοπὶ 
δἰ: 65, δῃὰ οἵ ἀἰοτοης ΔῈ ΔΙ δηὰ δπ6- 
Ὧ685, ΤΟΥ͂ ΔΙῸ ΘΟΙΏΙΠΟΙΪΥ δβἷχ γαγὰβ 
Ἰοηρ, δηὰ ἢνθ οἵ εκἰχ ἴδοες ὑτοδὰ; βογυϊηρ 
[6 Καῦγὶα πὰ ΑΥδῸ [ὉΓ δ δοτιρ]οῖθ 
ἄγθββ ἴῃ 116 ἀΑΥ; δηὰ δϑ {86} β'ϑθρ ἴῃ 
ταὶτηθηξ, πΚ 16 16γβ 6 1168 οἵ οἷά, ἐξ ϑογγϑβ 
ἨκΚονίβο ἰὸς (ποῖγ θθὰ δηὰ οονεγίηρ ΌΥ 
πἰρσῃς. [ὲ ἷἴβ δ ἴοοδα, πὲ ἰτου Ὁ] 8οπδ 
βαττοθηΐ, ἔγθαυθηγ ἀϊδοοιηροδοὰ, δηὰ 
ΑἸ] πρὶ ἀροὴ ἐἢ6 στουηᾶ, δο ἐπαὶ (ἢ6 

ῬΟΙΒΟῚ ὙὮΟ ὝΘΑΙΒ ἰδ, 18 ΟΥ̓ΟΤΥ ΙηοΙηθηϊ 
ΟὈΠ χε τὸ ἴποκ ᾿ξ πρ, δηὰ {ο]ὰ ἱξ ἀπο 

δῦουςξ 16 ὈοὰΥγΥ (806 ασίον, ΠΙυΒίγσ. ὶ, 



489 ἘΧΟΌΌΡ ΧΧΙΠΙ. 

ὁοΙὴ6 ἐο Ρᾶ88, ψ ΏΘη μα οὐ ἴο τη6, ὑμαὺ 1 “111 Π6δΡ λέπι ; 

Ὁ 1 ἀπὶ οοϊηρϑββιομδίο.---- 27, Του 586] ποῦ τ ν1]6 ᾿σοά, 
ΟΡ ΟΌΓΒ6 ᾽8 τηδρ᾽βίταία οὐὗἨ [ΠΥ ΡὈΘ0}]8.---28, Τποὰ 5Πα]0 

ι Ἐποὶ. Ῥέετε.--- Το σοάπ. 

Ρ. 287; οδεπαι., Οτίθηὶ ἰὶ. ἢ. 79; 12ὲ ῬΡείίε, 

Ατῖ, Ρ. 159).--- ΠΠῚΌΘ ἱπριοδὰ οὔ Ἰ3)Ό 5; 

26, ΤὨΙΒΒΈΒΡΕΟΥ ΤΟΥΤΑΒΌΒ ΘΟ ΑΝΌ ΤῊ ΑΥΤΗΟΕΙΤΙΕΒ. 

ΤῊ ἀϑοδίορτιο αἰγοδὰγ οοπίδῖῃ8 ἃ βοϊοσηῃ 
ἑηϊογάϊοϊίοη ρα πδὶ Δουδίηρ [6 ΒΟΙΥ ΠαΙῚΘ 
ἴου ῬΌΓΡοβοβ οἵ ἰδἰδοποοὰ; ἰΐ 18, {ΠΟΓΘΙΌΓΟ, 
πδίαγαὶ ἐπδὲ ἀἰθγοδροοῖ, Θβροοίδ!]ν ἐγ 1 τη8- 

πἰίοδιοὰ ἰΐβο }!" ἴῃ σαγδίηρ [06 ΔΘ. Υ͂ γγ85 
υἱδίιοὦ τ [6 δβουϑγοδῖ ῬαηΙΒΒτη θη ἴ8. 
Ιῃ Ιονυϊείσυ χχῖν. 15, 16, ἐΠ18 ἸΔῪ 18 ΤΏΟΤΘ 

ἀἰςεἰ ΠΟΥ 18 οχργοδδαὰ : “ Απὰ δου 
Β.ΑΙ]: βρϑδαῖ ἴο ἴδ σὨ!]άγοη οὗὨ ἴβδγϑδοὶ, βαγ- 
ἱπν, Ἦ ΠΒοβόϑυύοῦ σαγβοῖι μἷ8 οὐ 8}4}} ὈΘΑΣ 
ἷ9 δἰ ΑΑπὰ δ Ὑ80 ὈΪΔΒΡὨ θα (ἢ6 
Ὡδιη6 οὗ ἴ86 1ωοτὰ, 6 8}14}} ΘΌΓΟΙΥ 6 ῬΡεΐ 
ἴο ἀοοιἢ; 811} 6 σοηρστορδίίοη 8[}4}} οϑυ- 

ΤΔΙΪγ δβίομϑ ἢἰπι: 88 γ76}} [6 ΒΙΤΔΏΡΟΙ 85 
6 Ὑῶο ἰδ Ὀογῃ ἱπ ἴδ6 ἰδηδ, τσ ἢ6 

ὈΪΑΒΡΒοτΘ ἢ [ἢ Ὡδπι6 οὗἩ ἴΠ6 1ογὰ, 58Π4]} 

δο Ρυΐϊ ἴο ἀρ δι" (ΘΟΙΏΡΑΓΘ γὙ6γ8. 10---12). 
ΤΗΐ8 νυἱοϊδιίίοη οὗ 186 τϑυόσθηοο ἀπο ἴ0 
Οοὰ ἴ8, ἴῃ 8 ᾿ποοσγδιῖοδὶ βίαίθ, [86 ΟἸ]ΪΥ͂ 
Ῥοβϑὶ 016 ἔοσταὰ οἵ {Π0 ΟΥ̓ Π65 ἰῶδαθ "πα}68- 
ἰαἰΐ9 ἀηὰ οὗ δ ἢ-ἴτοδβοη; 1ξ ὉΠ ΟΥΤΩΪΠ6Β 
16 Τουπάδιίοη οὗὨ ἔπ ρο]!εἶοα]ὶ οαἀϊῆςθ; 
δηὰ [Π6 ΠοἷΪα ΘΟΠΊΤΔ ΠΥ γγ 85, ὑΠΟΓΘΙΌΓΟ, 

Ἰη ογοβίοα ῃ ΡῈ βῃΐ πρὶ Βι ἢ [ΓΑΠΒΟΤΟΞΒΙΟΠ8. 
Αὔοαυας 1[ἢΠ6 οοπηῃθροίίοη οἵ τἘΠ}8 ἴα ΜῈ 

16 Ῥγεοδὰΐπρ Ῥγϑοορίβ, ῬἈΠΡΡϑου τὸ- 
Τρδῖκθ: “ὙΠῸ Ἰαδὺ ὑ ῦβο8 ἱγεαΐὶ οὗἨ [6 
Ῥοογσ, Οοΐὐ ἱκ ἴἢ6 Ῥγονίάθῃοθ ὈΥ͂ δῖοι 
ἐδ ἀδδι!ηἷ689 οὗ Τηθῃ 816 ἀἰδροηϑοά. Τἢθ 

Ῥοογ ἐκ τνϑγηθᾶ, ονθὴ ἢ ἀθβρογαῖο δηὰ ἀἰἢ- 

οὔἷε δἰἰαδεοηβ ποῖ ἴο γτονοῖὲ δραϊπεὶ αοα β 
Ῥγονίάθηςθ ΕΥ̓͂ ὈΪΑδρηθιηουβ ψογάβδ. Α8 
ὈΛΤΙΘΝΝ εἰχηΐβεοδ μοτθ (τ ργϑἀββεϊπδείου οἵ 
αοά, 80 δὲ 752) ἱπιρ!ϊοβ Ηΐ 1δὺν δηὰ 1:8 
ἀεοεϊΞίοη.Ἶ 

ΑΒ 106 δὲ) οὐ σι οΥ πιαρίδίγαϊθ Ἵχοσ- 

οἶβθ8 {ῃ6 Ἄχϑουῖῖνθ ῬΟΥΘΡ ἴῃ [6 ὩΔΙῚΘ 

διὰ ὉΥ τῆ αν οἵ Οοἀ, τονϑγθηςσο ἴο- 
νι δγὰδ ἢΪπὶ 18, ἰῃ ἃ τοὶ ζίουΒ δηα Ῥο) εἶς 8] 
Ῥοΐηὶ οὔ νεῖν, θαυ Δ }}γ ἰπἀἐβροηβαῦϊα, δηὰ 

106 σοταδἱπδίίοη οὗἨ [686 ἔνο ἰαννε, οοπ- 

φαίης αοἂ δπὰ ἐδ πιαρἰδίγαςοβ, 15 τππ8 
ΘΑ ΘΧΡ] Ϊ Δ 16. Βαϊ δοπιθ ὄχροβίϊογβ 

2 ΤΊο τυ] σ, 

800 γε. 4, δὰ “533. -- Αβουϊ ΠΙΌΞ δεε 
Οεε., ατ. ὃ 37. 

γε. 37. 

Βδγθ ἰακοη ὩΛΓΙΡΣ μοτο ἰῃ ἔδο βἰφτιίῆοα- 
ἰοη οὗ γμάσεε, 85 γη χχί. ὅ; ἔδπ8 Εδπ 

Ἐστα, ἘδδΏθδπι, Ἐοθθηπ 16 Γ, δη ἃ οἵδ σϑ. 

Βαϊ [826 Ἰυάσοδ δσγὸ ἐπ ρ] δα ἴῃ [Π6 (Ο]]ον- 
πᾷ ἕδστη, δὲ); δὰ ὮΝΠΟΝ δόμα, ἴὰ 
ἴΠ6 τηρδηΐηρ οὗ Ἰπάροδβ, 15 πδϑὰ ἰῃ Ρ85- 

δΕσῸ8 ΟἿΪΥ ἩΠΘΙΟ 06 1ς8] ῥγοοοθάϊηρβ 
ΔΙῸ ΟἸΘΑΥΥ ἰσεδίθα οὗ, ποῖ ἴπ δὴ δϑγιυρὶ 
ἙοΟπηΔη ἃ, ἃ58 ἢ ΟἿΤ γὙθγ86. 8:1} 1658 
ΔΡΡΓΟργδῖθ 8 186. οοποσρέοη οὗἁ ὈΘΙς 

88 Βίγζδηρο ροὰβ ΟΥ ἰάοἾἶβ, 88 “οθαρῆυ8 
(Λπιίᾳ. ΙΥ͂. νἱἱ. 10; Οοηῖν. ΑΡ. 838) δπὰ 

ῬΠΏΠο (θὲ Υ᾽ῖα Μοβ. ἱϊ. ὑ.ὄ 166; ἢθ Μο- 
ὨΔΙΌΝ. ἰΐ. Ὁ. 212, οἂ. Μῆδηρ.) δϑϑοσί, οὗ- 
βουυϊηρ, [Πδἰ ΜοΒ6Β νεϊβιδὰ ἕο ργουθηὶ [86 
ΠΟΘΙ ΠΘΏ5 ΠΌΤΩ Δοπδίηρ, ᾿ῃ 8. Β' 1} 8 ἸΏΔΠ- 

ΠΟΣ, [Π6 πδα οὗ 86 αοἂ οἵὗὨ 1δβγβοὶ ἔγοτι 

τηοῖντοθ οὗ τοϊδ] δείου. [ὲ ἢδ88, πονζονυοσ, 

ὈΘΘῺ ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ τοπιασκοὰ ὉΥ ΜΙοΝΔ6}18 

(Μοϑ. Ηἰρῆὶ ν. 8.251), [δὲ τὴϊ8. ἱπίοσργο- 
ἰδίϊοη τγ8 βῆ σου ἢν δαναποθὰ Ὦγ Χ056- 
ῬἢαΒ ἴῃ ογθσ ἴο σοηυίηοθ ἴἢ6 Ἐοπιδη5, 

δὶ ουθὴ πον ἀοἰτε8 γεγο ἰσοδιϑὰ ὉΥ 
6 Ιεγαοὶο8 τΪΝ 6 οογίδίη ταβρεοῖ : 

ὙἘ1|86ὲ δυο ἢ Δροϊοχοιὶοδὶ οοηϑίἀογδι θη 9 
οου]Ἱὰ ποῖ ροββ ὉΪΥ ἱηδμποησα κα Ἰερ 8] ἴοῦ 
ἯΟ ἰγαπηϑθα 8 ἴδτγβ, ποῖ ἴῸγ ἃ διό) εσαίεά, 

θυ ἴῸγ 8 φοσεγηΐμα ῬΘΟΡΪθ. ἈΟΥΘΟΥΘΥ, 
τπδὲ ἰηογργοίδιίοη που ]Ἱὰ ποῖ ἀρτοὸ πὶῖῃ 
[86 τγογὰθ οὔ 16 ἰοχὲ: “ὙΒΟΟΥΟΣ ουγβοι ἢ 
ἢἰ8 αοά" ("288) ; δἷῃοϑθ τὴ ϑδίγδηρο 
ξοὰθ νου]ὰ ποὶ ὃὈ6 1Π6 γζοάδ οὔ ἴῃς Ζεγαεῖ- 
ἐΐεε. Απὰ γοῖ, ὁογθη Μοηδοϊβοη ἴγϑη8- 
Ἰδῖθβ: “ Εἴη ψοϑὶ ]ομο5 Ῥοδοὴ 9011|δὲ ἀὰ 
πίομὲ βοΒεϊίθη." Τὴ Κογδη ῥγοϑογίθοβ, 
(δδὲ “16 ῬΟΓΒΟῚ ὙΠΟ πίέοτς ὈΪΔΕΡΉ ΘΙ 
δραϊπδὶ αοἀ, ΟΣ Μοδδιηπιοὰ, οὐ ΟἸσίβι, οὗ 
Μόορδεβ, ΟΥὁἨ ΔΩΥ͂ ΡῬΙΌΡἢοΙ, 8 ἴο ὃ Ρυὲ ἴο 
ἄραι πίμουῦς ἀοῖαν, ὀνθὴ ἱπουρἢ ἢθ 
ῬΓΟΐδθθ ἰπι86} σορϑηΐδηὶ; σορϑηΐδποο 
ἴον βῃο ἢ ἃ βἷη Ὀθοΐῃρ ἀθοιηϑὰ ἱπιροβδὶ Ὁ]6."" 
ὙΠὰδ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ ἰβ οοῃδίδοσθοὰ ἃ τοῦθ 
διοίηουδ δίῃ [ὯΔ Δροδίδου. 
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ΣῊ ἘΠ; προ ϑ ἩΝχρ ΤῊ» ΠΡΌ 99: ἼΣΣ ΤῺ5 
27. ΑΒΟΌΤ ΤΗῈ ΟΥΕΕΒΙΝΟ ΟΕ Τ1ΗῈῈ ΕἸἾΒΒΤ ΕἾΠΕ. ὙΈΒΒ. 28, 29, ΑΧΡ ΧΑΧΙΠΙ, 19 

(ΕΊΒδι ῬΑΒτ). 

ὙΠῸ ᾿ἰδὺν οοποογηΐηρ ἴπ6 "γε ποθ ἰ8 
Βογο δαῖ ὈΓΙΕΒῪ Δ᾽] υἀρά ἴο, δῃὰ ἰδ, ἴῃ ἰδὲοῦ 
ῬΆΒΒδἕΘδ, ΙΏΟΤΟ {ὩΠῸῪ ἰτοδιθὰ (Ἴων. χὶχ. 
23---ἃὁ5.; Νυτη, ΧΥ͂, 20,21; χυ]!!. 12,18 ; 

Τευξ, χν]ϊ!. ὁ; Χχνΐ. 3--- 1} ; ΘΟΙΏΡΟΙΘ 

ΟΠ Ωι. χ. 36--898. Τὸ ὟὙαοἂ Ῥοϊοηροὰ 
[6 Βγβιηρ8 οἵ οοσῃ, οὗἨ ἰτοϑ- ἔγυδ, δηὰ 
οὗ ρτάρϑδ; ἔυγίθοσ, [6 ἤγδὶ σὶησ, οἱ!, 

βουγ, δῃὰ ἀουρ, οὐθὴ [86 γε νγοοἱ] οὗ 
86 δῆθορ (Ὁ ΠΖ))),. ὙΠῸ ριίθδίβ, δ8 
(οὐ δ ϑογυδηίδ, γοοοϊνϑα [Π656 σΙ δ, δἴποθ 

ΠΟΥ δὰ 20 ἰΟΥΤ ΟΥΑΙ ῬΓΟΡΟΓΣΙΥ οὗ ὑπο 
ΟὟΤΏ. Α πλΘ β019 Οἵ [16 ΞΥΒΙ] ΡΒ 18 ηοἱ ἤχοα 
ἰῃ τ18ὸ Ῥοπίδίουςσῃ : [86 Τ᾽ αἸπχυὰ ἰδΐίκοα Οοἢ6- 

δἰ χιθι ρασί οὔθῃο ργοάτοθ 851} τη τη πὶ, 
Ὀυξ τϑοοσηηθηὰβ ΟοὨθ-[ἰ τ οἢ, {6 8} 
ἐσαδϊεῖοη ἀοηιδηάβ, Βοόνγοτοσ, [86 ἤγδι ησΒ 

ΟἾΪΥ οὗὁὨ {86 βονϑῇ Ἵδίοῦ ργοάἀυοεϊοηβ οἵ 
ῬΡαϊοβιῖῃο: “τμοδὲ, ὈΔΓΪΘΥ, υἱπθ, ἢμβ, 

Ῥοσωορτδῃδίοθ, οἰϊνγοθ, δηἃ βοῦου " (Ὠδαϊ. 
νυ}. 8). ὙΠῸ Ταϊπιυὰ ἀϊδεϊησυ δἰ 659 ἔΓ- 

ἔπος Ὀοΐνγοο ΠΡ ἽἼ, 1116 δοῖαδὶ ῥσοάποθ 
οὐ [6 5011, 848 ὁοσῃ, ἔγυ δ, οἷς. δηὰ 
ΓΟ, Ργορασδοηβ οὗ ὩΘῪ Ῥτοάτοθ, 88 

οἱ!, βουγ, τυῖμϑ, οἵο, δηὰ ογάδίηθᾶ, Πδὲ 

τη ἷ8 ἸαυίοΓ 6445 οἵ ἤγβι ] ηρθ ἐβουϊὰ ἢοΐ Ὀ6 
Ὀτγουσῶς ἱπίο (86 ἰδαρῖθ, αὶ βῃοι]ὰ Ὁ6 
Εἴνομ ἴο ἴπ6 πρδγοϑὲ ῥτίθϑί; οῃ [Π6 Οἱ ΟΥ 
μαηά, ΠΟΥ ὝΟΙΘ ἴο0 ὃ ρῥγοϑϑηϊθαὰ δύϑῃ 
ἤἄτοσι ἴ)6 φιοάμποθ οἵ δον δ 8615 ἴῃ 
7οτείση ςουπετῖ68, ἩΠῚ1δὲ τ[η0 ΠΡ ἘΝ υ τ 
ΟΠ οὔδοτοὰ ἔγοτῃ [86 θγβι] Ὡρ8 οὗὨ [ἢ 501] 

οὗ Ῥωιϊ]εβεῖποθ. [ἡ Ποαϊ. χχνυὶ, 3---}, 106 

τιοὰθ οἵ οδεοιίης ἴΠ6 σι ηρθ 8 ἀθ- 
βοτὶροὰ, ΤὙΠΟΥ σετ ἰδϊὰ ἴῃ δ Ὀδδίκοὶ 
δηὰ Ὀγουρὰὶ ἱπίο ἐπ ἴθι ρ]6 ἴα 189 ὨὶρὮ- 
Ῥγίοϑε, ὙΠῸ ΡΪ]δοθβ [16 θαβκοὶ Ὀοΐογο [Π6 
Αἰϊδσ; τπθη [0 ὈΟθΠ 1688 ἸΔΩΘΓΟΥ ΜΔΙΟΣ 

Οοά [48 βῆονγῃ ἴο ἔπ6 βγϑϑ 8 βίῃςθ 

(εἷς ἱτημίταϊίοπ ἱπίο Εσγρὶ ἰθ Ὀυίοῆν 
ὉὰΣ ΘΙ ΡΒ ΔΙΟΔΙΥ δἰ υἀοὰ ἴο. 

ΤΉοιῖι 80.841} ποῖ ἔδυ ἴο ΟΣ ἴὸ αοὰ 

ΨΟῊ ἽΠΝΘΟ ---. ΠΝ, γώπεεε, αδωπά- 
ἀποε, ὩΔΙΛΟΙγ, οὗ οοση, οὗὨ ἩΔῖοΝ δραμάδηῖ 

Παυνοδίδ ΟΓΘ Ῥτοπιΐβοα ἴο ἴ80 19τγβο 1168, 
δορίπορίηὶ : ἀπαρχὰς ἅλωνος. -- "Ο, 
[68 Γ, τηϑίδρΒου!Ο}]}γ πιδοὰ οὗὨ 16 7αυΐςθ οὗ 
ΟἸΐνοβ δηὰ ζτδρθβ, ἡ. 6. οὔ υὶπὸ δηὰ πιιϑῖ. 

δορίπεαρίηϊ: ἀπαρχὰς λῃνοῦ, ἢτδιηρ8 οἔ' 
16 ῥγοῦϑ. Είππομὶ: “ τὲ τ ΪΟὮ σΘΟμΠιοδ 
ουν οὔ [86 ὈΓΘ88 ἴῃ ἀτορθϑ {1 πὸ ἴθαγβ.᾽" ΤῈ 
ΒΆϊΩΘ ΤΩΘΙΔΡΒΟΥ ἷδ αβοὰ ἴῃ ατοοῖ (δάκρυον 
τῶν δένδρων, ΤΒΘΟΡΙΝ.) ; 1,Δἰΐπ (“ δὲθο- 
ΤΌτΩ ᾿δοσίπγβ," Ρ]]η.); δῃηὰ ἴῃ ΕὙΘηΟΣ (“19 

Ῥίευγοίηθης ἀ9 6 νἱζηθ᾽""). Βδβηὶ πηᾶοι- 
δβίαπάβ ΠΣ) δ8 16 ἥτε ρα (Ὁ 122 ; 
δΔη 8ο ΟὨΚΟ]08); δηὰ 9 Ἵ δβ τ ΠΟ ἽἼΠ; 

Ἑδη ΕΖγὰ Ὀο]ΐονο8 [6 ἔοστοοῦ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο 

ταπβῖ, [ἢ Διο Γ, το οἱ, Βα (Π|686 ΔΘ ΟὨΪΥ 
ῬΘΥΒΟΏΔΙ οοπ θοίυγζοβ, Ὧ͵ο τηθδὲ [Δ Κ6 
Πρ δοὰ ΜΌἽ Δ5ΈΘΆΓΣΙΥ ΒΥΠΟΙΥΓΊΟΙΒ, δὶς - 
πἰγίης, δρυτγαίνοὶγ, [86 οὐοίορεεξ δὰ δεεί 
ἔγαλῖβ; δ πουσῃ ὙΠ). ΤΏΔΥ ΒΡΡΙΥ ΙΠΟΓΘ 
ῬΑΓΠΘΠΪΑΥΪΥ ἴὸ οογῃ, δηὰ Ὁ Ἵ ἴο νὙ]ῃ8.--- 
Αὐδοιΐξ [Π0 βδῃηοι βοδιίοι οὗ [86 γβί- Ὀοστὶ 
οὗ τοῦ δηὰ δι᾽οδϑδίβ, 8600 ποθ οἡ χὶϊὶ, ἃ. 

Οοεμρᾶγο Ναπι. χυῇ 1 ---18.---Ἰἄὶ ἰ8. νγ6}]} 
Κηονγῃ, ἴμδὶ δ᾽ πα οἰἶδγίη ρϑ οὗ 1[Π6 ἢγεί 

δὰ νεβὶ ἔγυλιβ ἴ0 110 ζοἀ8β Τ6Γ6 ΘΟΙΏΣ ΘΟ 
ἴ0 ὩΘΔΓΪΥ 8}1 [86 παίίομϑ οὗἨ δῃιυ γ, 88 
δ Ὠδίί͵αΙ ΤΏΔΏΠΟΡ οὗ ἀϊνὶπθ Ὑϑῃουδί οι ; 

80 ΠΟΥ ὝΟΙΘ ἴῃ 186 Διο ης ἴδ6 ΕΠγΡίΐδη8, 

ατοοῖδ, Βουδηδ, Ηγρουθοσθδηθ, δηὰ 
οἴδετβ, 860 ἤζοοόπηι. Οσίθηϊ. ὑ. 80---82 ; 
Ῥρίπεν, Β[Ὁ]. Ἀὶςξ, ᾿. 0.344; ὙΒΟΙΟ ἃ 60- 

Ῥίουβ [11δὲ οὗἨ τοίδγθηοοβ 8 γίνϑη.--- ΤῊ 6 
δγδι- γα 18 οὗὨ 411 πθν 1γ-Ρ]δηϊοα ἔσγθθβ ἢ6- 
Ἰοηχοὰ αἶϑο ἰο αἀοὰ; Ὀαΐ, 88 ἴΠ6 ἔγιιϊϊϑ ἃσὰ 
ΦοΠΟΓΣΑΙΙΥ ἴῃ ἐπ ἢτϑι (ΟὟ ΥΘΔΙΒ ΤΌΓΥ ἱπι- 
Ῥογίροι δῃὰ ἰβϑίθ]988, ΠΟΥ 6γΘ ποῖ ἴο 6 
ἰϑεὰ δὲ 4}1; [86 ρῬγοάμοθ οὗ ἴδ Τοῦτ ἢ 
γοδγ Ὀοϊοηροά το ἀοἀ; δηὰ ἔτοπῃ ἢ ΗΠ 

ΥΘΑΓ ΟὨΪΥ ἴΠ6 ῥχγοργίοιοῦ δὰ ἴδθ ἔγυϊιίοη 

(ον. χίχ. 38---25).---- Οκ ἐδδ εἰσλίὰλ ἀαν 
ἑλοι σηαΐξ σίυε τὲ πιεέ. “ΤΑΙ ΌΒ ὈΘΟΔΠΊΘ 
Ῥυγθ οὐ ἴδ οἰρα!ἢ ἀδγ, σαῖνο8 οἡ [ἢ6 

ἐν ῃ ἢ, δέθοσ τμοῖν Ὀἰπἢ "ἢ (]π. Ηΐδει. 
Ναὶ. 8). 

98. ΑβΒουῖ ὈνελνΡεῦι, ΜεΑτ. ΜΈΕπ. 80, 

ΑΒ ἱπ 180 Ὀγίοῖ ουἰ]ΐπο οὗἨ ἴμ6 διηάα- 
ΤηΘ Δ] ἰατγ οοηϊδίηοα ἰἱπ ΟὨΔΡΙΘΙΒ χχὶ 

ἴο χχὶϊΐ. πὸ ἱπηροσίδηξ ῥγοοορὲ οουἱὰ νὰ 

οταἱεοι, ἃ ῥσϊῃοῖραὶ ἱπ)ιποιίίοη τοραγάϊπς 
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πού ἀοῖδν ἐρ οΠ76 ᾿ἔγοπι {π6 αθαπἄδηοθ οὗ {ΠΥ δον ἀπᾶ {6 
ομοϊοοβύ οὗ ἰῃγΥ ισΐηδ; {π6 Πγβύρθοση οὗ ὑπ ΒΟ0η8 8Π8]0 ἰδοι 
σῖνα ἴο π|6. 29. ΤΏ βατὰθ 8α]0 ὑῃοὰ ἀο σι (ΠΥ ΟΧΘΠ, 
απαὰ αιϊῃ ΤΥ ΒῆΘΟΡ: β6ύθῃ αἀδΥβ 10 8141} ΡῈ ὙΠ 118 

. Σοὶ. Ῥενε.--- Το ἄτδὶ ΟΥΩΥ σῖρο ἔγα (8 ἀπὰ οὗ ΤΥ Ἰφύογα. 

ἐῖο ἀΙΘΙΑΙΥ ἰανγ8 8, ὙΓῸ δ [07 πογάβ, 
ἑποογρογδίδα ἴῃ τὩ}Β οοἄθ. Α ρτγοδὶ πυπι- 
ὍΘΙ οΥὗὨ [686 δοΟΣα Δ 48 ργοοοοα ἔγοι (0 

δἰ} ]9 τηδχίτα, ἴπδὲ 16 ὑ]οοὰ 18 86 500] 
οὔ ἴδ δηΐτηδὶ, δηὰ ἐμπαὶ ἰΐ τηπδὶ, ἔγουι (18 

Τοδβο, ποῖ Ὀ6 οαἴορηῃ (Ὁ 2 2 98.) 

δ, τ. χυῖ!. 11,14; οὐ 8927 δ Ὁ ἽΠ, 
ΤΠ ουϊ, χὶ!, 28). 1 Ἰδογοίοσο, 8 Ὀθδδὶ ἰβ 
ἑουμπὰ ἀξδά, ἰδ ΤΥ »76}} "6 Ξϑαρροβοᾶ ἰδαὶ 
ἦι νᾶϑ " βυβδοοδιίοα ἴῃ 15 ὈΪοοὰ ἢ (πνικτόν), 

δηὰ [δὲ 1 ἀϊὰ ποὶ ΟΧΡΙΣΘ ἰῃ 8 ποιτηδὶ 
ΨΆΑΥ. ἘΤὨϊΐθ 18 Πῦ2), ΟΥ, δοοοσγάϊηρ ἴο 
Φορερῆαβ (Απιῖᾳ. Π]. χὶ. 2), ἴῃ Ββ68}} “ οἱ 
ΔῊ δηΐπιδὶ (ἢ δὲ ἀἱοὰ οὗ (561 (τοῦ τεθνη- 

κότος αὐτομάτως ζώου); δπά (18 18. 61ι- 

ΕΟ ἱπιογαϊοιθὰ ἴο 16 1βγϑ}] 98. ΑἹἸ- 
του δῈ0}} δῃΐπ)8] τηϊσ ΐ, ἸΏ τοϑὲ 64568, 

ὍΘ ὉΠ Ο]ΟΒΟΙΏΘ, δηᾶ [10 τ186 οὗὨ 118 865} 
Ὅο ἀθοπιδὰ ἰηὐυγίοιιθ, ἱΣ σου γοῖ ποὶ 6 
Σου! άθη ἴο Βίγηρο ΒΒ δὰ [τοὶ 63, δϑ 
ΠΟΥ͂ ἼΤΟΣΟ, ἴῃ [18 6486, ποῖ δοϊπαίοα ὈΥ 
ΔΏΥ γεϊϊ  σίομα, Ὀὰϊΐ ΤΩΘΓΟΙΥ ὉΥ Δ ϑαπίίαγν, 
οΟμϑίἀογβεῖο, δηὰ (ΠΟΥ Ὑ11] σΟΓΔΪΕΪΥ 
Ὦδνο ΒΡΟὨΙΔΠΘΟΙΒΙΥ ἀὐδίαϊποὰ ἤγοπι διιοὶ 

Βεϑἢ ἰῃ 411 ἀουδιδι! ο88685 (8666 ΠὨεοαῖ, χὶν, 

921). Βυϊῖ ἴδοτθ 88 δηοῖθογ Ββοτῖ οὗ πἢ- 
Ἰανίυ τοδὶ, το ἷἰ6 τηοπεϊοπθὰ ἴῃ οὐγ 

γοσβο, ΠΡ, ὨδπλΟΙΥ, ἰἔ δὴ δηΐπηδὶ νδῦ 

ἰοσ ὉΥ 8 ὙΠ Ὀοδδῖ, 8 8. Καὶ, ἃ ἴοχ, δ 

ὍΟΙΥ, οὗ ἃ τα ϊὰ ἀορ, ἐδ6 υ8δ6 οἵ ἰ18 Ποβἢ 

ἷβ ὨδΙΌΓΑΙΙΥ δηὰ ον άπ ἰπἼυγίουϑ [ῸΣ 

αἷϊ, αηὰ ἰδ ἐπογοίοτο ἕογυϊ  ἀθῃ ἴο 4]}1 νυ τς 

οὔξ ΘΧΟΘΡΙΟΏ : “᾿ξ 818}} Ὁ6 ΤὨγονση Ὀσίοτο 
186 ἀορβ." (866 8130 Ζαύποπ., Μογσ. Νεῦ. 
1,48). Βαὶ ἰἶ, πόνου 6 1688, ἃ τη8ὴ Θδῖβ 

οἵ ΠΣ) ος ΠΕ, “ Ὑβοῖμοῦ δ ΒῸ 8 
Ῥτγοβοὶγῦθ ΟΥὁ 8 πδιίϊνο ΗἩΘΌΥΟΥ, ἢ6 88}4]]} 
ἩΔΒΉ ἠδ οἰοίδοδ, Ὀδίῃο Ὠἰπ801 ἢ, δηὦ 6 

πἀηοΐδδη πη] [6 ὀνθηΐηρ " (1 ν. χυὶὶ. 15). 
ὙἼΠο686 τογὰδ ᾿ΡΙΥ, Ὀαδίἀ68, [86 ἰηεὶπηδ» 

τίου, ταὶ τ0.6 ἰδ τὺ σΟΠΘΟΓΩΣ ἢ ΓΙΌΣ) δπά 
ΓΒ δγνὸ 8150 ἃ γοίϑγυγθῃοθ [0 16 ϑωγίέψ 
δηὰ δαποίίψ οἵ Ιβτδϑὶ, ἱηάϊν ἀυδ!γ δηὰ 
ὨΔΟΪΟΙΔΙΥ ; δίποθ [δ0 πδίαγο οὗ ἰοοὰ διὰ3 

ΘΟΙΏΤΩΟΠΪΥ ὯῸ ἱποοπϑι ἀγα Ὁ ]6 ἰπβυθῆςο 
ὍΡΟΩ ἴπ6 γοβδησιηθηὶ δηἃ (Π6 ἸηΒΠΏΘΥΒ οΟὗἁ 

ἃ ῬΘΟΡΙΘ; δηὰ {πδὶ 1086 δτὲβ πᾶυθ [{}18 
ΒΡ᾽ τι τ8] 8.515 19 ΟὈνίουβ, Ὀοίΐι ἔγοπὶ ΟἿΓ 

Ῥδββᾶζο δηῃὰ ἔγομι Ὠϑαϊ, ἱν. 21 (“ δηὰ γοιὶι 
88}} 6 ΠΟΙΥ ΙηΘ ἴο τη; “[ῸὉΓ ἃ Βοῖν 
πδίϊοη ἴδοὰ αὐτὶ ἴο [106 Ιοτὰ ἰδγ αοά;"» 

8606 880 1.0Υ. χὶ. 48, 44; σΟΙΏΡΑΓΟ Οἡ ἴ8:686 

ΘΧΡΓΘΒΒίοἢΒ Ποίθ ἴο χίχ. 6). Ὑ͵Πδῖ 18 [ΟΓῺ 
8 ἰογϑϊάθη,  ΠΘΓΟΥΟΣ ἰδ Ὀ6 οππᾶ; δι 

ΟἿΥ ὙΟΥ86 πιΘΏϊ ΟΩΒ 1ῃ6 υϑι.8] 6486, 1 ἐμ6 

ΔΏΪΠΔ] τγᾶ8 ἴογῃ ἴῃ ἴ6 Πβεϊά. Τδο Κογδῃ 
(νυ. 4) 89 θοστοισοα [686 ρῥΓΟΟΟρΙΒ ἔγοτι 

111ὁὸ Μοϑδῖο ἰὰν: “ Ὑοῦ δ΄ὸ ἰογὶάθη ἴὸ 

δὲ τμαὶ νοι ἢδ8 ἀϊθὰ οἵ 1861 [Π02)], 
δηὰ (6 Ὀἱοοὰ (Δῃὰ Ροτκ, δπὰ ιῃδὲ δὲ [Π6 
ΚΠ, οἵὗὁἨ ποῦ τ06 πϑδῆια οὐ δηοΐϊοΣ 

ἀοῖὙ ἀχοορὶ αοα 88 ὕθϑη ἱηνοκοάὰ), δῃὰ 
ἐαῖ τ ὨΙΟΝ νὰ Βυβιοοαίοά, δηὰ τπδὲ τ ἢ 

ὙΔ48 ΚΙΠοἃ ὉΥ δίσοκθϑ οὐ ΌὉΥ ἃ ἴ8]}, οὐ ὉΥ͂ 

[6 ὨΟΙΏΒ ΟΥἩἨ Δηοῖθοῦ δβηϊηδὶ, δηὰ ἐπδὲὶ 

ὙΠΙΟΝ 88 ΟΣ ὉΥ ἩΠ1ὰ Ὀεαθὶ8 [ΠΕ 1, 

ὀχοορὶὲ ᾿ἔγου μανὸ γβι Κι 16 1 Θηεγοὶγ ᾽ 
[μὲ 18, 1 11 νῊῶϑ 58}}} αἰ ἵν θη ἰδ οδτῶθ 
ἰπΐο γοῦγῦ δαπμάβ, δῃὰ νγὰ8 ἴπϑη Κι Ποὦ ὉῪ 
γου ἴῃ [16 Ἰανγα!] ΤΠΔΉΠ6Γ]. ΟΟἸΏραγΟ 
ἐϊ,. 175; χυὶ. 11δ; δηὰ ΝΙΘυῆν (Π 6δοῦ. οἴ 

ΑΥ̓͂ Ρ. 178, 179) τοιβασίκα: “ΤΏΘ ρΌΠΟΓΑΙ 
Τυ]ο οὗ ᾽1Π6 Μοβιαπιπιθάδῃβ ἰδ, βοοογάϊηρ 
ἴο ἴπ0 ορίῃϊοι οὗἩ [πΠ6 ἀοοίογβ οἵ Βδεδογα, 
ποῖ ἴο Θδ ἢ ΔΩΥ δηΐτλ 4] Ἡ Ἐ]ΟὮ δρῖδοῖκβ τηθῃ, 
ΟΥ ΨΠΟΝ ἴθδγβ Ὠθπιδη Ὀοάΐεα, ΤΉΘΥ δ.Ὸ 

ζυγοῦ ἰογθί θη ἴο δὲ δὴ δηϊπιαὶ τ ΒΟ ἢ 
ὯΔ5 ΤΟΣΤΏ ΟΥ̓ ΔΏΟΪΠΟΣ δηΐπιαὶ. [ΙΓ ΤῸΣ ἰη- 
δβίδῃοθ, ἃ ἀορ ἢ88 ΟὨἹΥῪ ἱδδιοὰ [86 ὈΪοοά οὗ 
δτηο, ἰδ 8 ποῖ ἱπϊογάϊοιθὰ (4181); δὰϊ 1 
ἢθ [48 Θδίθῃ δοηθ ρογίίοῃ οὔ [6 β688 

αἶδο, ἱὲ 15 ἰοσϑίἄθῃ (Βογᾶϊ).... Το Μο- 
ΒΘΙτη 818 ΔΤ, ἰῃ ΣΘΏΘΓΑΙ, ηοὶ Ροστηϊοὰ 
(ο ὁδὲ 8η δηϊηηδὶ, ἔθ ἀοδξῇ οὗἩἨ νυν ἱο ἢ τγδϑ 

ποῖ δοδοιηρδηΐϊθὰ ἢ ἐδ6 βῃοδάϊην οὗ 
Ὀϊοοᾶ," οὐνίοιϑῖγ, Ὀϑοδῦβο τὔθπ {86 δουϊ 
Ὑ88 ὈσΙονοὰ ἴὸ ὃθ δ5ι}}} ἰῃ (ἢ6 ΘΗΪΠ)Δὶ ς 

88 116 ΕΔΌΌἑ:8 4180 6411 π0 Ὀ]οοὰ (ἢ 
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Ἴδϑ Ὁ βπρ δ᾽σ ὉΝΟ 80. ἐ ὑΓΊΣΣΙΝ Δ ΟΦΡῚ ἘΞΗΝ5. Ἰϑλ ὋΣ 
- : τὸς ΒΕ τον ϑνη οὐ δ ΠῚΡ5 

“4 6656 ῃ66 οὗ {Π6 βου ῆς θ᾽" (ΡΠ Ἵν, 

δ ἃ Ῥγοροϑὸ [86 ὑσὶ ῃοὶρὶθ: “ ΤΏΘΓΘ ἴ8. ΠΟ 

Θιοποιηθηῖ, οχοορὶ ΕΥ̓͂ (6 δίοοά οὗ ἰδο 

τ ΤΡ γϑτον Ὑν ΓρΊτοΝ 

βδουῆςο᾽" (ΟἽ δέδις ΠῚΒΞ 1). Ετδα 
πῃ [Π6 δῃοίϊϑῃης Ουὐυδὸκ τοι γὸ δηὰ 
ΒἰΤΑΣΑΓ Ῥγοοθρίϑ ἴο ἴπδὶ ϑηϊοϊποὰ ἴῃ ΟἿΣ 

δὴ) νῈΦ δε τν δἶδ 1 25 
γΩΣ σἿοῃ ΓΉΝΓ ΟῚ ΤΣ ὈΣΎῊΝ ππττΝΡ 4: ὈΣΠ 

ΟΗΑΡΤΈΕΈΕΒ ΧΧΊΙΠ. 

29, ΑΒΟΟΌῚ ὕυνθιο αι, ΦυβτιοΕ. ΨΈΕΒ. 1---3, 6---8. 

Το οοηδοηδοα σοάο οὗ ἔπ Τδν, ὙΠὶοΝ 

8 σοποϊυδοά ἴῃ (8 ΟἸΔΡΙΟΣ, πδίσγΑ Υ 
ΟΑΓΓ65 οὔδ ἴΠ6 ΘΟΠΒΘΑΏΘΏΟ68 οὗ [06 Ἴοη 
Οοεσοσηδησιηοηΐβ; δηὰ, δου τοῦσαοῦ [85 

Βδδη ἱγοδιθὰ ἰὴ χχὶ. 12--- 14, (ποῖς ἴῃ χχὶ. 

87. εἰ δέ4.. [06 πΪΠΙὮ ΟοΙμτηδη ἀτηθηξ ἴ8 
ΠΟῪ {ὨΣΈΠΟΥ ἀονοὶοροὰ: ποῖ ἴοὸ ΘΕΡ ἴδ]κθ 
ὙΠ 6858 δρδίηβί ΟἿΥ ποίρῃθοτ. ΕἾΟΠὶ 
Ἐ118 Ῥγίπεῖῃ] ἤο!]Πονγθ, ποῖ ΠΥ ἴο 7οἷῃ 186 

νϊοκοὰ ἐὸ σοῃῆγσιη ἃ [8186 ουὐἱάθῃσθ, ΠΟΥ͂, 

10 Ῥτοπουποίηρς Ἰυάδρτηθης, ἴο ΤΌΠ]ονν 180 
ὈΙπὰ ἱπηαϊδοσί τ διίηρ του εἰαὰθ ἴο 106 

ἀοϊτίπηδης οὗὨ υδὲῖϊοδ, ΠΟΥ ὁτθῃ 10 ἴΆΥΟΙΓ 
(ὯΘ6 ῬΟΟΥ ἴῃ {ὴ6 οουτίδ οὗ [6 ἰδὺν ἴγοτῃ 

1Π1-νἰδοοὰ ρίεγ. Οὐ ίηδ}}γ τ οὨϊοίδ δπὰ 
οἸάογ8 οἵ τΠ6 ἐτῖ 068 δῃὰ ἔδιῃ ]θ8 σοσο, ὩῸ 

ἀουδῖ, [6 ἰυρο8 Ὀοΐπτγοθῃ σοπίθπαϊηρ, 

ἘΠ 068 ΟΥ θδιτο  πρ' ΤΟΙ Ό6ΓΒ οὗὨ [86 5816 
εὐῖῦο (Ὁ 6αϊ. ἱ. 16); [86 Ἰοοαὶ ἐγ θα 8}8 
(χΥἹ. 18) ογὸ τοοδὲ ΠΟΙ͂ α]8ὸ ὑγοδί θὰ 
ΟΥ̓́ΟΣ ὉΥ͂ [86 6] 678 οὗἉ [Π6 τοδρϑοϊῖνο ΤΟυΤΉΒ. 
1 ἀμῆἔσα]ς οαδοδ, ἰἢθ ἀοοϊδίοη ψγἃ8 τὸ- 

ἔοιτοὰ [0 16 Ῥγίοϑδίβ δηὰ 1 νϊδ8 δὲ ἐπ 
τοι ρ]9 (Β δαϊ, χγυὶὶ. 8, οἵς.). 1η 186 πιο 

οὔ ε)6 ἡπάζοθ, [Π666 ὁχδγοϊϑοὰ [6 τἱρὰῦ οὗ 
}υτιδαϊοείοπ;; 8 ΤΟΣΌΪΕΥ δ ἀην ἰδιγαιίοη οὗ 

πδιεῖοθ δϑοῖὴβ ἢγεὶ [0 πᾶν Ὀθθη [ηΈΓῸ- 
ἀυοδὰ ὈΥ ϑδϑιιυοὶ (1 δδτα, Υἱὶ. 16, 18, εέ 
4έ4ᾳ.). ΑἸΓοΔὰγ ἴῃ [Π6 ἐἶτηο8 οὗ Πδνϊὰ δηὰ 
Βοϊοϊήοῃ, 1οο81 οουγβ αχὶδιθὰ (1 Οἤγου. 
χχὶϊ!, 4); 10 Κίηρβ ἑοστηϑὰ (89 πἰχδοβὲ 
ἐσ διιη 816 οὗ δρρϑαὶ; Ὀαὲ ΠΟΥ ψΟΣο, ὃθ- 
δἰάθβ, δοο}βδδϑίῦ]6 [0 ΘΥΟΙΥ͂ διιυ7οοῖ, νμδὲ- 

ΟΥ̓ οῶ80 60 τοϊχῆς τῖδὰ (0 βυῦτηϊ, [0 
τδοπὶ (2 ὅδῃι. χῖν. 4; χυ. 3, εὲ δεᾳ.). ΤὨθ 
αν ϑἀϊοοῃ τπὸδ Ῥαῦὶῖο --- ΘΕ] δὲ ἐδ6 

βαῖεβ οὗἨ [6 ὑΟΥΤΠΒ --- ΟΥΑΙ Δηἃ ΒΙΠΙΤΩΒΥΥ 
(θοαϊ. χχὶ. 19; χχυ. 1). ἘῸΓ ἃ Ἰοραὶ ουϊ- 
ἄθηςο, ἔνγο ἩΣΊΠΟΔΒΟΒ 6ῚῸ δὲ ἰϑδϑδὶ τϑ- 
αυἱγοὰ (θεαὶ. χῖχ. 1δ; Νίυχι. χχυ. 80). 
ΠῚ τροσὸ ἴδῃ οὴθ ἰυάρο ἰογιηϑα {86 ἐτὶ- 
ὈπηΔὶ, ἴπ0 ορίηΐοη οὗἁὨ [6 τη δ᾽ τ Ὕ Ὀγθ- 
υδ]οὰ (θυ, χῖχ. 12; ἐπῆγα, νογ. 2). ΤῈΘ 
ΒθΘῃΐθΠ00 τγῶ8 Θχϑουϊεα ἱπητηθά διοῖγ, Ὀ6- 

ἴογο 1.6 6γ68 οἵ [16 ἱαάρο (Πουϊ. χχχν. 2; 
Φοβῆ. υἱὶ. 19---.25, δέ δ6ᾳ.Δ. ἘΥΟΤῪ ἴδγϑ6]- 
ἧτο τὰ}δϑβ οἱ χὶῦ]9 85 πάρε, συ οϑθ 1 }6}}1- 

ἔϑθῃοθ Ἴοοσηηδηἀθα τσοβροοῖ, δηὰ Ὑ.086 
ἐπι τ ἱπαρίγοὰ οοηβάθηοο (χυ!. 21); 
[Π6 Ῥ»τγιηςοΐρ]θ οὗ ἀοιηοογδῖῖς δα ΔΙ  ΡΟ6Γ- 
γαδοὰ {πδὲὶ ᾿πδιϊξαϊοη 680, δπὰ ποῖ ἰδ 6 

1, ον 68 Δἴοηθ ΓΟΙῸ 8 1185: 0]6 ὑο ὑπάϊ οἷα] 
ἔπποίίοῃθ, 838 δ88 Ὀ6ΘΠ ΘΙΓΤΟΠΘΟΏΒΙΥ 88- 

βοιίοδ. Τδο ἱπροσίδηοθ δηἃ βϑογθάῃθβ8 
οὗ [8686 ἀπι|ιῖ68 67ῚῸ ΤΘαΌΘΏΠΥ δηᾶ ἱτηργοθ- 

εἶνε! γ δηϊοϊποὰ (αὶ. ;.16,17; ΧΙ. 15; χΥ͂ὶ, 
19,30) Μαϊπιοηΐάοβ (βΘΔΏἘ, 1,. 7) θη 6- 
Ταὶθ8 ΒΟΥΘῚ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 408}1:|68 οὗ ἃ ἱπάρο: 
νγιβάοτῃ, ΒυτΩΣΥ, ἔδδσ οὐ Οοᾶ, δυδγδίοῃ 

ἴο δυαγίοθ, Ἰονϑ οἵ γα, Ῥορυαγν, δηᾶ 
ὉΠΌΪοΣδμοἃ τοραίδίίοη. ΤῺ6 ΗΘΌΓΤΟΥ 

ἡυάψο8 ᾿ψ γα, ἱβογοίοσο, μο]ὰ ἴῃ τπ6 Βίσῃοδι 
ἐοδβροοῖ ; ΠΟΥ͂ δ΄Θ οοηβιἀδγθὰ 88 ὕΈρσο- 

δΒοηϊαιϊϊνοβ οἵ αοἂ ; δηὰ ἱὲ νγ88 ἀδοτηθᾶ 

ἘΙΡὮΙΥ οί πιΐπαὶ ἴο αὔπ86 ἰποπὶ Ὁ ἀθοὰ οὗ 
ἰδησπαρο (Χχὶ. 6; χχίὶϊ. 27). 

Β. ΑΒ [818 ΥΟΥΒΘ 8668 ἴ0 δροδὶς οὗ (Π6 
ἐοϊέμεδο, ἴῃ6 πογὰβ ἐδ "»ῸΦ ΝΠ ) 

ΔΙῸ ἴο ὍΘ ἴΔΚοη: “ [πο 8.1}810 ποῖ γαΐδθ ΟΥ 
Ῥγοπομδος ἃ ἴαϊδο τοροτὶ; ἐπὶ ἰδ, ἴοὰ 
ΒὮΔ]Σ, 88 ἃ ΜΪΐΠΠ688, Ὡοὶ Ὀτγίης ἴογνδσὰ 

ΔῺΥ ονΐάθηοθ, ἴπ6 ἱσ οὗ ὙΒΟΝ ἰ8 ποΣ 



448 ΕΧΟΌΌΡΒ ΧΧΙ͂., ΧΧΠΙ.. 

τοῖον, οἡ {86 εἰρδῃ ἄδγ ἴῃΠου 8Π4]Ὁ ρῖνα 10 τη6.----80, Απάᾶ 
γοῦν 8881} Ὀ6 ὨΟΙΪΥ τηθ ἴο τὴ: ποιύῃο ν᾽ 58}8]] γοι οαὺ αἀπν 
Ποβἢ ἐλαξ ἐ8 ἴογῃ οΥ δϑαϑίβ ἴῃ (6 Βο]α; γοι 8}8}}] οδϑὺ 10 ἴο 
{Π6 ἀορϑ. 
γΟγΒῸ (800 ἤέοσ. Ζαενί. Υἱϊ!, 88; Ζξοθεπι. φγίῃποὶ [68 ἀγὸ δ πογεὰ ἴο ἴῃ 1Π6 σαδβίοτα- 
Οτΐθηξ, 1ϊ. Ρ. 82 -- 84); δηὰ δηδίοροιβοο δΔΙῪ τἰἱρὴς οἵἉ 4]} εἰν] σϑὰ Ὡδιίοηβ. 

παρ. ΧΧΙΠ. 1. Τῇθου 8μδ]ῦ ποῖ Γαΐδβα 8 1886 τοροτῦ: 
Ῥυΐ πού {ὰγ Βαπὰ πιὰ ἴῃ6 π]οκοα ἴο Ὀ6 'ὰ ὙΪύΠ688 [ῸΓ 
γἱο]θηο6. 2. Τποὺ 58ῃ8]Ὁ0 ποὺ [Ὁ]]Ο {π6 Ἰηϑὴν ἴο 60]], 
ΠΟΙ Π6Ρ 58α]0 ἐμοι Βρϑαῖκ ἴῃ ἃ οδιϑε (ο ἀρνί δος {ῃ68 

1 ΣΕ ποῖ. Ῥεγε.--- ΑἹ πητ ἢὕδΟυ 8 νΥ ἘΠ 685, 

ΟἸοΑΥΙΥ Κηονσῃ ἴο ἴδ66, ΟΥ̓ οὗ [π6 ζαϊδομοοὰ 
οὗ σοῦ ἰἢοὰ ἀτὲ οοηνὶποοᾶ. ΤῈ νογὺ 
ἐδ), ἴπ 106 8816 πιοϑῃϊηρ, ἰδ ιιϑεὰ ἴῃ 

Χχ, 7. Τδαβ χρη Εὔη Εστα: “τὰ 
8.Α1} ποῖ ἰοΐ σὸ ἔοσὶ! ἔγοι (ΠΥ ἢδαγὶ δὴ 
ππίγ ἴο Ῥτορασαὶθ 8 Ἵδ᾽ υσληγ." Βυΐ 

Ταχύ ΟἾΚΟΪοΒ δηὰ Φοπαίδαπ, [6 86 0- 
τυδρσίης, Ψυ ζαῖο, Ἐδϑηΐ, Γαι, ΖυπΖ, 
διὰ οΥΠΟΓΒ, πηδογβίδη ἃ [686 ψοΣὰδ8 ἴο 

ΠΊΘΔῊ: “ἴΠοὰ δ[8]ῖ ποῖ ἐαΐέ κρ οἵ Ἵγοάϊι 
8 ἴαϊθο τοροτὶ" (ΟἾΔΡΩ ἐξ, οὐ παραδέξῃ, 
ὩΟῚ 80 8ο: ρ168). Βαϊ (μὶ8 του ]ᾶ, οὗ οΘου δα, 
τοῖοσ ἴ0 ἴῃ0 ἡμάσε, δηὰ νοῦ ]ὰ ὈΠογείογθ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ δρτοθ 1 [Π6 ϑοοοηὰ ρδτῖ οἵ [80 

ΟΟΓΒ6, Ἡ ΒΊΟΝ δροδκβ οὗ (0 ἀυϊίο8 οὗἉ 8 
εοἱίπεε.---Ὁ εἰκτιὶῆα 8 Ὦόγο, 88 ἴῃ 1, 18, 

11|ὸ συγ; δᾶ ἢ το οἷη8 ἰεἶπὶ ἀρδὶπβὲ 
ἔδ6 ἱπηοοθης νου Ὁ ὈΌΠ ἽΝ, “4 νυἱῦ- 

ὯΘ688 Οὗ ΟΡ γϑϑβδίοῃ. Το οἰδεϊοηϊ ΡᾳηΒἢ- 
τηθηξ ἥχοὰ ὉΥ Μόοδοδ ἴοσ [86 οδυπιηΐδιοσ 
δηὰ ἴα|80 ἩΠΏ.658, Ἧ88, [δ᾽ [Π6Υ δυβοτοὰ 

ΚΠοσωβοῖνοβ τΠδὲ ὙΟΥῪ ἱπΊΌΣΥ τοι ΠΟῪ 
οοηἰοιρίδίθα ἰὼ ὈΥΓΠΩ ΟΥ̓Σ ποῖ ἴῃ- 
ἰεηάοα νἱοιπη8---α ὙΘΥΥ 86 δηἃ Ἶυδὲ 6Χ- 
Δοῃδίοη οὗἨ [Π6 τῖρῃιϊ οὗ το α]ϊδίίοη (δαὶ. 
χῖχ, 16---21). 

«-. Ενοι ἰἶ ἰδοὰ δοδιθδὲ ΠΙΒΗΥ͂ ὕὑτο- 
ὨΟΌΠΟΟ δὴ Ὁηϊαδὲ ΟΡ᾿ηΐοη ἰπ δ ἰαδυνβυϊξ, 
ἰδοῦ δθδῖς ποῖ 9Ο]]οἵν ὑποτὰ ἰῃ (μὲ8 ἰη- 
ἠαδιῖοο (ΠΡ ὉΛΔῚ ἡ ΠῚ ΝΟ), 
ἷἱῃ δυσὶ οδ86, ἐποσζοίοσο, ἑδοῦ δα]: οὶ 

Ἰοδὴ ἑονγασὰβ ἐδ6 στ ἰεἰτ 6, ἔο νἱοΐδέο ἢ 0 

τίρδς οὐ ἴο ρογνοσὲ ἠασῆοο (Π}}Ὶ ἐξ) 
ΤΌΠΟ Ὁ Ὺ ΥἼΠΙΣ ΠΌΣ ΔΎ») Ὑρίδ 
δ 18:6 εἰταρῖθ ϑ0η80 οὗ ΟἿΣ γεζϑθ, τ ο ἢ 

ἢ88, πονψονογ, Ὀ66ῃ τηϊδαηεγβίοοὰ ὉΥ 1ἢ0 
τα τἰο 8] ἱηἰογργοίδιίοη ; ΤῸΣ (6 πογὰβ 

ΤΌΠΟ ὨΝΔ ΤΙΝΕΣ ποτα Ἰδκθὴ ἰορθιμο 
δηὰ οΧρ]δἰποα: “(πδὺ τὸ τηυβὲ ἕο ον τῆ 9 
ορίπίοῃ: οὗ 120 τρδ᾽ου! νυ ἢ; τ ἢ] ἢ νου ]ά, 

Βονονοῦ, Οὐ [Π9 ὁπ δαηᾶ, δϑβοϊ τοῦ 
οοηίγδάϊοι [86 ἢτγαδε μαζὶ οὗ ἐΐθ γυϑῦβ: 

“ἼΠοὰ Βῆδ]: ποὶ ἔο]οῦν [86 ΤΩΔΗΥ ἴο οὐἱ!, ἢ 
δηὰ πουϊὰ, οὐ 1160 οἵδοῦ ᾿ιδηά, ἰῃ πογαὶ 

αιυοδίίομβ, 6 8 ὙΘΙῪ ἀουδεία] ῥγεσορῖ, 
ΒΟΌΥΤΟΥΟΥ ΟΟΙΠΙΩΘΠΔΌ]6 ἴξ 8 ἴῃ δὈβίγδοὶ 
ᾳυρδίίοπβ οὗ [Π6 ἴατν, δῃὰ ἴῃ εἶν] δηὰ 
Βοοὶδὶ χουθγηπιθηῖ. Μογζθϑονυοσ, 186 ἀϊ8- 
εἰποῖῦνο δοοοηΐ Ὀθηθδι Ὠ" Δ Ἵ (ΤΊΡοΝΔ}}), 
Ῥτονϑϑβ τπδῖ, ὁυύθὴ ἴῃ [86 ορίπίοη οὗ ἐδ6 
Μαβοσιθβ, [818 πογὰ 18 ποῖ οοηποοϊθα τυ 
ἴ6 βυοοοοάϊηρ ΠΏΠ.), δηὰ Ἠδδὶιὶ δπὰ 
ΒΑΘ θαΠι ΒΌΡΡΙΥ, δίδοσ ποτ, [56 δοεου- 
βαῖϊνο ὉΞΦΨΏ, δηὰ 16 ϑοριυδρίηϊ, κρίσιν. 
ΠΏ), ἱπισδῃβιινο, ἐο ἱποϊϊπε; ἱπ ΗἰρΗΙ, 
ΠΏ, οδυβδίϊνο, 0 δεμπά, Ῥεγυεγί; βοτηθ- 
ετπο8 υϑοὰ τΜ ἢ ΘΡΦΘ ([Ο]]ονίης, 88. ἴῃ 
Ὠεαῖ, χχυὶ, 19 (ΟΒΦΨΌ Π22)), ϑοπιοείτηος 
ὙΠΟ ἰδ, 88. ἴῃ Μα]μοῆὶ ἐϊϊ, 6 (2 9). 
8οπιθ ἴδκο Ὠ" Δ Ἴ, 85 στβϑᾶδζ, τοΐρ μεν ῬΘΟρ]ο, 
88 Φοῦ χχχυ. 10, οἰο. Βαὶ [Π6 οοπιοχί, 
ΘΒΡ ον [6 ϑυςοοοάΐηρς πτογὰβ (ἡ ὲὲ 
ΠΌΠΟ Ὠ2) βἴονν ἐδδὲ ἰν ἰβ ἕαὰ δ6 8ο- 
οοριοὰ ἴῃ 118 πδ4] δἰ χηϊβοδιίοι. 

8. ΤΠ Ἰορίβαίοῦ δα8 ρῥγονυνοὰ ὈΥ ἃ 
δογῖεβ οἵ ἜἽχ}β]θηὶ ργθοθρίδ, ΠΟῪ ἀθορὶγ 
[οὸ δὶ: ἴογ [0 ἀϊδίσοβαβ οὔ 16 ροοσ, δὰ 
[28 ρχονίἀθὰ ἕο ἐθδθπὶ στ πποχδιηρ] δὰ 
ΒΌΙΏΔΏΪΝΥ δηὰ {γΓῸΪ Ῥδίθγηδὶ αθδοιΐ οι 
(800 ποίο8 Οὗ ΧχΙΐ, 30---96). Βὲ ἡιδ5ὶ ἴος 
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ἐμὴ Ἴπσιν εἷ) Οἢ) 8. τ Γσ Ὁ ΒΡΒῚ ΠΗ 
δ Ὁ ΕἾΘ ὩΡῚ ΠΡ ΤΟΣ ἰδ δὴ Ὑν νΈΒΝ 
πῸΡ οἷν Ὁ 5} ΠῚ) ᾿ΑΦῸ ΠΠ 3} ἼΩΣ Ὑδη πξτι 
1818 ΤΟΔΘΟΏ Π6 ἀθεοιηθὰ ᾿ξ ΠπΘΟΟΒΒΑΓΎ (0 
οεοϊοΐῃ, ποῖ ἴο Ὀυνι]ορο τότ ἔγομι στηΐβ- 
πη ἀογβίοοα σΟΙΩΡΘΒΒΙΟΏ : [ὉΓ βισίοὶ }ι|8ὲ16 6 
18 1ἴμ6 οἰίοῖ δηὰ ἴδ δβίγσοηροδβε Ρ]}1 8. οὗ 
ΘΥΘΟΓΥ δοοῖαὶ οαΐβοο; δηὰ ἐπμϑδπιιοῖ 88 ἐἢ6 
Βαμα ΌΪ6 ροδἰτίοη οὗ 16 Ῥοογ ουρί! ποῖ ἴο 
Ῥτγο)πάϊοο εἶπι ἴπ [86 ογε8 οὗ [6 Ἰυὰρθ 
(τεσ. 6), ΟΥ̓́Θ 80 8᾽ιου]ά 1ὲ ποῖ ὃ6 8ι}) 8ά- 

γδηΐαρο ΟΥἨ ἃ Τοοομητηθηδιίοη: “ὙΠΟυ 
ΔΏΔΙς ποὶ γοϑροοῖ {Π0 Ρογδοη οὗ [6 ῬΟῸΣ 

ὯΟΥ ΒΟΠΟΙΥ 186 Ῥϑύβοη οὗ [6 τι; ἰῃ 

τὶ ἢ θοι 51.688 δ4}} ἴῃου Ἰυάσο [ΠΥ περ ἢ- 
Ὀουτγ, δβ606 γοῖ. 8.---ὙΠ, ἴο ἄδοογδία, 

δάοτη, βοποῦγ. Οπῖκοῖοβ, ἔγοοὶγ, ὨΠῚΠ εὖ: 
“Ποὺ 5881} ηοΐ δδγνο ῥἱΐγ.᾽ 

80. ΑΒοΟυΥΊ Γοῦνὺ ῬΠΟΡΕΗΤΥ. ΥὍΈΕ. Ἢ. 

ΤῊΣ ἴδ οοηξαϊηοα ἴῃ [Πὲὶ8 γογβα 8 6Χ- 
Ῥγοβϑοά τοῦτο ΟἰΘΑΥΪΥ δηὰ {Ὁ}}Υ ἴῃ Ὠευΐ, 
Χχὶ!. 1-: “Του βῃαὶλ ἤοῦ 866 (ἢγΥ 
ὈτοΟΙΒοΓ ΒΒ ΟΧ, ΟΥ̓ ἰιἷ8 ΒΏΘΟΡ ρῸ ΔΒίΣΑΥ, ἃπὰ 
46 ἐγ 8.01 ἤγοπι τμθηλ: ἴο 884} ἴῃ ΔῊΥ 
Π886 ὑγίης ἴποπὶ δρδίη ἴο (ΒΥ ὈΓΟΓΠΟΓ, 

ΑἈπὰ ἱΐ τὴγ Ὀγοίδοσ ἰ8 ποῦ "ἱρὰ [το [Π66, οΥ 
ἢ του ἀοβὲ ποῖ ΚΟΥ ἴῃ, ἴπ6η ἴδοὰ 
Βῃα]ο ὑτηρ ἰδ ἴο [ΠΥ ἴοιδβ6, δῃὰ ἱδ 8}}8]}] 
Ὅ6 τ [866 ὉΠ} [ὮΥ ὈΓΟΙΠΟΓ δορὶ δο σ 
ἧς, δηὰ μου δβῃδ]δ γοδίοσγο ἰὑ ἤο Βλτη δρδίη, 
1ὴ κα τδηηοῦ, βῆδ! ποὺ ἂο τι .εἷ8 

8.59; 8 ἃ 50 ΒΠ8}} ἴΠου ἀο 1 Ὠἱβ σαϊτηθηξ, 

δηοὰ νὴ ἢ 811 Ἰοδὲ ἐμίηγχδ οἵ [ΠΥ ὈγοΟΙ ΠΟΥ ΝΒ 
᾿ ΜΏΪΘΙ ἢο Βειἢ Ἰοβί, δηὰ ἴοι μαδὲ οαπὰ, 

8}4}0 [ἢου ἀο ᾿ἰκονίβο: [ποὺ τηδγοδὺ ποὶ 
μἰὰθ τυ γ56 1 ΒΒυν 1 16 ῥγορυίεϊογ 15 
ΟἿΪΥ ἀϊδοογογοὰ βοὴ ἴηθ δου αγαβ, 

δηὰ ἰζ Βο ἀϊοα ἴῃ 106 τη θ ἈΠΕ Π)6, Ὠΐ8 το ἶδ- 

ἐἶνοϑβ τεοοΐγο [Π6 ὈγΓΟΡΟΤΥ; 1 δ6 848 ΠΟ 
τοϊδεῖνοδ ᾿ξ 15 δηἀεὰ ΟΥ̓́ΣΡ ἴ0 [Π6 ῥγἹοθβίϑ 
(Νυπθ. ν. 6). Βααλ 1 τη δηάδος [88 δἱ- 

τοιηρίοα ἴο Κορ ἰδ ἴοσ πἰπιβ6] ἢ, Β6 τηυδὶ 
ΤαϑίοΓΟ ἰδ ἰοροίθον τ 116 ΑΔΒ Ῥδτὶ οὗ 
ἰδ ταϊυθ, δη ἃ βδοῦῖῆοθ ἃ σϑῖῃ δὲ 8 ζχ}}- 

οἴετίης (Ὀδαξ, ν. 6, 7). 1 ἃ Ῥούβοῃ ἴδ 

δβαβροοϊοὰ ἴο ἢδνο ἔγαυδ 6 }}}γ Κορὲ οαπὰ 
ῬΤΟΡΟΓΙΥ, 8ῃ ΟΒΙῈ ἰ8 δἀτηϊηϊδίοσγοα ἰο Εἴτα; 
δηὰ 1 ἢ 8 Ὁ} Πγ οὗὨ δ ἴδϊβο ὁδί, ΒΘ 85 
---ὐὈοοί 68 [86 πι884] ᾿ ΔΤΩΥ διἰοηἀἰπρ Ῥ6Γ- 
}υγγ---ἰο τοδίοσο, ἰῇ δα άϊου, τ 6 ΔῈ 
Ῥαζί οὗ (6 ναὶπθ, δπᾶ ἰο βϑδουῆσθ ἃ σα ]ῦ- 
οὔοτίης, [δὶ Οοα τλλῪ Ῥαγάοῃ ἢΐ8 ἰγδηϑ- 

δτοβδίου ([μονϊϊ. νυ. 390---26), [ἡ {}}18, δπὰ 
ἴῃ 1Ἀ66 0] οὐνίπρ νοσβ6, [Π6 ἐπόπεν 18 ἰγοαίθα 

οὗ, 88 [δπ6 δηϊπηοϑιῖν αραΐηδὶ Ὠἰμ ΤΩΔΥ 
᾿οπλρὶ ἃ Τ28}) ἴ0 ἱπ)διῖοο; δηὰ 4]}] ΟὈχ8- 
ἤοηβ οὗ Ἰἰονϑ, ἀπὸ ἴο δῇ ΘΠΘΙΩΥ, τουδὶ, 88 
ἃ Τηδίζοσ οὗ σοῦγϑο, Ὀ6 οαχιθη δα ἴο 8]1] ον 

ἴθ] ον. Απᾶ ονθη {π6 ᾿ποτοῦρὮΥ 
οὐ βοάοχ ργοίθδίδηξ ἀϊνίηθ, (ὐου]δοῖ, 
Ὑτὶο8: ΚΙη 0686 ἰΔΓ8, σομαἷπο, δοινο 

Ἰονθ ὉΣ δὴ ΘΏΘΙΏΥ, 8 που ]οδίθα; ΤῸ Ὺ 

Ῥζουϑ ΒΟῪ τπη]πδὲ ἰδ 18 πποοηαϊ  οη 81}} ἴ0 
δδοτίῦο ἴο 186 ΟἹὰ Τοδίδερθης [Π 6 δοηΐθῃο9 
ἴῃ Μαῖι,ν. 48: "Ὑόου Ὧδγο Ὠραγὰ ἐμδὲ ἰδ ἢ 48 
ὍΘΘΏ βαϊά, Ἰδοῦ 5141} Ιουὸ [ὮΥ̓ πο χῃῦουτ, 

ναὶ παῖθ 1ΐηθ Θηθτηγ.᾽ "--Ἶ ο ἴακοὸ 2}Ν 
δηὰ δὲ) 858 βΥποηυσηοιβ, ΔΙ που ἢ οὔθ 

τηὶρ;ῦ δ6 δὴ αάσεγδατν οὗ δποίμον τί ποαῦϊ 
λαξϊπο ᾿ἶτα, 8.8. ἴοσ ἰῃδίδῃςθ, ἱπ ΡΟ ἴοαὶ 
σΟΠ ΘΠ ΟΗ8. 

81. ΗἩΥΜΑΝΙΤῪ ΤΟΥΑΒΡΒ ΑΝΙΜΔ1,8. ὙΈΕΕ. ὅ. 

ὙΠῈ {Ὑ}ΪΥ Βυμηδὴθ δηὰ υνῖϑ6 ὑσϑοορὶ οὗ 
{π|6 γοῦβο ἴδ, ἴῃ 1156]17, Βι} ΠΟΙ ΘΠΕΥ ΟἸΘ ΑΓ, 
πὶ τ χαΐῃθ δά ἴοπαὶ ᾿ἰσῆς ὈΥ ἴΠ6 Ρδ- 
ΥὙΆ}1.] ρϑββαρὸ ἰῃ οι. χχίϊ, 4: “ Τῆου 
8ΌΑΙ: ποῖ 860 (ΕΥ̓ τοί Σ᾽ 8 888 ΟΥ δΐ8 οχ 
[4}} ἀονγ ὉΥ (86 ΜΔΥ͂ δὰ Πἰάδ {ΠΥ 561 
ἤτοῖὰ ἴδδῖῃ: μοῦ δα] ΒΌΓΟΙΥ Β6ΙΡ Εὶπὶ τὸ 
"δ τδϑπὶ ἂρ δραίη" ΟἿΌΠ Πὶξ ΠΕΣ δῦ 
ΠΌΝΥΠΠῚ ὙΥΊ Ὁ) ὙΦ 1 ΠΕ 

ἸῸΝ Ὁ ὮΡΠ ὉΠ). ΒΒυὶ, Βούγονοῦ 
ὉΠαυδβυοΏ 8016 [ἢ ἷ8 δόπδὲ ἰδ, [86 τοογἀ8 οὗ 

ΟἿΣ ΥΨΟΙΆΘ ΔΙῸ ΘΧΊΓΘΙΏΘΙΥ ἀϊθραϊοὰ, ΤὴΘ 
δα ρἰοδὺ δηὰ οἰδαγοδὶ ἰπιογργεϊθίϊοη 18 ἐπ 6 
Το] ον πρ: “ΠΥ δου «δοοδὺ [Π16 888 οὗ (ὨΥ͂ 
ΘΏΘΙΩΥ͂ ᾿ΥΪῺ Ὁπάοῦ 8 Ὀυγάθη, ἔὈΤΌΘΕΣ 

(ΠὈἼΠῚ) ἕο Ιδᾶνϑ ἱξ (126 δαγάθη) ἰο αἰπὶ 
([Π6 888}; ἰβοὺ βδδὶς ἴοᾶνο ἴξ (οσ, 186 
Ηΐδοθ) ΟὨΪΥ Ὑΐ αἰτὰ ([10 πηδδ.6γ)." 2ἽΠ, 
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ΤΩΔΏΥ ἴο Ρουνοσῦ 2ιιϑέϊ06. 

ΕΧΟΟῦΣδ ΧΧΠΙ͂Ι. 

8. ΝοΡ 88] που οουηΐθηϑθϑησθ 

ἃ ῬΟΟΥ ΤΏ8Π ἴῃ ἢ18 οδΔ..88.---4, 1 πο τηροῦ ΠΥ ΘΠΘΙΩΥ 8 
ΟΧ ΟἹ ιἾ8 838 Ἔγσῖηρ δροαΐῦ, (που 504] ΒΌΓΕΙΥ Ὀγὶηρ' 1 Ῥδοῖκ 
ἴο Πἰτη.---ὅ. ΠΥ μου βοαοϑὺ {68 8488 οἵ ἢΐτὰ ὑμαῦὺ μαύθι ἢ (Π66 
Ἰγΐηρ' πάθον 1[(8 Ὀυγάθη, ᾿ἴΟΥΡΘΔΙ ἰο Ἰθανα ἐΐ ἴο 1; δοιὰ 

1 ΣΕ κοί. Ῥεγε.--- Απᾶ που]άοδβὶ ἔοσῦθδγ ἴο μοῖρ εἶπ, ἐἰου βῃα]ς βιγοὶυ μ6 1} νῖ (ἃ Ηἶπα, 

ἴῃ (89 εἰ χηϊβοδίοη οὗἁὨ αὐδιδἰπίηρ, ἰογΌθδγ- 

ἴῃ, ΟὐσΓ8 δἷδο ἴῃ 3 Οἤγοη. χχχΥύ. 21}; 

ὅσος. χιὶ, 8. Ὑπὸ ποτὰε 19 2ΙΡῸ ΠΙΟΠΙ, 
ἴῃ ΟἿζ γοῖβα, 8γ6 Ῥδγβὶοὶ νῖἢ ΓΙΌΣ. ΠῚ 
ὉΠΌ, “διὰ τἴοὰ δἰιαὶν ποέ 46 {πγϑ6] 
ἤτοια ἰδ ({ππ0 δηΐπηα 8). Βαϊ ἴγουλ 

118 σοτγγοϑρομάθηῃοο ἰδ ἀοθϑ Ὡοΐ προθδ- 

ΒΑΥΪΪΥ [9Ὸ]]ονν, δὲ Ῥν6 τηυδὶ [ΔΚ ΤΟ ΠῚ 

0 2ΙΡῸ αἷδο ἰο (δ6 βταὶ ρασὶ οἵ {π6 οἰδαδθ. 
τ ἰδ, ἔαγΊΠοΥ, ἢοΐ ΘΧΔΟΙΪΥ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἴ0 

τπὐηδογείαπὰ 186 νοῦὺ 212), ἰὰ ἴ0 δεοοηᾶ 

δηὰ ἐπϊγὰ μαζί οὐὗἨ ΟἿΣ τοῦβα, φυϊζο ἰάθηϊ!- 

ΟΑΙγ; [6 ῬΓΕΡΟΒΙ ΣΙ ΟῺΒ Υ ουὰ ἸῸΝ νἱ 

νι ἰοἢ ἰδ ἰδ οΘοπποοίοα, ΟΘΘ156 ΠΘΟΟΟΒΒΑΣΙΪΥ 8 
ἀϊ δγθηοο οὗἩ (π6 βἰχηϊβοδιίοη, βυοἢ 88 τ᾿ 
Ὦδνα οχργοβϑοὰ ἴῃ ({π ἐγδῃβιδίίοη: “ ΟἾΪΥ 

δ 1Ἀ06 τπιδδίοσ ἰτβο ἢ ἀθδραΐὶγβ [0 μοῖρ ἂρ 
1:6 δηΐπιδὶ, ΟΥ δῆδι ἢθ ᾽88 ϑδυοοροάςα [0 

οὔδος ἰδ τ ι ΤΠ δϑαϊδίδηοο, (ποὺ βδδὶρ 

Ἰοᾶνο [06 δηΐσηδὶ οὐ [6 ροἶδοθ τι (ἢ 

τηδδίον,"-- Βυΐ ναγίουθ δῦὸ [86 ἜΧΡΟΒΙ ΠΟΙ 

οὔ 86 δηείοηιϊ ἱπιοσγρτγείογα; Ταγραμι ΟὨ- 
Κοῖοβ σοράοσθ: “1 τδοὰ 800... . ἴδ 
Βἢδ]: οοδδθ ἰο ἔογεεκο πἷπι; ἔμου δἢδὶι 

δϑδηάοῃ ἱμαὶ μοι ἰδ ἐπ [ΠΥ Ἠοατὶ ἀρ αἰπὺ 

Ηΐπι, δηἃ β)4]ὲ τοδοῦθ (86 δηΐπι8}}) Ὑ1} 

Ηἰπι." Βυι (18 οοῃοορίίοη οὗ 29. 2}»} 
ἸΌΝ, ἰ86. Ῥοσίϑο ἴγ πηίουπάοάα.---ΕΌ Ετα 

οχρἰδίμβ: “ ΤΟΣΌΘΑΣ [0 Ἰοδγο [ἢ 6 Ππηδεῦοῦ ἴῸ 
Ἡΐπι δίοησ, Ὀυϊ του 5..4}1 ἰοοθθὴ [06 Ὀδη 8 

Δηά τοΐϑαϑο [πὸ δηΐπιδὶ ἢ ἴηι." Βαϊ 
δἰἐμουμχὴ 219) δὴ Ρμογθδρθ Ὀ6 δορὰ ἰῃ [Π0 
Β6Ώ86 οὗ “ιεείπο (ἴῸΣ ἱῃδίδησο, ἴῃ 186 
Ῥδγαβο 2}}}} ἜΥ), εἰδτο δηὰ ἔγβε σωϑῃ, 

εαῖ, χχχὶϊ. 86), ἰδ 18 ὙΘΓΥ͂ φαθ δύ 6 0]0 
ἴῃ [ἷ6 ᾿πδίδῃοθ, δ 219) 5 ἱπιπιθά αι ο Υ 
Βοίοσθ δρρι θὰ ἴῃ 1:8 υδ08] γοῖῪ αἰ βογοηὶ 

εἰσηϊβοοιίίοη οὗ ἱξαυΐπα οὐ αδαπάοπὶπο.--- 

81}}1 γοσγο ΒΑΣΑΓΟὉ8 ΔΡΡΘΑΓΒ ΒΔ5}1}8 6Χ- 
Ῥοπείου, Ῥῖο ταῖκο8 219) Βεγοὶπ [6 τηεδη- 
ἕης οὗἨ ἽΝ), ἐο λεῖρ (ἀπὰ δ 8 8 δἀοριοὰ 
ὉΥ ἴΠ6 Ἐπρ ἢ; Μογβίοη, δὰ [1μ1|Σσζϑῖο), 

διὰ υπἀοτείδηὰϑ [π6 προτὰβ2] ΤΙ ἽΠῚ 88 

δ ἱπίοιτοχαϊίοη: “Ὑ|Ι} τἴποὰ τ άγανσ 

{ΠΥ 66} ἔγοπι ποὶρίηρ εἶτα ΠΟΙ͂Ρ Γαῖθοῦ [ἢ 0 
δηΐπ)8] τ 1} Εἰπι." Βαϊ ἰδ τησϑὶ "6 ὑτροὰ 
"πδὲ τῃ6 ἱπδίδποοδβ δά ἀποεὰ τὸ ὑσγουθ [ἢθ 

δἰ χη ορίίοη οὗ 21) (1 Κίηρβ χίν. 10; 
ΝΟΏΘι,. 1, 9, οἷς.) ἃγὸ ποὲ ςοῃοϊιεῖνα.-- 

Οεάάθδ, ΦΟ]ονίης 1186 ἰτδηδαιίοη οὗ 
ἸβΑδὶ, ΒΟΓΙΟἸΒΙΥ͂ ῬΓΟΡΟΒΟ8 ἴο τοδὰ ἰῇ οὖσ 
ὙΟΙΒΘ ἴγὰ6 {ἰπὴ68 Ἵ) ἱπϑιοδὰ οὐ 2}}), 
ἘΑΒΒθΔπι ἴδ ἴκο8, γ] ἢ 88 11 {116 Ρ] Δα δ: Ι ἑτν, 
Ἰ») ἴῃ 116 86η86 οὗἉ εἰγεκσίἠεπίπο, δυρροτῖ- 
ἑπφ (ὙΠ 7}}99).---Ἴλαμαν ἐγαπϑιαυθβ, νθσγ 
διΓΔΏΖΟΙΥ: “16 Οἷς ἢ, ἰΔ85 ἰδ ηἰςδὲῖ, 

ΒΟ ογ γογβδιηθ στ ἀὅΔ45 ᾿εΐὶπο ὑπ 

δβεϊ ον] θη. ὙΥΏΘη ἄοοβ 21) πιϑδη, ἴο 

πορΐθοὶ ομϑϑ δυδίποδθ, δηὰ ὮΝ, ἴῸΣ τἢ6 

δΆΚο οἵ ῦ--- ΜΊΟΒ46118 ἀονδίθβ ἔγοσα ἴἢ9 
ΧΡ δηδιίοῃ δἀορίθα ὉΥ ὯΒ ΟἿΪΥ ἰη ἰδ6 
δοοορίδοη οὗὁὨ τ᾿6 ργοροβιοη 12, ποι 

ἢθ ΣΟΐΌΓΒ ἴο ἐδὲ »εαδίεσγ, οὶ ἴοὸ ἔϊ6 δηϊῃαὶ, 

δηὰ ἰγϑηβὶδίοϑ δοςογάϊηρὶγ: “ δίθμδε ἀὰ 
ἄθῃ Ε56] ἀοὶποβ Εδίῃάἀθβ ὑηϊοῦ ἀογ [1Δδὲ 
οΥ] ζθη, 80 0118 ἀπ πον νοσ οὶ  ἤοῃ, 

πηᾷᾶ ᾿δη βοΐποῃΒ Ηδσγῃ ὨὉ]18ο85 θαυ] ββθη, 

δοηῃάσση ἀὰ 8011δὲ δηρτοϊδη, πὰ ἱππ πὶςὶε 
οἷο 415 ἀογ ΕἸἰροηι πο σ θοὶ δϑὲ γον ]δ5- 
800." --- Μοη Δ ΘΙΒΒΟΒ πηΐ68 186 δἰχηϊῆςα- 
τἰοΏΒ οΥ̓ Βοϊρίηρ δηὰ ἔγοοΐηρ ἴῃ 21}, δπὰ 
ἰγΔΏ 5] δῦθδ: “8610 ἷπη ΣΑΙ ΠΟΓ [0 πηρδςκ,᾽ 

ἩΒΙΟΣ ἰδ η0 ἀουδὺ ΔυΡΙἘΓΆγ. --- Ποδοη- 

τα ἃ ἰογ, 80 ἔο] ον ἴἢ6 ἱπίογργοίδιίοη οὗ 

ΒΡ Κη, ποδί 8 ἽΠ ἰῃ 16 ταοδηΐης 
οὔ "" δοοίῃπι ἀσδιϊξαῖ! δυχὶ] ο,7 δηὰ }}) ἰη 

100 5686 οἵ “ ἰδαχαγο, γϑίδχασο᾽" (Φοῦ χ. 1), 

δηὰ ἱακίης ΓΟῚΠῚ ἴο ἴμ0 Ῥγοϊδβίβ, ἢδ 
ἘΥΒη8͵δῖοδ: “ Θυδηᾶο υἱ 6 υ]8 οβοσὶβ [πὶ 8.5]- 

ὨσΣ Βυοουσθοηΐοπι δὼ ΟΠΘΙΓΘ 880, οἱ 

γοΪοτδ δῦσα δΌΧΙο ἀσδι ιιογα, αποπιὶ- 
ὯὨΏ8 νἱῆσῦ]δ οἱ σοΐδχϑδ, σοϊδχϑηῃ ο σοὶαχ- 

ΔῸΪ8 οὔτι 60 (οθοτα ἰπ0λ᾽ Βαΐῖ, οπ ἴδ0 
οὴ0 διδηᾶ, Πο860 εἰχηϊβοαίίοηθ οὗ θῚΠπ 

δὰ ὙΝ δι Ὑϑγ πηοοτίδίη (ἽΜ ἰδ, ἴῃ 
ΒΌΟΘΝ ἰηδίδηςοδ, [Ὁ] ονσοὰ ὉΣ δὴ οδ)θοῖίνο 
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Ὁ ἢ ον 

Ῥ ΠΡ ῥ τῇ ἨΔ ΡΠ Ἤ Ἰ9Ὶ Ὁὸ τ ΠῚ λὴκ 
ἘΗΡΘ Ἂν) ἼΠδτΙ "9. πρῃ δῷ ἼΠ 8. 1 7 δ ΝΟ 
ΘΒ ΠΝ 

945 μ δ Ὀδδὴ ὙΠ οἷ Ὁ) 9. 1 ὈΥΡῊΣ ΔΣῚ ἘΡΟῚ 
ΤΣ ΣῊ Σ᾽ ἢ 1ὸ : ὩΣ Υ ΡΤ ὉΠ} 
5846), δηὰ, οὐ ἰδ6 οἷδοῦ ῃδηὰᾶ, ἴ6 ὙδΟΪ6 

Θοπδισυοίίοη 5 ὮΘΔΥΥ δηὰ οὔβουγο, 88, 
δεν γείαχεθ, ἴσὸ πλυδὲ ΒΙΡΡΪΥ: “ ΟΔΥΘ 6 
εὐπειιοῦδὶ οτϊηΐα 885 τοῦδ." Θ᾿ ΠΟ ΙΔΥΪΥ, 

ΒονΟνοσ, Ἔχ ἰδίῃ Οοϑοηΐαθ, Ζαηζ, Ατση- 

Βοῖπι, δηὰ ΟἸδίγα. --- Οδῆθη Ἰγϑηβ᾽δθβ : 

“ξεαγάο-ἰοἱ ἀθ 1᾿ΒΌΔμ ἀοΠΠΕΣ ἃ [υἱ-Ππηᾶτηθ, 
ΔΟὺδηἀοηποιϊοὶ δυὸς Ἰαΐ," στῆογο, δοςὶ- 

θη δι γ, [6 (Δ]1ϊςΐδπι, “ Δοδηἀοηπο-Ἰοἱ,ἢ 

οοἰποίάο8 Μῖ}] “ δἰ 486-16. --Ἴ 086 δύὸ [86 

οδίοῦ ὀχρίδπδιουβ οὔ ἴμοδθ ψΐΟ ἤδυθ 
δάδβετσοὰ ἰο ἔὸ Μαδβογεῖίο ἰοχὶ. Βυὲὶ βοπὶθ 

ἐῃίεγργοίοσβ δηἃ ἸΥϑΏ δ δίοσβ ἣδυο δἰζοσοὰ 
ἴΠ0 τοχῖ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΣΥ [Ὁ ΔΙΤΙ͂ΥΘ δὲ 8 ΙΠΟΤῸ 

σορνυθηΐϊθηΐ Β6η86; (85 τοη 6 γ8 [Π6 δ'60- 
τυδρίης; ἀλλὰ συναρεῖς (ΟΥ̓ συνεγερεῖς) 
αὐτὸ μετ᾽ αὐτοῦ, “ του 8841} ταῖδο ἰῦ (186 

δηΐῃν1) ὉΡ ψὶ Ηἰτὰ ((86 τηδδίογ)," δυο 

ἀοηεἶν δῆογ [6 ῬΔγΑ 1161] Ῥδβεαρο ἰὴ Ὠδαΐ. 
χχὶν. ὁ: ἸῸΝ ὉΠ ὉΡΠ ; δηὰ δὸ αἷδο [86 
Μαυϊκεαιο: βοὰ βυθ]ουδθϊβ οαπὶ 60, δηᾶ 

ϑδδάϊδῃ, “ τποὰ τηυδῖ σοϊονο ηἷπι."---Βο- 
σδαγί ἔστ ΠΟ ῬΓΟΡΟΘΘΒ ἴο τοδὰ ἐξ) ἰηβιοδὰ 

οὗ ὖ, 80 ἴδιαι [06 ϑ6η8ο0 ὙΟῦΪἃ 6: “ ἴ07- 

ὈΟΔΓ ἴο ἰοανο ᾿ἶπλ: ἴδου 888}} ἢοΐ ᾿6δν9 

16 255 νι τἢ Ὠΐτα ((Π6 πιδδίθγ), ποῖ, 88 

Οεδεηΐαβ (ΤΠ 68. Ρ. 1007) 7.80} }7 ΟΌΘΟΣΥΘΒ, 
ποῦἹὰ ὃ6 δῇ ΘΙΡΙΥ τοροϊου, Βα ὀυθῃ 

Μδῦσοσ ὑγῖοδ ἴο τῶδκο ἰδπᾶὲὶ οοη δοίΣΘ 
Ηἱαιδῖ]6. Τὸ [6 αἰϊογαιϊίοη οὗ 21} ἰηίο 
ἽΣ πὸ δυο δἰγοδὰγ δ υἀδὰ.--- τ δ ομδηρθ 
ΟΥ̓ [80 νοισεῖα γεγο Ῥογιηϊ 6, γὸ τηϊρῖ, 
Ρεσθδρβ, τοδὰ : 9) ΤΩΣ 2Ἶ2, δηὰ 186 
86η56 Ἡου]ὰ Ὀ6: “ 120 οδΔῸ ποῖ [0 ἔΌΓΒΑΚΟ 
δἰ, ΟΥ οἶδ ἴποὰ τὔὴῖϊε δ6 ογβακοῃ τ ἢ 
᾿ΐπι οὐ πκὸ δἰ," ΑΑ δἰσηΐϊδὺ ἐγεδίθῃ- 
ἰηᾷ οὔτ Βα Ῥπηἰϑητηθηὶ, 566 ΧΧΙΙ. 28.--- 

Τ86 Ιδνν Θη)οϊῃ ἃ ἴῃ ΟΌΥ ΥΟΙΒΟ Ἧ88, 1δῖ.) 
ἨεΟΕΘΟΥΨ ΔΙΔΟΠ ΔΏ δρτ συ] ΓΑ] ῬΘΟΡΪΘ, 
ὙΓΠΟΓΘ [6 1048 οὗ 8 ὈεδΔδὲ οὗ Ὀυγάσῃ τϊσῆϊ 

8156 (06 τυΐη οὗ ἃ οἰϊκίζεη; δηᾷ, 2η4., 

Ῥγαοίοαδίε, 88 ΘΥΟΤΥ ὈΟὰγ Ἰεασηῖ ἔγοσλ ἷδ 

γοΌ ΒΟῪ ἴ0 σηδηλβο δηΐπμδἷβ, δῃὰ νδϑ 
τπογοΐογα γγ.61} δ δὈϊοὰ ἐο δδδὶβὲ ᾿ἷ8 90]10ν- 
ΤΩΘῺ ἴῃ 6565 [|ἰκὸ (ποθ 0 ὙδΟΝ οὖν 
ὙΟΥΒῸ 8Δ]υΔ66. ΤῈ πίϑὰοῃ δηὰ δυπα- 
εἶτ οὗἁ {18 ἴδ 18 βοϊ ουϊἀϑηῖ; ἱξ ἰ5 Ὀοιἢ 
Δανδηίδσοουβ [ὉΓ [6 ῬΓΟΒΡΟΣΥ οἵὨ 160 
ΘΟΙΩΌΉΣΥ, δηὰ δοηϑιἀογαὶθ ἴοσ ἐμ διυ- 
ἔοσίηρβ οὗ δὴ ονοσ- δυγάθηρα δηΐπηδὶ, δηὰ 
οἰδοδεοίουβ ἰῃ ογδάϊοδεϊης ἃ ὑϊϊηὰ δὰ 
ἀρπίγυςῖίινο Βδίτοὰ διῆηοηρ [6 ΘΠ ΌΟΥ5 
οὗ ἴΠὸ 8816 ΟΟΙΠ ΠΟ ΘΔ, ΟΥΔΟΣ ᾿τὸ- 

οΟρίδ οὗ οοπιρϑδδίοη ἰονγαγὰβ δ Π)818 ἀΤῸ 
θη )οἰηθ8 ἱῃ γαγ. 19; ἰη [ωυ. χχὶϊὶ. 28; Ὠβαῖ, 

χχὶϊ 6,7,10; δῃηὰ χχυ. 4; ποῦ νῦν} } ὍῸ 

οχρίαἰποὰ ἰη ὑμοὶς ἀπο ὈΪδοθδ. 
Φ. 8586 ὁῃ; ΥοΥ. 8; [ὉΣ ΟἽ δυὰ ΝΣ ἀγὸ 

[0 860 ἐδίζθῃῃ ἃ8 ΘΥΠΟΏΥΤΩΒ ; δἰ ιπουρἢ τῃ6 
ΟΥΠΙΟΣ ΤΩΔΥ ὃθ τοἀπορὰ ἴ0 8 ᾿πΟσῸ ἀοδῖ- 
ξαΐο εἰταδιίοη ἔδη ἐπὸ 1δίίον. 

“. ἔγνοια α ζαἶφε σαμεε ἴδοι 6ἐλαϊέ ἀεερ 
αἷορί, ἰαὶ δ, ΔΒ ἃ ἡπάφο ἴδου 884} δπη 
ΟΥΟΙῪ ἰΔἸδομοοά, δὰ δβιγ οἱ δάμασθ ἴὸ 
“τυ, δηὰ ὀυθῇ --- δὲ Βαθδίηϊοδὶ ἱηΐοσο 

Ῥγοίοσβ οχρἰδίη---ἶἰ ἴδοὰ δοεδὲ {πδὲ [9 
ΟΣ ΟΥ [0 ἩγΏ684865 δ΄Ὸ ἱποϊποὰ ἴοὸ 
ἐπ᾽ δεῖοδ, ΓΙῸΣ τϑεΐ τι ΟΥΟΥΥ͂ σΟὨ ΘΟ ΙΟΏ 
Ὑ} πο. ΟὈΣΡΑΓΟ ἴδον. χίχ. 15, 85; 

δυῖ. ;. 16, 17; χυὶ, 18---290 (Ἵν ΟἿΣ 
ΒΥ ΤΠ); χχῖν. 17; χχυ. }--8.--Δκά ἰλὲ 
ἑπποοεπέ (2) απὰ τίσλίεοιΣ (ΡΥ Ἴ) δίαψ 
ἐλοι ποῖ; δαῖνο ποὶ [0 ΟΡΡΓΟδ5 ΟΥἩ ἱπ͵ιτο 
[86 ἱπποοθηξ ὈΘίογο (ὮΥ τε ΡΌ 8); 707 7 
εοἱϊ ποί 7κμεέϊῳ τῶα ωἱολεά; ἰδὲ ἴδ, (89 
ἡπάρο γῆο Ῥγοβούποοδ πη͵υδὲ νοσάϊοὶδ.--- 
7678) ἀχροσίίογα αἰδίηροἑδη δος θο ἢ 
2) δηὰ ΟΥῚΝ, δὸ τπδὲ "2 ἱθ ἃ ρβοσβοῃ, 
ἩΐοΟ 845 ὈΘΟΏ Ἄοοηἀοιηηθά, πὲ δ85 δἴοι- 

ναγὰς Ὀθθὴ ἀοίοῃ δὰ ὉΥ δηοίδαῦ; ἰῃ δυς ἢ 
6Δ868 ἴ80 ΤΙΒΕΙΟΣ 8}}4}} Ὁ6 ἀχδιοΐϊῃθὰ Οη00 
ταοτο (Δ ἼΠΠ δὲ Σ 702}); ψ δὲ ΡΥῪΣ ἰ5 δ 
γνῆο Π65 ϑθα δοαυϊιτοᾶ, Ὀὰς Ὑδοδο συὶὶς 
ΒΟΙΩΘΌΟΑΥ ἰδίοσ δδδοσίδ ἴῸ Ὁ δ ]9 [0 Ῥγοῦος 
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Βθδ]ῦ ἰθανα ἐξ οπῖψ ΜΓ Ὠϊπ.---θ, ΤΉοα 5Π410 ποὺ Ὀαπά [ἢ6 
)υααρτηθηΐ οἵ [ΠΥ ΡῬΟΟΙ ἴῃ [18 οαιϑθ. 7. ΕὟἼΟΙΩ ἃ 8186 οδιβα 
ὕπο β.ιδ]ῦὺ θθρ δἱοοῦ; δὰ {π6 Ἰηποοθηὺ δῃᾶ σχὶρῃίθουβ 
ΒΥ μοι ποῦ: ἴῸΓ 1 588}|8}} ποῖ 1.501 )})7 πΠ6 ψὶοκοα. ὃ. Απά 
ἴΠοὰ 5.810 ἴα κα πὸ ᾿ὈΥΙΡΘΥΥ ; [ῸΓ ὑπ ὈΥΙΌΘΥῪ ἈΠ Πἀθιἢ {6 
Ξβθϑίηρ, δηὰ μεογνογσίείῃ (6 σου 8 οὐ {Π6 τἱρσῃύθουϑ.---- 
9. Απὰ (μοὰ 581|8}0 ποῖ ΟΡΡ.Γ688 ἃ 8ίγϑῇρου; [Ὁ γοι ΚΠΟῪΓ 
[π6 Ὠοαρύ οὗὨ [Π6 ΒίγΒΏΡΘΥ, Β'ποα γοὰ ὙΟΙΓῈ ΒΙΤΑΠΡΈΓΒ [ἢ ἰῃ8 
Ἰαπὰ οὗ Εργρί.---]10. Απα 81Χ γϑαῦβ μοι 5814] 8007 (ἢ γ 

. ΤΕ ηρὶ. έενο.---ΟἸδ. 

86 58}|4}} ποῖ Ὀ6 το δραΐῃ; [ὉΓ, ΒΑΥ͂Β 
Οοά, 1 884}} Ὡοΐ δον Ἂτἴ6 τὶ οκοὰ ἴο 

τεπιδίη ἡυββοὰ (ΟΦ ΡΟΝ ΝΟ 15); 
οὐθῃ ἰζ ἢθ Θϑοδροδ θυ π]8 Ραηἰβησηθηϊῖ, 
Ι 8}}8}} δυσηχηοῦ ἰἷπὶ ὈΘίοΓΘ ΤΩΥ̓ ΒΟΔΥΘΏΪΥ 
ἐγ θυ] (606 Ταΐηι. ὅδημ, 33, 6). Ἡον- 
ΟΥΟΡ βδζδοίουβ, θοσγαὶ, ἀπ ἃ Βυσηδηθ {16 

ἀἰδεϊηοιίοη ἱβ, δ! ΒούγΘνΟΣ 1 18 οδ]ουϊαῖοά, 
ἴῃ 6808 ΟὗἨ Ὡποοσίδ ιΥ, ἰοῸ Ἰοδὰ ἴ[μ86 Ἰαᾶρθ 
ἴο Ῥγϑοδυςτὶου δηὰ ἸΏ θΠΟΥ, ἰΐ 18 ΒΟΔΙΟΟΙΥ 
ουπάρα ἱπ (09 πογάϊηρ οὗ οὐ ἱοχὶ; "9 

διὰ ΟἽ ΔΡΡΘΟΑΥ [0 ὍΘ ΒΥΠΟΙγΙηοαβ, δη 
180 ἰαϑὲ ποιὰβ οὔ οὔσ γϑῦβο τηιδί ὃῸ 
ΔΡΡΙοὰ ἰο ἰΠ6 υπ͵αδὶ πάρα, ποὶ [80 
οἴθηάοσ. ὔΟηϊκοῖοβ, Μϑηδοϑίββομη, δηὰ 
οἴδοσε, 1Γϑη δαί: “ Πο ποῖ |κε1}} ἷτα, τ δο 

848 οὔοθ Ὀθθὴ Τοππὰ ἱπποοθηὶ δηὰ 188ι,᾽" 
ἐη τ οδ ὑγβηβδιίοη ἰξ σοσηδίἢβ ἱπάϊβιϊποῖ, 

ΒΟΟΣ [806 Ῥσοι ἱτοη ἰ8 διἀγοβϑθά ἴὸ 
186 Ἰυάψο οὗ ἴο ῥγίνδίο τη6ῆ.--- 0 δορί. 
Τουογο: οὐ δικαιώσεις τὸν ἀσεβῆ ἕνεκα 
δώρων, “ἴᾷοῦ Βδμδὶς ποῖ ἡπδιλγ ἐμ6 νὶοϊκοα 
οὔ δοοουηὶ οὗ ργοδϑηΐϊδ"; Ὦογὸ ἕνεκα δώρων 

8 δἀθά ἔσομαι ὙυὙόοζ. 8, δὰ ἰηδίοδα οὗ 

ῬΥΊΝΝ (δὸ τοδάϊηρ ΟἾΥΠ δϑαῖῶβ ὑο δᾶνθ 
Ὀδοη δἀοριοᾶ; ἩΒΙοΣ [86 δειμγαγίίδη ΥὟ εγ- 
βίοι, ἰῃ ἰδοῖ, οδδθσβι Βαϊ (6 Ψυϊχείθ 
ΟΧΡΓΘΒ868 ἴῃ0 Β6Ώ80 ΟΟΙΓΘΟΙΪ: “ αυΐδ 
ΔΝΟΓΒΟΓ ἐπι ρ᾽ Ὁ 1}.᾿ 

Θ. Α5 41} εὸ ἰαγ8 σοποοχηίηρ ἡπάροθ 
ΒΑΥΘ ΟὨΪΥ ὈΘΟη σίνθῃ, ἐπ ΟΥΘΣ [0 δθειιγο 
ἀπ ραυ Δ} γ οὗ Ἰυγίδαϊοϊίοι, δας 848 τι ΐ8 
δηὰ 8 ὩΘΟΘΒΒΑΣΪΥ ἀσίραίεἃἁ ὉΥ 186 80- 
οορίϑηοθ οὗ δΔΩῪ Κίηὰ οἵ γῬγοδβθῃΐϊβ οἵ 
Ὀγῖθοδ ἔγοτω εἰΐμοῦ ῬΑΕΙΥ: βαοι Ῥγδοίΐοθ 
[88 Ὀ6Θη ὉΠΟΟΠΟ ΟΠ δηὰ οιρηδιῖ- 

ΟΑ}1]}γ (ογίἀάθῃ, [πὸ σϑϑδορ δος δὰ ἀοὰ, 
ὈΘΟΔΏδΟ ὈΣΙΌΟΣΎ “ἸΩΔΚΘΙἃ Ὀ]Ϊπὰ [86 ϑοοίη 

3 66. 

(Ὁ ΠΡΌ, ἔγοπι ΠΡΌ, ἴο ορϑῃ, δεὶϊ., τῇ9 

ΘΥ68) ἃπὰ Ῥογτουτθι ἢ (ΠΡ) ἔἴτοσι ΒρΌ, 
ἴο Ρογγυογί, οὐ κί Π4}}γ, ἴο Ὀ6 ΒΙΊΡΡΟΙΥ ; Ασδθ. 

μή. 16 τογὰβ οὗ [π6 τἱ μύθου θ᾽"; ὁτὸι 

80 δηἃ σοηδοϊθηϊίουβ μά ζ68 ἃσο, ἴγοζω 

16 ΘΔ ΚΉΘ688 οὗ μυμηδη Ὠδίυγο, θὰ ΔΥΤΑΥ 

ἤοπι ἰηθοχιῦ]ο δη ἃ Ὁποοταρτγοι ἰδίηρ᾽ 7..8- 

ἢἶσθ ΟΥ̓ ἱπδίηπδιϊης; Ῥγεϑοηΐῖδ, δὰ οτοα 
Βαιϊετης πογὰβ, δῃιἃὰ οἵδογ στιλγκβ οὗ 
ῬΟΙΒΟΏΔΙ διίθηϊίοη; δυὲ [86 ͵υάρο, ἰῃ 

Θχογοϊδίηςς ἷ8 ἔπ ΠΟ. ΟΏ8, ταδὶ ἰογροῖ 8 
ΟΥ̓́Τ ῬΘΟΙΓΒΟΏ, δῃηὰ ᾿ἰνὸ ΘΏΤΓΟΙΥ [ῸΓ 18 ΠΟΙΥ 

Δ ΥΟΒΡΟΏΒΙΌΪ6 ἀυΐί68 (οοἴραγο ρϑαϊ, 
ΧΥΐ. 19, 20). Ιὲ ἰδ ποῖ 186 ἔδυϊξ οὗ 109 

ἰπδριγοα Ἰαντίνοσ, ᾿Γ Ἰδοῦ ὙΟΙῪ ἸΓΘαΠΘΏΙΥ 
ἴπὸ Ἰουπάοδὶ δῃηὰ π568ῖ σοτηρ]αἰη δ δραἰ δὲ 

ἱταρυάορηϊ οοττυρίίοπβ οὗἩ [μ6 Ἰυᾶροβ γε σῸ 

ταϊϑοὰ (Ἰβαῖδῃ:, 28; ν. 38; Ῥβδ 8 χχυΐ ο; 

Ῥχον. χυὶϊ. 28; χυἹ][. 6, οἰς.).---Αα Ραῃΐβἢ- 
ΣΩΘηΐ [ὉΣ ὈΓΣΙΌΘΙΥ ἰδ ποὶ τηθη!οηθὰ ἰῃ 186 
Μοβαὶο ἰαν; δοοοσγάϊησ ἴο Φοβθρῆυβ 
(ΔΡ. ἱϊ. 237) ἴξ να8 οοῃδίογοὰ δ οκρὶξαὶ 
οτθ. Α οοτσυρὶ ἰυᾶρψο ἀσϑογυθὰ, δὲ 

Ἰοδδῖ, 116 βδ)θ Ῥυιβηπηθης 848 8 ἴδ]58 

ἩΠΪΠ688 (Ποῖ. χίχ. 16---21). 
Θ. Αδοιυϊ 1.6 τἱρῆι οὗὨ [}0 ΒίΥΔΏΩΟΣ, 566 

ου Χχὶϊ. 20---26; δηᾶὰ δροῦϊΐ ἰδ ἜΧρυθ9- 

δΒ'οῃβ υϑοὰ ἰῃ ΟἿΪΓ ὙΘΙΒ6, 866 ἰδὶὰ, γογ. 20. 

Οομραῖθ [6 συϑσβὸ οὔ Ὑ ΓΖ]: “ΝΟΣ 
Ἰσηασγα τηδὶὶ Σηἰϑοσβ ΒΙΘΟΌΣΓΟΙΘ ἀ15. 0} 
(χη. ἱ, 680λ--- Το οοηιαχὶ Ἰοδὰβ βροπ- 
ἰΔΏΘΟΌΒΙΥ ἤο [Π6 1Ὧ68, [πᾶὶ ἴῃ [86 ΘΟὨΓΙΒ 

οὗ ᾿υδιίοςα [π0 ΒίγδηροΣ8 δηὰ [86 πδιΐνυ6 8 
ΔΙῸ ἴο 6 ἰτοδίθαά ἩΣΠ Ῥεγίοος θαυδιν, 
ὙἜΙΟΝ ἀυ ἰθ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ Θη)οϊηοἃ ἢπ 
δαῦ, ἱ, 16. 
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89. ΑΒοῦΤ ΘΛΑΒΒΑΤΗ ΑΝῸ ΒΑΒΒΑΤΗ ΥΕΑΒ. ὙΈΒ. 10---12, 

ΑἸΕΒΟΟΡὮ ΟΥΟΓΥ οα]πὶ ΒΙΡ] οὶ οτος 
ὙΠ βϑαπ]ουϑὴγ Κοορ δἱοοῦ ἔγοϊῃ τηγϑιὶς 
δροσ Ϊδίϊοηδ οα ἐπ6 ἰάδεοῃ Ῥσγορογίοθ οὗ 

106 ΠΌΓΤΩΒΟΓΑ, ἰξ σδηποῖ ὃὈθ ἀσηϊοὰ, ἐμαὶ ἴῃ 

186 δβδοσθὰ τοϊυσηθ ϑοόὴθ ὩΠΠΎΌΟΓΒ ῥΓθ- 

ἀοτηϊπδία, τ Ὡοἢ ὈΘΑΓ ἃ ΠΟΙΥ δηᾶ το] σίου 
οδσγδοίοσ, Ατποὴρ 1.650 ἴἢ6 ὨΌΠΙΡΟΥ 
δέεῦξπ ΥὙΒΏΚΕ ἢτθι, [8 ἰγθαυθηΐ, δἰπιοδὲ 

ΤΕΡΌΪΑΣ τοροιοπ, οσδηποῖ Ὅ6 δοοϊἀ θη Α], 
Ἶμ6 βαυθη ἢ ἀΔΥ 19 ἴ[η6 αΡΘΙ,, 180 
ΒΕΥΘΏΓΝ Υοαᾶν ἴ[Π0 ΠΝ), οὐ [16 ΒαΌθΔΙΝ 
οὔ τα ἢοϊά8; κἴουῦ βουθῇ {Ππ|6ὸ8 βουθῇ 

ΤΥ ΔΓ (6 700 1166, οΥ 116 ροτέθεϊ χοδίοσδεοη 
οἵὗἨ ἐδ6 ογίχὶ παὶ Ἄοοπάϊ οπβ οὐὗὁἨ ἁ Ῥυοροτγιῦ 

Θηβιοδ; ἴδ6 Β6ΥΘΏὮ ὨΘ-ΠἸΟΟῺ ἰδ 86 

κἀΔΥ οὗ [86 βουῃᾶ οἵ [86 ἰγυϊηροὶ,7 οΥ 
[6 ἀδγ ΟΥὨ ΤΟΙ ΘΙ ΥΔΠ06ἢ; [80 δουθη ἢ 
ΣΟ ἰδ Δἰπηοδί ΘΠ ΓΟΙΥ οοουρὶοὰ Ἡ18 

[δ Πο]!οδὲ [οδεῖναβ; Ῥαββουοῦ ἰδϑιθα ϑούθῃ 

ἄδγβ, δῃὰ οἡ ΟΥΟΘΙΥ͂ ἀΑΥ 8 ββογιῆοο οὗ 
Βούθη ἰδίῃ δ νὯδ6 Οἤἐγοᾶ; βϑύθῃ ἀδυβ γ͵88 
16 Εδϑϑδὲ οὗ ΤΔΌΘΣΤΔΟΙ68, δηὰ βδούθη ΘΟ ΚΒ 
116 Ὀοϊννοοῦ ῬΆϑϑουοσ δηὰ Ῥρηϊοοοδῖ; βούϑῃ 

ἀδγ8 106 ὙΠ ΔΏΪΏ1818 τοϊηδὶ ποὰ τ ἢ 
ΠΟΙ͂ Ἰποῖῆο8 Ὀοίογο ΠΟΥ͂ ὙΟΤΟ Νὲ (ῸΣ 
Βιβι ϊηρ-οὔεγηρθ (Εχοά, χχὶϊ. 29); 186 

οἰγουπηοσίϊδίοη ψὰϑ Ῥοσίοστωοα δῇο ζ0]] 
ΒΟΥΘΏ ΟδΔΥΒ ἔγοτι [16 δἰγὶι; δϑύθῃ δ γ8 
88 ἴδ) Ἰόρα] ἀυγαιοη [ῸΣ ΠΊΔΗΥ 1,οΥἱςαὶ 
Ἰαδιγαιίοηθ; ἀυτίηρ βουύθη ὧδ β [86 Ὀγίοϑὲ8 

“616 ἰηἰδ᾽ο ἃ: δουθῃ ἔτη68 ἴδ6 Ὀϊ]οοὰ νγῶ8 

ΒρΓΪΠΚΙοὰ δὲ ἱπιρογίδης Ἵχρί δου 880 Γ1- 
ἤσοδ; βούθῃ ἀδυβ ἰδϑιϑὰ (86 ΤηουΓΠ ἢ ἴοσ 
186 ἀοδὰ (6δῃ, 1]. 10); βονθῆ ἀδΥ8 8130 
ἴη0 πιριτίαρσοϑ (Φυάρ. χὶν. 19); βϑύϑῃ 
ΔΏΪΠ1818 ὍΓΕΓΘ, ἴῃ ῬΓΪΓΊΘΥΑΙ τἰπη68, Ῥγθ- 

δοηιοά, οἢ δοϊοιῃῃ οσσεδίοῃβ, 83 81] 8668 

δηὰ ΡῥΓΟΙΠ 868 ((οη. χχὶ. 38---80); δηὰ 
1π6 βϑογοὰ ποσὰ οαἰ (Π})}292) 8. οἰγπηο- 
ἸορίσΑΠγ σοηποοιοά τ [6 Ὡα ΘΓ δευδη 
(9 9; δυπαθο  οδὶ δοιϊοηδ ὅσο τοροδιθὰ 
δουθῇ {ἰπ|68 (1 Κίπρβ χυῇ!ὶ. 43; ἃ Κίηρβ γ- 

10, 14; σορασα ὅθη, ἰν. 15: ΕΖ6. χχχὶχ. 

9; χὶ, 22; χὶ!. 8; Ναπι. χχὶϊ!. 1, 14,29; 

1 Οἤγοη. χ, 12, οἷς); [πὸ τρδυῖκ οὐ [δθ 
Ἀρἢδβϑὲ Τϑυοσθησο ὙΔΘ 8 βουθηΐοϊ ἃ Ῥχοϑ- 

ἰγαώοῃ (πῃ. Χχχὶϊϊ, 3); δηὰ 8 Ρ το ἢ 

οὗ βουὴ οἰ άσθθ ψγὰῈβ8 οοπδίἀοσοὰ ἃ 
ῬΟου Αγ Ὁ] βδίπρ (1 ὅδ. ἰΐ. δ; ὅτ. χν. 9; 
900 1. 2); δούεπ ν8, ἰῃ ἔδοϊ, Τγθαῦ ΠΥ 
δορὰ 88 8 ΠΈΤΡΟΣ δἰ μη  γίηρς πάη, ἱπ 
θηοΓΆΙ, ΟΥ 88 109 ὨΌΠΌΟΙ κατ᾽ ἐξοχὴν 
(θδαι, χχν δ. 7; Φαάρ. χν. 7,17; 2 Κίηρβ 
ἦν, 85; Ῥβα]τ)8 οχῖχ. 161; Ῥτονυ. χχὶν. 16: 
ΧχΥ]. 15; Ιβαΐϊδὲ ἷν. 1; χὶ. 15; Φοῦν. 19; 

Μίςδ, ν. 4; Βαϊ ἷν. 155. ϑουθη Ἂπϊοῦ 

τι 6 8118 γ6ΓΘ ἢ ἢπ6 ΠΟΙγ ΤΑ ΘΓΏΔ6]6: 1. 186 
ΔΙΑΣ οὗ Ὀυγηϊ-οὔἴἶ]τίηρσδ; 2. [Π0 ᾿δυδσ; 

8. 6 δον. γοδὰ ἰδῦϊο: 4. [06 δἰἴδὺ οὗ 
ἱποθῆ86; ὅ. ἴΠ6 σΒΠ ἀΟΙΔΌΤΩΙΩ; 6. [π6 αὐκ: 

δῃὰ 7. (ὯΘ τηογογ-δεαὶ δηᾶ [πΠ6 ΟΣ δίπι, 
τ ΒΊΟῚ Τοττηθα 06 γθ886], Χχυ. εἶ δεᾳ. Βαϊ 
ΟΥ̓ΘῚ ἰη Ὠἰβιοσῖσα] ουθηΐϑ, [86 ΠΌΤΟΥ βούθη 

ἦθ ὙΘΙΥ ΠιΔΙΚΘαΪΥ οὐνίουβ. ΝΟ τοοῖς ἱπο 
[86 διΐκ δουύθῃ ὈΔ[ΓΒ οὗ ΘΥΟΓΎ 0681} Δηΐπ)Α] 
(66. Υἱΐ. 2); βούθῃ ἀδγβ Ὀδίοσγο 6 ὃθ- 

εΕἰηηίπρ οὗ 16 ἀοῦρο δ6 ἯὯ8 οὔθ ΤΏΟΥΤΘ 
Ἰηϊοττηδὰ οὗὨ ἰΐ (να. 4); 6 τγαϊ θὰ βούϑθῃ 
ἀδγβ δἴοσ δδυϊηρ ἢγϑὲ ϑβοηΐ ουὔῦ ἴδ ἀογο; 
δῃη τῆθη δὴ) τοίυση θα, βουθη ἀΔΥ5 ΠΊΟΙΘ 
(γοσβ. 10, 12); Φδοοῦ βοσυθᾶ βουθὴ ὙθΑΣΒ 
ἴον 158} δηὰ βούϑθὴ γβϑ8 [Ὁ Ἐδοΐοὶ 
(6εῃ. χχίχ. 20,27, 80); ῬΒΔΓΒΟΝ ἀγοδτηῖ 

οὗ βούϑῃ δὲ δηὰ βουύθὴ 68 ΟοΥ8, οὗ 

δουθ [}} διὰ οὗ βούθῆ ΟἸΩΡΙΥ ΘΔ οὗ 
Ποῖ; δηὰ δΒοσοσα πον, δβουθ γοθῖβ οὗ 
δὐυυπάδησο δηὰ βϑύθῃ ΥὙθϑγθ οἵ ἴδσηΐπθ 
οηδιοά (66. ΧἸ, 1; σΟΙΏΡΑΙΟ 3 ὅδιη. χχῖν. 

13; 3 Κίηρβ υΥἱϊὶ. 1); 11Ὸ ἔδιδοσ- ἴη-ἰὰν οὗ 

Μόοθϑοβ "δὰ βϑουϑῃ ἀδυρῃίοτ (Εχοά. ἱϊ. 16), 

οὗ βοτὰ Μοβοβ βαθειὰ ἴ[Π6 που ῃ]οϑ8ι ἴῸ 
Ηἷ5 τὶ; Φοιίοδο 88 θῃοίσοϊοἃ ἀυτίης 
ΒΟΥΘῚ ἀδγ8; ΟἹ ἴΠ6 δΟΥΘΗΚὮ ΟΔΥ͂, Β6νῸΠ 

Ῥτίοβίβ ἢ βουθη {γα ρ 8 Ῥαβϑοὰ βϑύθῃ 
(ἰπ68 τουπᾶὰ ἱμ0 οἰἵγ, προ 'Ῥὰ8 ἴ[Ποα 
ΟἸΪΥ διὐδοκοὰ δὰ ἰδκοη (Δ βῇ. υἱ.); 

Βοϊογλσοη ἢπίθδοὰ {π0 ᾿ορ]6 πῃ βονυθῃ 

γοαῖ8 (1 Είηχβ νἱ. 88); δηὰ δι 1ϊ8 οοπ- 

δοοσγαϊοη οοἰουγδαιθὰ ἃ ζδεϊῖναὶ οὗ ὑπνῖοθ 

βουθὴ ἄδγα (ὙἹ 11. 65). 11 ποῦ]ά Ὅ6 ΘΕΒΥ͂, 

ὉΥ ονίοιιδ δοια δἰ αι οΏ 8, (0 ἱπόγθαδ9 {818 

Ἰδὲ σοηβί Δ ΟΥ̓ΑΌΪΥ; δηὰ τγὸ τῃθῃξΐο ΟἾΪΥ, 

ἐμαὲ 106 ἴτοοθ μαϊγίδγοιδ δηὰ τπϑὶσ ΙΌῸΣ 

ὙΪΥ6Β ΤΔΚῸ [86 ὨΌΣΟΡΟΣΥ δούθῃ; δαὶ Μὸ 
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Ἰαπα, δπᾶ 5181} σαίμον ἴῃ {86 ῥγοάσος ἰδατγθοῦ: 

ἘΧΟΌΌΝ ΧΧΗΠΙ. 

11. Βαὶ 

{86 βουθηία ψόαν μου 5Πα]ὺ Ἰοὺ 1 τοϑὺ δῃὰ 116 8.11}; ὑμαῦ 
186 Ροον οὗὨ ΠΥ ΡΘΟρ]8 Ἰῃηδῦ θδΐ: δηὰ σμαῦ ὑμ6 0 Ἰδανο {86 
Ὀοαβίβ οὗ 86 86]α 5141} δαί. 

ΤΟΥ αἰ ΠΟῪ 08}} δἰιοπίίοη (0 ἴδ ἴδοΐ, 
(δὴ [16 ὔγθο “ εἴζτβ οὗ [80 Οονοηδηιὔ 
οἵ Μοβδίβεω, οἰγοιυπιοίδίοη, 116 ῬΑΒΘΟΥΘΥ, 

διὰ 106 βαῦθδι, ἃσὸ 811 οοῃπηθοίοα. υῖ ἢ 

6 παῦοσ βουθῆ, 1ῃ0 ΒΔ1ὴ6 ΠΙΥΒΕΟ 
ΠΌΤΩΟΣ Ῥγουαὶ δ οβροοία!!γ ἴῃ 86 Ιπάϊδῃ 
ΤΟΥ ΒΟΪΟΩΥ: ὁ αοὰ δβῖποβ ἐβγουὰ (δ9 
ΜΟΥ οὐ 8 οδαείοὶ ἄγαν ὉΥ ΒΟΥΘΏ 

Βοῦβοδ; ἴθοσο ἃῖθ βουθῇ ὑοῦ ὰβ ([.06088), 

ΒοΥθῃ ζτοδὲ οοῃτποηίδ (ὨΓΙΡΑ8), βονθῃ 

οοοδῆδ; ἴΐ6 δυιηδὴ δΟΩΥ͂ οοπβίβίθ οὗ 

ΒΟΥΘΏ (ἰοῦ πιοθοῖδ; ἴμ6ΓΘ ΔΣΘ ΒΘΥΘΠ 
Ροσίοάβ ἴῃ ἴδ "8 οἵ δῇ, εἴ. 

ΤΠ βἰαρ]9 δηὰ οὐνίουθ οχρδηδίίοῃ 
οὗ 1.6 Βο] ηθ88 οὗ [6 ὨΌΤΩΡΟΣ βονυθῃ 18, 

πὲ ἰῃ6 δηοίοης [4γδ0] 1168, 88 πιοδὲ οὗἨ 16 

Ἑδδίοσηι πδείομβ, οοπηιθα οΥἱρΊΏΔ}}} ἐμ οὶν 
ΠΟ 8 δὴὕΙ͂ΟΣ ἐδ οΟὔΣΒΘ ΟὗὨ [ἢ ΤΏΟΟΏ, 

ὙΙΟΝ ΣΟΠΘΥΥΒ ἐ186}7 ἴῃ ΙΌΌΣ απδγίοσβ οὗ 

78 ἄδλγβ ὁδοῦ, δηὰ δου ὑῃϊ6 Εἶτ 6 8.86 168 
Δ ΠΟῪ ὕΐδδθ. Τ680 Ῥοτοαϊςα] δηὰ 6χ- 
ΤΥΒΟΓΟΙΏΔΙΥ οὔἴδηροθ οὗ 180 :ποο ΡΓῸ- 
ἀυποοὰ 6 Ῥον σία ἱπιργθβϑδίοῃ ΠΡΟ (116 
ΒΌΒΟΘΡΕ 16 ταἰπάβ οὗὨ [Π6 δῃοίθηΐ παι 0Ώ8, 

ἘΠΟΥ ὀχοϊοα ἰδοῖλ ἴο τοβϑούώομϑ οὐ ἰδΐ8 
ῬΟΠΟΟΣΙΙ] Ῥμοποσϊηθῆοη, δηὰ ϑτογυ τ ΐηρ, 
ςσοππῃοοίοα τὺ] τὰ 1ξ, δδβυσηθᾶ, ἱπ ἐπ οὶν Ογ68, 

8 ῬΘΟΌΣΑΣ εἰσηίϊίβοδηοο. Ηθηοθ 0 δΥ 

οὗ [πὸ πον -ποοἢ 88 ΖΘΏΘΓΣΔΙΪΥ οοἰουταιθὰ 
ὙΠ δοῖηο ἀϊβεϊροἰκιΐηρ ΒοΪ τ  Υ, ν ΠΙοἷ, 
Ἶἶκὸ 41} ἰϑβεῖναὶβ, 15 γτοχυ διθὰ δηὰ ἢχοὰ ἴῃ 

εἶἰο Μοβδαίς ἴδ (ΝΌμ. χ. 10; χχυ δ, 11, 

οἴ6.); δῃηὰ ἐπ0 ΠΟῪ ΙΩΟῸἢ ἷβ ἴῃ (πὸ ΟἹάὰ 
Τοεϊδιηθηΐ ἔΓΘαΠΘΏΙΥ τηοηΠοηοᾶ (Ομ 
στἢ 16 ΒΔΌΡΔΙἢ (2 Κίηρϑ ἵν. 28; 1βα δὰ, 
18, οἴ..). οτγοῖο νο δάά, [δδὲ 1.86 πυτη- 
Ὁογ οὗ 116 Βουθῃ μἷδηοὶβ Κηόνγῃ (0 {Πθῖ 
(Βαΐυγη, Φαυρίνος, Μαγβ, [6 ὅ, Ὑοηυ8, 
Μασ, ἴδ6 ΜοοὨ), ἩΔοἢ δασοοεδι γον 
Ῥτγοδί θὰ οὐὸσ [π6 Βουγζβ οὗ ἴδ6 ἄδγ, δβῃὰ 

ἐδοῖὶ οὗ τΒΙοΝ οομηπιοησοὰ ΤΠογοίοσο 8 
ἀἰογθης ἀδυ, σου θυϊοὰ ἰπ ᾿ἰδίοσ ἔἰπιοϑ 
Ὡο 8 ᾿|6 ἰοὸ βοοῦσγθο [0 ἱΐ ἐμαὶ 
Τηγϑίοσίουϑ εἰχηίϊίδοδησθ; οδρθοΐα! γ 88 
[06 τοϑὺϊς οὗ τΠ6 δδισοϊορίοδὶ ρυτγϑυΐδ 
δοοὺ Ὀχουζχαϊΐ 411 δυϊηδη δα γΒ δηἃ ο0- 

Ιὴ ᾿1κ ΤΏΔΏΠΟΡ ἰδοῦ 58] 

ΘΌΡΔΙΕΪΟΩΒ ἰηΐο βοσὴθ γοϊδίξοπ Ὁ} ΤΠ 086 
Ρἰδηοῖδβ. Βυὶ τπδὲὶ αϊνϊβίοη οὗ 86 σγθοὶκ 

ἴπῖο βούθῃ ἀδΥβ νγὰβ κποόνῃ δηὰ δἀορίβὰ 
ὉΥ [86 τηοαδὶ ἀἰβογοης πδίϊοῃβ, 85. 1ὴ6 

Αβεγγίδῃβ, Ατδῦϑ, [πᾶ ϊδηβ, Ομ ηθ86, Ῥαστ- 

Υἱδὴβ (Ὀπὶ ποὶ {πΠ6 Ῥογαίδῃ8), δη ΤΩΔΗΥ͂ 
Αἰήσδῃ δηὰ Ασηθγίοδη ἐσ δοδ, το ἢ ΠΟΥΟΣ 

ΟΆΪΩΟ ἱπίο ἱπίοσοουσχδο ὙΐῚ {πΠ6 Ιρτδο] 66, 

Δηὰ ᾿δΐοσ ὉΥ 110 ατθοκβ δῃὰ Βομιδῃ8β, 
ψΐο ΓΟ] ον 180 ΕΥΡρίδηθδ. ἯὯ͵7[ὀὸ τηυδί, 
1δοσοίοσο, σϑοορτΐβο ὑπογοίη, ποῖ δὴ ὃ Χ- 
οἰυδίνοϊγ ΓὨοοσγϑυῖοαὶ, Ὀαὺ ἃ ΖΘΠΘΓΆΙ Δ81Ὸ- 
ΠΟΙΪΟΔ] διτβηροιηθηΐ, ν  οἢ οδοτγοὰ ἰἴ861 
ἰο [ἢ Ββἰπιρὶοδὲ ῥ᾽ δηοίασγ οὐδεγναιίίοη οὗ 

ΟΥ̓ΘῪ ΡθΟρῖθ. Ηδποθ ψΠ σεὐοεὶ τὴ 

ΥὙΘΙΎ δε βοἶα] {Πθοτῖς8 οὗ Βδϑὺσ (ΒΘ. τΩῦ0]. 
;. 187; 11, 688), Καυτίζ, δπὰ οἴδεγβ, ἰμδῖ 

ΒΟΥΘῃ ἰ8 σοτῃροδοά οὗὨ [ἢγο6 ([Π6 ΟΒΑσβοῖοΣ 
οὗ ἴδ ἀϊνη6) δῃηὰ ἴουσ (86 Ἄοἰαγδοῖοσ οὗ 

ἢΠ0 Κοβπιο8), δηὰ ἐμαὶ 11 ἐπογοίοσο δι ση ἔθ8 
ἴπ6 σοι ἰηδέίοη οὗ αοἂ δηὰ ἰδΠ6 ᾿οσ]ὰ. 
Ηοντονοῦ, 86 ἰϑίοσὶςαὶ διὰ οἵδοσ δρρὶὶ- 
οϑρϊοΩδ οὗ 106 ΠΌΤΟΥ δύ ΔΌΟΥΘ 1:- 

ἰτοἀυοο, ῬΓΟΥ͂Θ ὉΠΣΩ ΒΙΔΚΟΔΌΪΥ ὑπαὶ [ἢ 6 
1δγδοὶ 68 διριδοῃϑα ἴο ἰδ 8 ῬΘΟΌΪΔΥ Βδη ΕΥ̓ 
δηὰ τηοδηΐϊηρ; (δαὶ ἰδ νγῶβ οοῃμδίἀογοὰ 89 

[06 πυτροῦ οὐ οοτη δἰ μδίίοη δη ἃ σοῃηοοίίοῃ, 

οὗἨ Ὁ} δηὰ ΒδΙτΟΩΥ, οὗ βαϊνδίίοη δηὰ 

Ὀ]οδαίηρ, οὗ ρεδοθ δῃὰ βαποι βοδίίοη; οἵ [ἢ 6 
οονοηδηΐ Ὀοίνοο αοἂ δηὰ [εγδεὶ] (πὰ 

ΚΒοσοΐίοσο ἴῃ βοῖὴθ σοϑροοῖβ ἰηἀοοὰ (δ6 
ἐλεοογαίοαϊ ὩυταῦΘΓ), οὗἨ ἁ ἀχρί διό δηὰ 
διοποιθηΐ, οὗ Ῥυγβοδοη δηὰ ἰηϊδίίοα 

(οοιαρασο Βαεῆνγ, ἴοο. οἱξ); δηὰ ἰξ τηυϑὲ ὉΘ 
δἀὐπιϊοὰ, [δ᾽ ΔΙΙΒουσ ἢ [Π6 ἱπιροσίβηςοθ 
οὗὁἨ [80 ὨΤΌΟΥ ΒΟΥΘΏ .88 ΟΥΣΊΠΑΙΥ δη 
ΔΒΙΤΟΠΟΙΉἶΟ8] βοῦτοσ, (πὸ ἀϊνίηο Ἰερ βίαιον 
ὨΟΥὮΘΓΟ 8᾽1πἀ.68 [0 1.8 Ρ]ΔΠΟΘΙΔΤΣΥ ΠὨΔΙΆΟΙΟΣ, 
Ὀαΐ οπάονβ ἰδ ΠῚ ἃ ῬΌΓΟΙΥ βρί ΐυδ] 
Τηθϑηΐηρ, ἐπ δοοογάδηοο τὰ ἷ8. πδι6] 
ἰΘΠΔΘΠΟΥ͂ (0 ΘΏΠΟΌΪ6 (πὸ τοοοϊνοα ἰάοὶ- 
δίτουδ ΠΟΙΟῺΒ ἰηΐο οτἱρίηδὶ δηὰ οἱοναίϊης 
(τα!ἢ» (οοτηρασο Οἵοενο, ϑομιηΐσση ϑε ρίο- 
πὶδ: “ Βορίϑιῃ οδίοίαηι ἀϊδιϊηοῖοδ ἱπίοσνα- 

115 πιοάοθ; φμὲ πιρρβεσ γογμηε Οπεπ μπὲ 

,}εγὲ τπιοάμε εεἴ; Ταοὶϊξμς, Ηΐδι, ν. 4: 

σα 

-- «αἱ κι... ὁ ὁ ὃὁ΄ΠἝΕ::.:.ϑ8 «4. τοῦ. τῷ 

ππ τὸ 
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ΓΆΡ ἸΞΙΡΤΙ ΤΟΡΝ ὙΦῸΡ ΓΙΡῪΡ δ᾽; Πρ 8 τ Ὁ 
“ Ῥίογαησο οδοϊοδελυσῃ υἱπ βαδιῃ δὲ ΟΌΣΒΌΣΩ 
ΒΕΡΕΊΩΟΒ ῬΘΥ ΠΌΙΩΘΓΟΒΘ οοπδοίαηι"; Οεῖϊ 
Νοεῖ. Αἰὸ, ὅϊ. 10; Ῥέπ., Ηϊβι. Ναῖ. χὶ, 48: 

Ῥίοι (αες. χχχυὶϊ. "Ὁ. 42, οα. δίδρι, Ανουὲ 
6 τοῖκ οἵ ἰθῃ δηὰ οὗ ὅγε ἄδγβ, 806 ποίϑ 
05 ΧΊΪ. 8. 

Ις ἰδ τἰχπι8 ἰηάὶσρυΐδῦϊο, ἰδὲ [06 ΠΌΤΩΌΟΣ 

ϑουθη ΟὈΥΟΙΒΙΥ ῥγϑἀοιίμαίοθ ἸὨτουρὮ δὲ 
ἴἢ9 Μοκαῖς ζοαιέναὶδ: διὰ οὐϑὴ 116 οοὲ- 

ἰροῖνα ΠΌΤΩΌΟΣ οὗ ἴδὸ ΒΟΙΥ οοπυοσαζί ον 
ΔΙΔΟΌΩΙΦ ἰο ϑουϑῦ, ὩΔΙΔΘΙΥ: ἔσο ΟἹ Ῥαβδ- 
οΥοσ, ονὲ σὺ Ῥοηϊδοοδὲ, ὁπό ΟἹ ἴδ6 

δεν ὩΘῊ-Ἰ ΟΠ, ὁπη6 ΟὨ ἴδ6 ΠΥ οἵ 
Αἰοποιηθηΐ, δηὰ ἔσο οὐ ἰδ Εδδδὶ οὗ 
Ταθσδγηδο]οβ; δηᾶ 2818 ΘΟ ργομαηβίνο δὰ 
οὔχζβηῖὶς οοποθοοῃ οὗ [1|ὸ ἔοδίϊνδῖα ὙΠῸ 
οδοὰ οὐμοσ, δ [8 0}}7 θη οοπείἀοτοὰ δὲ 
8 88[6 συδσγδηΐθο οὗ {ποῦ ΟΠ ΟΣΩΡΟΓΑΣΥ͂ 
Μοραῖο οεἰρίῃ. Βαΐ τῇοτθ δχιστϑοσ 
ἘΔ 110 σΘΠΕΟΓΣΑΙ [οαιν δ ουϑῖ, 18 [6 Ογς]6 
οὗ βευδθαίδα, ογἀδϊηοὰ ὉΥ Μοβϑα, δηὰ οὗ 
οοῦζθο ὑδϑϑὰ ου δας βδογϑὶ Ὡθσρθοσ. ΝΟ 
1|6 ϑ'αθθθο ΠυΔῪ οἰκο Ὁ αἰπὶ δὲ (86 ΣΩΘΠ1Δ] 
δηὰ ρμἢγεῖςδί τϑοσϑδίῖου οὗ (δὸ ἱηαἰν  ἄτιαἶα, 

διὰ {π|8 ἰα ἴ6 ΠῚῺΦ ραν ἐσοεϊίεποε, 
ΘΥΟΙΥ δονϑηΐι ἀΔΥ οὗὨ ἴδ6 τοοχ, οὗ τ δῖ δ 

ὍΘ δᾶνθ αἰγοθυ ἱγοδίοὰ ἱπ [86 ἰὈυΓἢ 
οοζμδηὐτηθηί; ΟΥ ἰδ Τ]ΔῪ ὃ ἀϊτοοϊοα (0 

Ὧδι0 ᾿πίογοδίβ οὔ 186 Ιαβάθἀ ΡῥγΟΡΟΣΥ, δοὰ 
ἔμὸ τοϑὶ ἔὔγοξῃο δρτίουϊουγαὶ Ἰαθοῦγα; δηὰ 

(4 ἴ8Β ἐμὸ ΠΟ), δυο δονυθοϊα τοᾶσὶ 

ΟΥ ἰδ πιδὺ, ᾿ΑϑῈγ, ἰοπὰ ἴο ϑϑοσγο [80 
Ῥοιϑοῦδὶ ΠΡΟΣ οὗ τΞ0 Ι5γβϑὶθ8, δῃὰ ἰῃ 
ΟΥάοΣ ἴο Δ (δ ἱ8 ΠΟΥ ἃ τοὰὶ Ὀοοι, ἴο 

ΘΔΟΘΟΙΩΡΘΩΥ͂ δ ὙΜ ἃ Ῥογίοοι τοδϊτυςο 
οὗὐἨ δὴ δοϊὰθ [0 ἐμ0 ἔοτζαοσ Ῥγοργίοίουδ; 
διὰ (δία ἰδ 16 22)», Ιὲ οδυδβοῖ ὃὉ0 ἀθῃίοα, 
δαὶ ἰδὸ οἰἱοῦ ῥπποῖρο, σα ΒΔ (1689 
δγιεχηδλιὶς δὰ σοτιργοδθηδίνο ἐπβιλεπιιίοτΣ 
ΔΙῸ Ραδοὰ, 159 {80 ἰά68 ἐΠδὲ (δ) [δζ26}10 
Ὀοϊοηρδ, τὶ πᾶθ Ῥθσβοη διηιὰ ᾿ὶθ ῬΡΧΟΡΟΣΙΥ, 
ἴο ἀοὰ; “ ἔον ἐδο ἰαπὰ 18 σηΐηθ, 88 γ8 ἴδ 

Τωοτὰ, ἴΟΥ γοὰ δ871Ὸ ΟὨΪΥ δίγζαηρ. , διὰ 
ΒΟΪΟΌΓΤΙΟΣΒ ὙΠ τῶϑ" ([ωγν. Χχγ.23); “10 

“ὁ ἰἴο οἰὐϊϊάγοι οὗἩ ΙΔΥΔ6] ΔΙῸ Ββογυδηίδι 

(ΠΟΥ ΔΙθ :ϑὺ δβοστωηῖ, ΒΟ 1 Βαγθ 
Βγουχῆς ἔοεῖὰ το ἴπ6 ἰωπὰ οἵ Ἐφγρί: 
Ι δῖὰ ἴο 1οσὐτὰ γοὺσ Οοα᾿" (γοσ. δ5).--- ΟἹ 
116 β'δΌθ δε, ἩΠΙοΣ Ὀοϊοηρθ ἰοὸ ἴδο Ιογὰ 
(χχ, 10λ, ἐδὸ Ϊεγϑοϊδίο σ..4}} ἰῃάϊνἱ 4}}} 

δηὰ ῬΘΙΒΟΒΔΙΪΥ οἰοναίθ πἰηιδβο] ἢ ἐοὸ Οαοᾶ; 
ἴῃ ἴι:ο ΒΑΌΡΑΙ-Ὑ ΘΒ [ἢ ἰαπα Βἢ.8}} Ττουηδίη 
ππουϊγαίθα, 88 αοα ἱηϊθπηἀοὰ τπθη ἴο 

86 ἷδ, 88 ἰξ ὙΓΟΓΟ, ἴογ ΗΒ ΟὟ ῬΌΓΡΟΒΟΒ, 

ἔοτ ἴδ6 Ῥοοῦ, ἴθ δίγδηροσ, δηὰ [6 μοὶ" 

1ε85 (2ν. χχν. 6,7); διὰ ἱπ ἐ8ὸ [Ὁ 1166, 

Δ}1 Ῥτορδ Υ δηὰ ῬΦσϑοϑ 58} 8}} θ6 τοβίογοὰ 
(0 τ|οἷν οσὶσίῃδὶ οοπά πίοι, ἰῃὰ τ οι ΓΠΟΥ 
ΤῸ Ῥἱαοοὰ Ὁγ [20 ἀἰνίτο Τδῃν δὰ ὈΥ 
(λο ἔσϑβι ἀϊεισϊθαυϊοη οὗ [πΠ6 ἰαηὰ. ΤὨϊΐδ 
ἱδ [06 Βίρθοῦ ἰᾶδα οαιδοάϊοα ἰῃ (Ποδ0 
ῬΘΟΌΠΑΙ ἱπδὺϊ Ὁ ΟΠΒ, ὙΠ Οἢ ῬΟδδϑαβ, μονα 

ΘΥ̓́ΟΣ, ΤΩΔΗΥ͂ Οἴδοσ οΟ]δίοσαὶ δἀνδηίΐίδροϑα. 
Τῇε ϑαῤδαίν-γεαν (ΤΙ Φ ΤΟ, ἑβδομα- 

τικὸς οὐ σαββατικὸς ἐνιαυτός-- ἀργὸν ἔτος, 
ῳοεερῆ. Β6}}. Ζ ἃ. ἴ, 11, 4), οὐ ἐλε ψδατ Ὁ 
γεπιΐβδίου (ἸΘΌΘΗ ΤΩΝ; ἔος οι 6χ- 
φοβεδίοβ (ἰοδιρηλίθ ἰδ βϑῶ)θ ἰηδιῖτα- 

οῃ; δηδουχι δία δηὰ οἵδοσβ ἢδυθ 
ἐὐἱοὰ 00 σον 6 ΘΟΣΕΓΑΣΎ (860 Ζεποείενό. 
Αὐἷι. οὗ το Ῥοαῖ. ἰὶ. ν. 435-26. ΤῸ 
Ῥτοοδρίδ δοβοουίηρ ἐΐ δῖ: 1. ἴῃ Ῥαδὶοδβ 

πο ἴΐὸ 86145 δηὰ υἱβογασίδ δὲὴδ]}] ὃὁ 
εὐυἱνεοιρα ἴοε εἶχ γοδᾶσε, δηὰ ἰδοὲς ρσοάσοο 
ξοιμβοσοᾶ; Ῥαξ ἰῇ ἰδ δουϑηϊδ ΥΘΩΣ (Π67 
68}8}} τοὶ 3. Τῇδὲ Ῥγοάξιοθ, ΠΟΎΘΥΕΣ, 

νοὶ ΚΤΟΒ δροιέδηθουδῖγ {Π50) Ὀ6- 
ἸΟΏζΖ8, ἔθου ΘΟΙΩΤΏΟῺ 86, ὧῦ να ρεορσίεου, 
Ἐ0.6 βεοσνδ;ϊε, [π6 Πἰτοϊ  ρσβ, 1}.0 δίγα δ ΡΈΥΣ, 

διὰ 80 ὑυοδεῖβΒ. 3. ΤῊΘ ρῥϑορὶα βΒ8}} 1ἵνῷ 
ἥγοζα 106 βαρουβυμγ οὐ [δὸ ρῥσχϑοδάϊηρφ 

γα ΒΓΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ τ. δἰ χε ; ΟΟΙΆΡΑΓΙΟ Ι4Υ. 
χχυ. 3-ὃ; οἹοεερᾶ. Απῶᾳ, 111, χὶϊ, 8; 
Ταοίέμα Ηΐϊοι. Υ. ἱν. 8, το, Βοτόνονῦ, 

ὙΠῚ [116 8.8] δὲίμάποαβ οὗ Βοδιϊθη 
ἩΤΙΟΧΘ ἔοὸγΣ Μοβαὶς ἐπϑτπεονϑ, δαί τι 

[80 ἰαξίνιδεε 0 ἰδα ρεορίε 85 ἐννα ταοῖϊνο οὗ 
419 ΒΑΌΡ ΔΙ -ὙΘΆΣ, δϑ, ἴῃ ἔβοὶ, [6 δοαιβθηΒ 
ἑαοομβοὰ 186 ϑαῦῦδι τι (δ 6 “ Δ οὗ 
ϑδϊυτη," ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ Ὀοοδϑῦδο [18 ῥ]δησί, 

ἩΙΟΝ ΘοΟΙΩρΙΘΙδ8 1δζ6 τουοϊοδοη ἱπ [86 
Ἰοηψοϑὶ {ἰπ|6, Μγ88 οδ θὰ 10 8] ΟὟ ΟΥ̓ΪΑΣΥ͂ 
οὐὖὺ (800 Βολδίαι, Αἰς. Ιυὰ. "(. Ρ. 348). 
4, Ἐλχοορὺ ἔσοσα βισβΏφοξα, ἀο δ 676 ὩοΣὲ 
ΔΙΙονοὰ 9 ὃν οχδοίθα, δόωοϑ 80 ὕστὸ- 
Ῥγίοίουβ σδϊῃοὰ πὸ μιδγνεεί (θυϊ, χν, 

}---8; 200 Ηρ να οὉ χχὶὶ. 94). Τ2ο 1βγϑθὶ- 
ἐξζοβ, δοχοίοσο, Ἡδΐθὴ ϑίδπάΐης ὑπο Σ 

ΒΟΤΩΔΠ Δα ΠΟΥ Ὑ, δηΐογοὰ, ἐπ 180 βδὺ- 
ΔΊ Π ὙΘΔΙ, χα ριίοι ΑΌΣΩ ἰδχθδ (υοδορὰ. 
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ἄο τὰ ΤΥ νἱμογασαὰ απα ἰ (ἢν οἸϊνογατά.----12. δ᾽χ 
ἄδγβ μοι β.ι]Ὁ ἀο ὑγ ψόοσκ, δῃα οἡ {86 βουθηίῃ ἀδυ ἴπου 
ΒΠ8]0 τοϑῦ: [αὖ [ΠΥ ΟΧΣ δῃὰ {δ 888 ΤΩΔΥ Ταϑβύ, πα {ἢ 80ῃ 

Ἀπιΐᾳ. ΧΙ͂Υ͂. χ. 6); δηὰ, 56. Οἱ [δ6 Εοδεὶ 
οὗ ΤΑθογηδοῖοβ οὗ ΘΥ̓ΘΙῪ βου ἢ Υο δ [ἢ 6 
Τὰν οἵ Μοβοβ νγὰβ ἴο ὃ6 τοοϊθαὰ ἴπ δ 6 
Κορ ὶ6 ἴο 106 ὙΠ016 παιΐοῃ, τθ δηὰ 
Ομ] άγϑη διὰ βίγαηροβ (Ὠθυῖ. Χχχί, 10-- 

18). Βαὶ ἰδο γχοΐϑδϑο οὗ ἔθ δἴανϑϑ ἰοοῖκ 
ῬΪδοοῦ δϑοσ [6 διχίδ γϑᾶσ οὗὐἨ {ποῖ δεγυὶ- 
ἐμάε, ἱττοβροςδνο οἵ ΠΏ (866 Ρ. 8384). 
Ἔτοτα [Π18 ἀσροβί το (86 [ὉΠ] ΟΠ  δοςοδ- 
ΒΟΓΥ δἀνδηίασοδ οἵ 186 ϑ'αὈὈδ ἢ -ὙΘΔΣ ΔΙῸ 
ονἱάθηϊ: 1. ΤΏΘ 8011 Θῃ)ογοᾶ δ στορσῦϊαῦ 
Τοβῖ, ἀου ΙΥ ὨΘΟΘδΒΘΙῪ ἱπ ἴδὸ ἱτηροτγίεοι 
βίδίθ οὗ δρτίου]υγο οὐὗἨ ἴἤοδο δρθ8, δπὰ 

οὶ ουϊαϊοὰ οομβί ἀΟΥΔΌΪ ἴο δηθδηοθ [86 
ΤΟΣΌΕΥ ἰῃ [86 ΟἾΝΟΣ γοδῖβ. 2. [0 ἰ5 δΒῈρ- 
Ῥοβοὰδ(δοοογάϊηρ ἴο ΜΙοἢ 8618 δῇ ἃ ΟἸΒΘΣΒ), 
ἐπδὲ [10 Ιδγϑοῖ 68, πῃ οΟΥΓάῸΓ ἴῸ Ῥγουθῃηὶ 

ΒΩ ΟΥ̓ ΒΟΔΙΟΪΥ ἴῃ [9 δΒβουύθῃϊῃ γοδῦ, 
Θοοποσηϊσθα [86 δρυπάδηοθ οὗ ἐποὶγ ἢδγ- 
γοοίβ διὰ βίογοὰ ποθ Ρ, 80 88 ἴο ὃθΘ 
δἰταοβὲ ΘΠ ΓΟΙΥ ῥγοϊθοϊοα ἀρδὶηβὲ ἔδιπο. 
ΓΟοιρασο, Βοθνοσ, 1 δος, Υἱ. 49, 54; 
«7οδερλ. Απίίᾳ. ΧΙ͂Υ͂, χνὶ. 2). 8. ΤΊιο 
σοὶ ἰσαὰθ σὴ 186 Ὠθδίμθη οΟθηΣ68 
Ὑγ88 Ῥγοοϊυάθα, 4, Τη6 ]Ἰεοΐϑαγο ἔγοπι 8]} 
τρδίοσ 4] δη ἃ ὀχίοΓ Δ] ΟσΟΌρδιϊοηΒ τπδὺ 
ΤΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ πᾶνὸ κἴγθῃ ἃ στθαῖοΣ ἱπηρα]56 
Διὰ Β6ορ6 ἴο σοὶ σίουβ ᾿ἰ6; δηὰ {πογοὶῃ 
1168, ο ἀοαυδί, {6 τϑαϑουι οὗ [86 οοτοϊηδπὰ 

οοποστηίηρ ἐδ ΡῃὉ}16 σοδάϊηρ οἵ [6 1.84. 
οὨ ἴδ: Εοδδὶ οὐὗὁἨ Τλθογηδοοδ οὗ (06 836Ὁ- 
ὈΔΙΠ ΥοΑΣ, Ιδ οχογοϊβοά, τβοσοίοσα, [86 
ΒΔΤΩΘ δ] ΔΙῪ Βρί τυ] ἰπἤποποθΌροη μοὶ γ 
τη 8 85 ἴΠ6 τΘΟΚΙΥ ΞΔΌ ΔΙ, ὉΥ ἐγθοίης 
ἴμοαι ἔγοσῃ ἴῃ 9 Βασαβδίηρ δ χίθίο8 οὗ ΘΥ̓61γ- 
ἄδγ Ἰἰΐδ; ἰδ γα, ἴῃ ἕδος, κὸ 1ξ, οδ᾽]οὰ 

2) ΓΦ (ον. χχυ. 3); ἔοσγ ἰὲ Ὀσγουρδὶ 
ἴδο πδίέου ἔγοϑάοσῃ ἔγοπη ἔμδὲ δρτὶ συϊταγαὶ 
ἸΔΌΟΌΣ ΜΟΙ ὙγὯϑ δϑϑίσηθὰ ἴὸ ἰδ 88 ἰΐ8 
ΟΥΙΠΔΓΥ οοοπρδίίου, ὙΠοα (86 ογοῖοσ 
οὗ (80 ϑβα θαι; -Ὑ ΩΣ οοπιμθηςοδᾶ, 18 υη- 
οοτίδίη; ἐ6 ϑδϑοάδυ ΟἹδη ἘδΌθΘΒ (ΟΠ ΔΡ. 

Χὶ.) δίδίϑα, ἐμαὶ {ΠΟΥ γογὸ ἢγβι ἱπισοἀυςοᾷ, 
ἰουγίθοῃ γοδῖβ δῆοσ ([Π6 οωίγδποθ οὗ [δ9 
Ἠοῦτονα ἰπίο Οδηδδη; ἱτωσηθαϊδιοῖγ δίτοῦ 
ἴῃ6 ἀϊεισ δαμίοη οὗ ἴδ6 ἰδηὰ, Ὑδϊοὰ Κ6 

ἰιδ οοηαθοδὲ (δοδβὶ, χίν. 10), ἰαδίθα, δὸ- 

οοτάξηρ ἰο ἱγαάξεϊοη, βου γοϑῦβ. [ἱ ἰ8, 
πονονοσ, Καόνη, ἴπαὶ 16 ΠΏΣ 8θϑὴ8 

ἴο Βανὸ Ὀδθῃ δἰπιοδὲ ΘὨ ΓΕ περ] θοϊοὰ 
Ῥοέοτο ἴδ6 αχὶϊο (1υ. χχτὶ. 84; 2 Οἤγοη. 

χχχυΐ. 21, ἴσου ὙΓΠΙΘΝ. Ῥαθδαρὸ ἴξ [δ 
Ὅσο Γοποϊυάἀοᾷ, (δὲ ἰδ 88 τοὶ οὐβογτυθὰ 

ἀυτίπηρ 6 γνΡοιϊοὰ οὗὨἨὁ ἁ ὠδρουΐ 500 Υγ68Γ8); 
Ὀυῦ ταὶ 1 τγῶϑ ΣΟΙ σαττοὰ ουἱϊ ΔΙΟΥ 
[86 τοίαγῃ ἤοσα [0 ΒΔΟΥ ΟΠ ἑδη ἙΔΡΕΥΠΥ 
(ΝοΝι. χ. 81; 1 Μϑος. Υἱ. 49, 68; ὡοεερῆ. 

Ἀπιὶᾳ. ΧΊΙΠΙ, υἱ. 1, οἷς.). ΤὮυΒ ἴ[π6 58ΔῸ- 

ῬΑ -ΎΘΑΣ δὰ δὴ 168] δῃα ὑγαοίϊοαὶ βὶζ- 
ἈΪδΒοδοη: [Ὁ ΚΘΟΡ ἴῃ ΤΠΘΣΊΟΤΥ ἴπ6 ἰπ- 
ΔΙΙΘΩΔῸ]6 δογογοὶ Ὗ οὗὐ ὝΟσοά, δηὰ ἴὸ 
Ῥγοιηοῖθ ἴδ ὥΣΕΠΠΥ οὗὁἨ [80 Ἰαπᾶ; δηὰ 

ούϑη ἱ ἴ8ο Ἰδῖιοῦ οὈ͵θοὶ βῃου ἃ δνο 665 
πο υἱνοσίοσ δἷτὰ οὗ Μοβοδ, 6 88, ἢ 

Ἰΐβ πδιιδ] υεϊϑάοχα, δι ΓΑ ΌΪΥ Θηποῦὶ θα δηὰ 
Βρ᾿ Υἰααἰἰζοὰ 1, Α58 ἴλο ᾿υθῖ]6ο 18 1η6 
ὩΔΙΌΓΑΙ δη ἃ ΠΟΟΘΒΒΔΙῪ ἀονοοριηθπὶ οὗ ἴδ 0 

Βαθῦδι δηὰ [16 ϑβαθθδι -ὙΘΔΓ, ἰς 88 
Ὀδε6π ἰουηὰα δβίσδηρο, ἴπαὲ ἰδ 18 ΠΟΤ ὙΝ 

10 πογὰ δἱἹυδοὰ ἰο {2 Ἠγείίε, ἹΚτὶ εκ. 
Ῥ. 384); δηὰ (ϊ8 οἰσουτηδίδηοο ἢ 8 ὈΘΘῺ 

ιδοϑὰ 88 ἃ ὑσοοῖ [μδὺ [0 Μοβδὶς ἰδτνβ ἢδνθ 
ἃ δυ]σςαδδῖνο δηὰ σγαάθαὶ οτἱχίη, δηά τδαὶ 

[86 ῥτοοερίβ Θοῃοογίης [6 0116 6 πδΥθ 
ῬοΘῺ δἀάθὰ δὲ δ Ἰδῦοσ ροσίοῦ. Βυΐ [116 
Βα οἢ οὗ ἴδο ἴανγα οοῃίαἰηδαὰ ἰῃ οἷ. χχί. 
ἴο χχὶϊὶ, ἰς οὶ ἱπιθηδοὰ 88 ἃ ποιηρϊοὶθ 
βϑΥβίϑιῃ ἱποογρογδιίηρ 411] ἴατγβ; ἴὸ 8 8 
ἀοϊποδοῃ οὗ 6 ἔππάδιηθηϊδιὶ ῬγοοοΡΊΣ; 
δηὰ [06 ΟΠἿΥ οοπάϊσοι Ἡἰοῖ ΟΔῺ ΤΟΑΞΟῺ- 
ΔΌΪ ὃὉο ἀοιμδηάδοὰ ἴ8, ἐδαῖ Ὡθπὸ οὗ 188 
ἀοϊα δὰ 18 Ἰαῖοσ στουθδὶϑὰ βῃῃουϊὰ Ὁθ δὲ 
ὙΑΣΙΔΠΟΘ ἩΠΠῺ (086 Ῥγθοορίβ; ὙΒΙΟΝ σδῃ 
ΟΟΥΔΙΠΙΥ ποῦ 6 ἀϑδογῖδά τὴ τοραγὰ ἴο 
ἐδο ΒΑ ΌΌΔΙΝ - δα δηὰ (0 ἡ Ὀ11]66. (Οοτὰ- 
Ῥᾶγοὸ Ῥλίϊο, ΌὌρρ. 1ἰ. 207, 2377, 984, 681] : 

ΜἝαΐκ., Τι. ΘΕΟΊ: Δέασαύπιοπ. ΗΓ, 

Βοδοιίβῃ ; Ἀδπεολαοί., οδ. Ἐ. 8ὶ 74---76 ; 
Μαδΐν, ϑγτωῦθοὶϊ. ἰδ. 5669, 602; δολίεα, αΘῃ. 
Ιπίγ. Ρ. 138; Ἡγίπεν, Β10]. Ὁ οι. ἱι, Ρ. 8140, 
850). 

Ἐ0. Αοοοτάξης ἰο Εδπ Ἑσγα, 1 ξσαϑῖο, 
δηὰ οΟἴἤοΣθ, [060 ἴδ'να ΤῸ ΒΟΓῸ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ- 

βοσῦθα οἡ δοοοῦης οὗ ἔδο ὑοπαδὶς πδῖοὶ 

2ᾳ 2 
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ΚΟΥ 15. ἼΠ) ἩΠΘΙΓῚΣ ΘΒ). ΤΊΡΠΙ ΤῊΡ τὸν ο 
νΌΦ" 
ντ.ο. δ ΥΥΣΠ δ ὄντ Ὀτρι Ὀδλ ΤΟΦΉ Ὁ ῸΝ ἩΓῺΝ 
ἘΛΜΠΡῚ ΧΤΤΣ 16. : πῦϑ Ὁ ΣΝ Ὁ... τὰ Χο 
ἘΡἼ} ὍΠΟ» ΔῚΣ ΕΞ ΓΘ Οὐ δ) Γρη ἐδΦ 
ἘΠΟΥ͂ ΟΟΏΪΟΣ ΟΠ [δ6 ῬΟΟΙ, [Π0 ΒΙΥΔΏΡΟΓΒ, 

δηὰ [Π6 ὈοδδίβΊι ΤῊΪΒ ΤΏΔῪ 6 {Π6 ἰηνὶ- 

βῖ 016 τπγοδὰ ὮὈΥῚ Ὑδοἢ [086 ογάϊηδης68 
πο] θα τοδί θο]γοδ 'π ἔπ6 τοϊηὰ οὗ (86 
Σμδβρίγοὰ πτιτοῦ; Ὀθΐ (15 ἀϊὰ ποῖ ῥγοτϑῃςϊ 
᾿ὲπὶ ἴτοπι οχρί διηἴης ἴθ ἴῃ τποὶν [0}} 

τοϑδηΐηρ δηὰ βἱρτὶ οδίζοη, 

κε. ὉΌΦ (Αταρ. 5.,...ω), ἴο Ἰοᾶνθ 8 
Βεϊά, ἴῃ ογάϑυ ἴο 1οὲ ἰδ τοδὶ δῃηὰ 116 ππουϊ- 
εἰναϊοα.--- 22 18. βυποηγταοῦβ τι} ΘΝ, 
8Δ8 6 οὐνίοῦϑ δῸ ΝοΒοΙ οἷ} χ, 82, 

ΓΝ ΠΟΦΙ͂ Τνκ 5), “1οὲ τ 8ι.8- 

Ῥεηὰ ἰδὸ οσυἱναίίοη οὗἨ οὖσ Ἰαηὰ ἴπῃ [16 
δουθηιῆ γοασ. ΤῸ δυδὴχ ἰῃ ΠΏ 2) 
ἄοσε, ἐπογοΐίογο, ποῖ σοίοσ ἰο ΠΣ 2, ἰῃ 

γεσ. 10, ναὶ ἰο Ἴν δ. [6 ἀΡΡΘΑΓΣ, ἔγοσα 
123". χχυ. 7, [μδὲ [86 ρΓΟΡσίοίου ἰ8 δε ]οὰ, 
Ἶκὸ 211 ΟἿΟΣ ῬαΣΞΟΏΒ, ἰο [8:6 ΒΡΟὨΙΔΏΘΟΙΙΒ 

δτοπί οὗ 16 δβουθπί ΥΘΑΥ: [86 ἰδπὰ 
Βεϊοη χ8 ἐμθῃ ἴο 811 ἱῃ σοιπο; δηὰ [Π9 

οτχίπαὶ Ὡδίυγαὶ βίδῦθ οὗ τηϑδηκίπά, Ὀϑίογθ 
186 ἱπάϊνϊἀπ81] ΡὈΓΟΡΟΣΙΥ γγὰ8 τηδυϊκοὰ ἈΥ 

Ἰέσοῖβ δῃὰ Ὀουπμάδυίθδβ, τῦαϑ 18 Υἱδὲ Ὁ]Υ 

τορσοδοιίθᾶ, ΕὝοτὰ [ῃ9 ΔΠΔΙΟΔΥ οὗ [80 
ἦὉ1160 (12 νυ. χχυ. 9), Ἧγὸ ΤΑΥ͂ ἱπίοσ, δὲ 

10:6 ΥΘΑΓ οἵ ταϊθα80 νγγ8 ργοοϊδιτηδα οἡ 189 
ΔΥ οἵ Αἰοποσμθῆὶ, οὐ [8.6 ὕθῃὶ δ οὗ 

1:6 ϑογϑη το ἢ, ποὶ ἴῃ ΑὈΐΌ; [ῸΓ δον 

ἴδ6 σοπιρίοίίοη οὗ [86 Βαγυοδὲ ΟὨ]Ὺ μογίοοί 
τοδὶ οἵ (6 861]45 οου]ὰ ἐδ κα ῥἷδοο; δπὰ ἴῃ 
186 οἰθθ τλοπίμ [6 ΠΟῪ δρτίςυἾ04] 16- 
ῬΟΌΓΕ ὙΟΓΘ, ἰῃ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ γ δ γϑ, Θοσητηθποθά, 
--ΑΡΌΡασι οὔδοστοδ, (Πᾶς ΔΙ ΠΟουρὮἢ μοτο 
Υἱπογαγὰβ δὰ οἰ ϊυθγαγαὰβ ΟὨ]Υ͂ ΔΓῸ τηθῃ- 
οποά, 1π6 τ8016 νοροϊδίϊοα ρῥγοἀυοοὰ 
ὉΥ Βυϊηδῃ ἸΔΌΟΌΣ ἰ8 ἱποϊυ ἀδά ἱπ ΟἿΣ ἰΔΥΤ. 

ἘΦ. ὅε0 οὐ ἴ80 ΤΟΌΤΙΝ σοιμλιηδητηθηῖ, 

ΧΧ. 8---11. [ΙῈ 18, ΒΟΝΘΥΘΙ, ΜΟΥ οὗ 
ΤΟΙΊΔΥΚ, [ΠδΓ, 88 ἤΟσο 86 ἰδ οὗ βαθθδι ἢ 

8 τοροδθα ἰῃ σοῃηποοίίοῃ ἢ [86 Ιατγβ οὗ 
ΒυΤΏΔΗΪΠΥ δηὰ ΟΠΑΥ ΤΥ, [06 ΟὈ] ρδιίοπ ἰοῸ 
Ῥογιΐξ, Οοἡ ἔπ6 ΒΟΥ ΔΎ, σομρίοίθ σοδὲ 
ἴο [80 Ββογυδῃΐβ, (Ὧθ βγῆ οῦβ, δπὰ ἰἢ9 
ΒΏΪΙΔΔΪ8 4180, 8 ἀρϑαὶη ϑηϊοϊποά. Απηπὰ 

118. 18 ὁπ6 οὗὨ [Π6 ἔδαϊσοβ οὐ ἔπο ἰδ οὗἁ 
ϑαθδι, ἰπ ΒΟ ἰδ ἰδ ἀἰδεϊησυϊϑηοά 
ἔγοτα β᾽ πῈ 11 ἰηδε αἰ] 0.8 οὗὨἨ οἵδοσ Ὡδέϊοηϑ. 
Οδῖο Οοίβογίϑ ῬΓΟΠΟΌΠ6Θ68 ΟΥΘἢ ἴδ 60ῃ- 
ΤΑΥ͂ Ῥσὶηοῖρ]6 : “Μα]ΐ8, δαυΐϊθ, δϑίηἰδ 
ἴογὶϑθ Ὠ0}}" (06 Ἐ. Β. 188; σομρδσθ 
αοτοδ., ϑαίατῃ. ἰ. 16). Τηὸ ΒΔΌθΔΙΙ ἰβ, 
ἰηάοαοα, [6 ἱπιδρὸ οἵὗὨ (6 τ80]6 Μοβαὶς 
ΓΑΙΝ; 1Ὲ ΤΑΪΤΤΟΙΒ ἔοσ 811 (ἢ6 ΟἿΟΣ ῥσϑ- 

οορίϑ οὗ (9 Ιδψν; ἐδ αἷπὶ ἰ8 βαῃοιγ, 
ΒΡ᾿ ΓΙ ΔΙ ἰδγ, Ομ υίγ, δηὰ Ἰονο; Κπον]οᾶμθ 
οὗ αοἂ δηὰ πιοάϊλιίοη οἡ Ηἱΐδβ χουθαϊοὰ 
υ9--ἂἊηᾶδ [26 βΒδ9 ΑΒ (6 ἱηναγὰ 
ΚΟΠΑΘΏΟΥ οὗ [Π0 Μοβαῖς σοὶ ϊρίοῃ ; ἰξ γα 8 
1Π0 Ῥογίθος βορδσγδιίοηῃ ἔγοῖχ ῥδζϑηίδβση, 
[18Π60 Ορροδιϊοῃ οὐὗἨ πιηδίοσ δ] βτη, δηὰ (ἢ 9 

δΔοποχαιίίοη οὗἨ 80] βμη688 ἴῃ ἴδυουῦ οὗ 
ὈΓΟΙΒΟΓΙΥ ἰονϑ; δπὰ γὸ ΠΕΙΘ, 1ΠοΓοίΌΓΟ, 

τοιιϊπα [86 γοδοῦ οὗ Μοηίοβαιΐου β ροῖ- 
οἰηοθηῦ σοσλδτὶς : “ Θυοίψφαο ἰοῦ [65 ὁἰδιί8 

ἀγϑηΐ 05 Ψέῃέγεὶ πῇ τηόσηθ οὐ͵οὲ αιιὶ οδὲ 
ἀθ 860 τηδιηἰθηΐν, Ομδαῦθ ὄϊαί θη ἃ Ῥοῦζ- 
ἰδηΐ τη αυἱ Ἰυἱ 68ὲ Ραγεου]ογ. ΤΡ Βσοτδη- 

ἀϊδβοιιθηὶ δἰαὶς ᾽᾽οὈ7οὺ ἀθ Βοχηο, 6 ζυθΙΘ 

οΟἸαΐ ἀθ 1,δοξάἀξπηιομο, ἴα Ζοἰἰσίοη οοἰμὶ 
ἀε5 ΪΖοἷῖΒ κααίψιοε" (δ 1 Ἑδρτῖς ἀθ8 
1,018 Χὶ, δ). 

33. ῬΕΟΞΙΒΙΤΙΟΝ ΝΟΊῚ ἸῸ ΜΕΝΤΙΟΝ ΤΗΞ ΝΆΜΕΒ ΟΥ ἴσοι δ, Υὕεε. 18. 

ἴμο ἱπιροσγίδῃοο οὗ [86 ΒΑΌΡΔΙΝ ἱπάπο08 

Ἔἶο Ἰορίδἰαῖος ἴο δὰ ἃ ζΘΏΘΓΑΙ δαπιοηὶ- 
του ἴο Π6 οὔθοσυδποθ οὗὨ [6 αἰ 6 ΘΠ - 
ΤΑΘΤ ἀτηθηδ; δηἃ ἢ6 ἀοοβ ἐπΐἰθ τῖῖϊ [80 

ὕτοδῖοσ Ὀσορσίϑῦ, δ ("9 οπὰ οὗ ἰδ6 

ΒΑΌΡΑΙΝ 5 ἐΠ6 ἱπου]οδέίοη δηὰ διυαγ οὗ 

0 1ΔῬΥ. [ἢ ΟΓΟΣ ἰ0 ογδάϊοδίθ ἰἀΟἸΔΙΓΥ, 

ὙΠ} 411 118 [Ἀγ ΒΡγοδαϊηρ τοοῖβ, ἐμο ἰάοΪ5 

8411 ποὺ ΟὨΪΥ͂ Ὀ0 θαηϊβηοὰ ἤοπ [ἢ6 
διοδγίβ, θπὶ 4180 ἤτῸπι [ἢ 6 1108; 1Π0γ ΒΒου]ὰ 
Ὡοὲ ογθῃ Ὀς Δ] υἀοὰ ἴο οΥἩ χηοπίϊοποᾶ, τσ οἢ 

1.88 Ὅ6 ῬἩΟΥΒΕΪρΡροά. Απὰ δ ἰξ γγὰ8 ἴοσ- 

διάάθῃ ἴο πβὸ [86 ἤδη οὗ αοἀ [2]56]7 
ΟΥ ἀἰδγοβροο Ὦ]]Υ (χχ. 7; χχίϊ, 37), ἰδυ 
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οὗ τγ Βαῃάιπαϊά, δῃα ὑπ 5 ΓΔ ΠΡῸΡ ΙΏΔΥ Ὀ6 Τοίγοϑῃοά -- 
18. Απά ἴῃ 8]} ἐδίησδ ΜΆΘΟΙ 1 Πᾶνα βαϊὰ ἰο σοὺ Ὅδ οἶἷτ- 
οὐτηϑροοῖ : πα τῆϑῖζα 0 τηθηϊίοη οὗ ὑπ6 πϑῖηθ οὗ οὐδοῦ 
σοᾶδ; 10 8}8}} ποὺ Ὀ6 μοασὰ ουὖ οὗ (δγ τηουτἢ.---14. ΤΉΓΤΘΘ 
{ἰπ168 ὑμοὰ 5181} οοἸθγαΐθ 8 ἔδαϑὺύ ἴο τὴβΒ ἴῃ [86 υθϑγ. 
15. Του 88ι410 Κοορ {π6 ἔδαϑὺ οὗ ὑπ]θανθηθα Ὀγθδά : βούθῃ 
ἄδαγϑ ἱβοὺ β.ιδ]ῦὺ οαὺ υῃ]θανθηθα Ὀγαδα, 88 1 ἤᾶνα οοτη- 
τηϑηαρά 866, ἴῃ {μ6 {ἰπη6 Δρροϊηϊοα οὗὨ {μ6 τωοόοητ ΑΒ; 

ἴὸ Βοδίμοῃ ἀθτ68 δουϊὰ Θης ΓΟ ἀ18- 
ΔΡΡΘΔΥ ἔγοτα ἴπ0 ἰδῆσρυδρο. ΤΠ 0188 
ἰηιοτργοίοσα, Βαβηὶ, ἘΌπ Εἶζγα, 88 8]80 
Φογοπιθ, ἀπἀογβίδη Ὁ 51Π νὸ: “γοῦ 
8.41} ποῖ ΒΊΥΓΘΑΓ ΟΥ̓ [86 ὩδΔηλ6 οἵ (Π9 1018; 

οἴδοσβ ἱπίοσρσοϊ: “"γοὰ 8[}81}1} ποῖ γψὶνθ 
Οσοδδίοη ἴο ἃ βοδίμθη οὐδὴ ἴο 1.80 [ἢ0 

Πδ6 οὗ δὴ ἰά0] [Ὁ δὴ οδίι,"» ΤῊΪ 

Β0η56 8, ΒογοΥοῦ, ποῖ οοπίδίηθὰ ἰῇ ΟΌΓ 

ὙΟγὰ8; δηα ΟὨ]κ6]08 ΥΔἢ8] 668 ΟΟΥΤΘΟΙ : 

ΠΩ ἽΠ ; Βορίπεαρίὶπι : ἀναμνησθήσεσθε. 
1η (0 Ῥδγδὶ οὶ ρδββαρο Φοβδμυδ χχίίϊὶ. 7, 

δδογ ἸΏ ΝΕ, ἴα ΘΧΡτοβαὶγ δἀἀοὰ, δὲ 
Ἰ . 

84. ΤῊΒ ΤΉῊΞΕΒ ῬΆΉΓΧΟΙΡΑΙ, ἘΈΒΤΙΥΑΙΒ. ὙΨΈΕΒΒ. 14--}7. 

ΑἸδουρῇ Ῥδδβουοσ 88 Ὀγθοτη ΠΑΉΠΥ 
8 διίίομδὶ δηὰ ιἰδίοσίοδὶ τηθϑηΐηρ, ἱΐ 
δίδιιὰϑ γοὶ οὐ θΠγ ἴῃ το δίϊοη τ ἢ 189 
δτοδὶ δροςὴβ οὗ ἔπ δρτ ου]ζαγαὶ γοδῦ, δηὰ 
ἦδ ἸΒΟΓΟΙΌΤΟ ἱπίογη δ! οοπηροίθὰ πὶ 
Ῥοπίοοοδὶ δηὰ 1π6 Εθδδὶ οὗ ΤΔΌΘΓΠΔΟΪΘΒ. 
Ου ἴδο ἔγχει ἀδΥ οὗἨ ῬΒΒΒΟΥΟΥ [86 τίρο ΗΓδί- 
Ἰϊηρ Βμοαῦ νϑ οὔδοτεδ ὈΥῚ [6 ῥγίοβί 
(ον. χχίϊὶ. 10, 11; 8600 δεργα, Ὁ. 182); 

τηοη [86 σΟΓΏ- πασνοδὶ οοϊητηθηοοῦ μι} 
[πὸ ἱπρδιμοσίηρ οὗ [Π6 ὈΔΙΣΙΘΥ, τ ΘΟ γα 8 
ΤΟ] ον ὈΥ (Πδὲ οἵ [86 ὙΒοδὶ σσῸρθ; δῃὰ 
τ 1 [86 βόνϑη ΘΟ ΚΒ ὈοΘΙΘΟΏ ῬΆΒΘΟΥΘΡ 
δηὰ Ῥεπίοοοδὶ 1[ὴ0 Βεαγνοδὶ 88 βηϊβησα, 
80 ἴπδιί οὐ ἰδ ͵Δ48ὲ Γ66.}781 βϑν- Ὀγοδα 
(ΠΒῚ)Σ ὩΠ᾽), θακοὰ ἄοπι ἐπ ποὺ οοτα, 
8 οἴθγοα οὐ ἴῃ6 δία, Ἐθηοο '8 6Χ- 
ΡΙΪΟΔΌ]6 16 ἀοδίχιδοη ΠΥ) 4Π, 

“ Ἐοβεῖναὶ οὔ Οοηο]υβίοη,᾽" ὙΠ ΟὮ Ὑγ88 ἰαῖοῦ 

αἰγὶ δαϊοὰ το Ῥοηίοοοβι ; ἱΐ ἰ8 πὸ τοστηϊ- 

Ὡδίϊοη οὗ [0 Ῥάββονοῦ : [6 Παγνοδί, οοσῃ- 

τηδηςοὰ ἰῃ ἐπο ἢἤγβι τηοητἢ, 188 σοηβίἀογοὰ 
88 δηϊϑῃοὰ ἰπ [Πα (τὰ; δηὰ ἰῃ 1}}}8 θ6Ώ86 

ῬΒΙο(ΟΡρ. ἱϊ. 294) 58}15 (6 ῬΆΒΘΟΥΟΣ προ- 
ἔορτον ἑτέρας ἑορτῆς μείζονος : “τῇ ἴοτο- 
ΤΌΠΟΥ Οὗ ΔΟΙΠΟΥ στθδῖογ ἔθδιν αὶ." ΑουΣ 
[6 δυξιπιηαὶ οαπίποχ, πο ἔγαϊϊ8, [86 
ἔτϑροθ δηὰ οἱΐνεβ, τ ροῃθά. ΑΒ ἃ ἔθϑιϊναὶ 
οὗ τηδηκερίνιηρ ἴοσ {πἰ8 ἰαϑὲ δαγνοδὶ οὗ 
ὅΠ|6 γϑδσ, [86 Εδϑαϑὶ οὗ ΤἈΌουΠδο]98 (Π 90) 
ΑΒ ἰπδβιϊαϊοά, ἢ ἩΒΙΟΣ [86 δρτίοα!]- 
ἴαγαὶ γοδσ τὯάὴδ σοραγάϑὰ δὲ Ἴοοποϊυἀοά, 

δηὰ δῇὴον τ ΒΊΟΝ [6 ΓΑΪΏΥ Β6ΆΘΟΠ 96η6- 
ΤΑΙ οοΙμπιοηοοῦ, ΤὨυ5 ἴῃ [6 Γ᾿ γῸΘ 
[οβῖῖναϊβ οὐ Ῥδάδουθσ, Ῥρηϊοοοβὶ, δπὰ 

ΤΑθογηδοῖο8, [86 ΒΟ]6 ογοῖο οὗὨ [86 ἀρτὶ- 
συ] ταγαὶ ΒΟΙΪγ -ἀδγβ 88 οομμρ᾽οἰοᾶ; ἘΠΟΥ 
ὝΟΙΟ ἔδϑεῖνδὶβ οὐὁἨ {δδηκδρίνιηρ ἴοσ 180 
Ὀ]οδϑίησ νι ϊοῖ αοὐ μδὰ Ὀοδβίονγοα ὑροη 
1:6 Β06048; δηὰ ἐδοὶγ βο]οπιηϊσαιίοη, (6 
ῬΙΙκτίμηαρ δ ἴο [Π6 ΘΘΏΓΓΑΙ ΒδποίυϑΥ δηὰ 
ἴΠ0 οὔοχίησ οὗ δδοσίῆσοβδ, ἱοζϑῖδοσ στῇ 
(0 ΤΟΙ ΘὈγαιοη ΟΥ̓ ϑοοὶδὶ δηὰ Ἵομνυϊτίαὶ 
ἴδαδίβ, ὈΟΓΘ δὲ οὔοο ἃ γα] ρίουβ δηὰ εἰν], 
ἃ δοϊθιμπ δηὰ Ἵμθογία], ομδγβοιοσ, 

ὉὉπάουθιοαϊγ {Π686 [ϑδεῖνα]β οοπισυϊοᾶ 
8160 ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΘΌΪΥ ἴο οομηοηΐ [6 »οϊποαῖ 
ὉΠῚΙΪ οὗἨ [06 ΗΘΌΓΟΥΥ παιίοη, δηὰ ἴο ῥγὸ- 
γϑηΐ ἀδηρόΓΟΙ δ ΔΏΪΤ ΟΕ [168 δη ἃ 6Δ]ουβῖο8 
διηοηρ ἴπο ἰγῖὶθο8. ὙΙοσδ 106 ΘΟΙΩΣΩΟῺ 
[ΘΙΏΡ]6, δὲ πο 180 8016 παιίοι ροτὶ- 
Οὐ ΔΙ ἀβϑοτ θὰ [ῸΣ βδδοσγοᾶὰ δπὰ Ἰογίαϊ 
ἴδε νι 198, [ϑταθὶ ποῦ ]ὰ δοοῦ δυο Ὀδοῃ 

αἰδιηθιλθογθα ἰηΐο ἃ ΥΑγ ἐν οὐ 8:4}} δὰ 
ὝΘΔΚ δίδιοδ; ἰξ ττουἹὰ [Β08 ανὸ Ὀθοοτηθ 
δῇ ΘΑΒΥ͂ ΡῬΤΙΟΥ͂ ἴο (16 διἰΐδλοϊϑ οἵὗἩ ἴῃ 6 ΡΟΥΤΟΣ- 
[] Θμοιηΐθ8 ἀσουπὰ ἰμοτ, δηὰ ἴἢο ἰητοσηδὶ 

οοπηθοίίου οὐ που] ὰ ϑοοῦ δανο Ὀθοη 
Ἰοοδομθὰ δηὰ ἀἰβϑοϊνοὰ. Τῆδὲ Φογοθοδια 
ἀϊὰ ποῖ σοηβί 6 (Π6 βδεραζαδίίου οὗ ἴ[Π0 ἴδῃ 

ἐγ 68 ϑθουγοᾶ 88 ἸΟη Ως 88 ἴΠ:6 ῬΘΟΡΪο χηδὰθ 
ΡἱΙστίδ 68 ὑο [86 ΤΟΙ Ρ]6 οὗ δ ἀζαβαϊοπι ἴὸ 
Ῥαγίϊοῖ ραῦθ ἰῃ 186 οοϊατοη ἔδδεῖναϊβ, 18 ἃ 
δίτοηρ Ῥγοοῦ οἵ [6 πηϊρ ἱπῆυθηοο οἵ 
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ὝΥΪΣΙ 1 16. 1 ἘΠῚ ὮΡ πεν ὈΣΘὉ ΤΟ ἍΤ ΔΉ 
ὙΡδδῖα ΠΆΡΕ ΠΝΧᾺ ἤδη 1) ΠΡΡΕ ΧΡ Ἴδε ὙΦ ΤῊ35 
ἔδοθο στδηὰ ἱπδεταίοη8, δὰ οὐὗἨ {ποὶσ 
τα Ὠ οἴἶξοῖβ προὺ [86 πδιίϊοῃ δὶ ομβδτϑοῖου 
οὔ ἐδιὸ 1βγβδοι ἱϊο8 (1 Είηρ χὶὶ. 26---98; 5600 

ἈΠοελ. Μο5. Ἐ. ̓ν. 8198). 1 ταΐσαν Ὀ6 υτροά, 
ταὶ τΠ)656 ΤΟ ΔΙ δηὰ οὐ] δίΟΥΥ Ρἱ στα. 
968 Ἰπηροδοᾶ ροὴ [86 πδίοη οοηβί 6 Γ- 
ΔΌΪΟ βδοσίἤσθβ, δηὰ ᾿ηγοϊνοὰ Ῥοιἢ ἱποοη- 

νοηΐοπορ 8πηἃ Ἔχρθῦθθ. ἩΟΎΘΥΟΙ, [686 
ζοϑιϊνδὶβ σοσο, ΟΥ̓ ἴδιο 16 ρ ἰ8]δίον, ἱπυθδιϑα 
ὙΓΠῚ 8 ϑδοοὰ οδασδοίου; [86 ὝΟΙΘ ΓΘ- 
ῬΓοβθηϊθαὰ 88 οὔθ οὗ [86 ἈΠΠΑγΒ οὗἁὨ {6 
τὨοογδιῖ δὶ δοῃδι ὉΠ] 00; ΘΥΟΙΥ͂ [6ΓΆ6]110 
ἔεϊν ἃ βἰγσοῃρ ωρυϊδο ἴο τχθοὶ δὲ ὁῃοθ Ὠἷβ 
αοὰ δηὰ ᾿ηεἶβ Ὀγοίγοῃ ὕγομι 411} ρδγίδ οὗ 
πο ΗΟΪΥ 1,δηᾶ; δπὰ Ψὴο ἱ8 8ο ἀδγνοϊὰ οὗ 
811 σοὶ σίσυαϑ ϑεηχοης 8δ8 ἴὸ οοῃβί ον 
τοὶ σίου ᾿πβεϊ τ ]00}8 ἱπηργδοι δ Ὁ]0 Ὀ6- 
οδΌϑὁ [ΠΟΥ ΣΟ] ΌΓΘ ῬΘΟΌΠΙΔΙΥ δηἃ ῬΟΓΒΟΠΔὶ 
Θχοσίίοηϑ, δηὰ ἢοΐ ἴο σοΙρσοΒομα ἰμδὲ ἃ 
πϑιΐοη, [Π6 ὙΘΙΥ͂ σοηίτο οὗ σ οΒ6 οχἰβὶ- 

Θῃςα ͵ἷδ γε ἱσίοι, Μ}111 ΘἸΘΟΙΓΌΙΪΙΥ βϑοσι ἤοθ 
ΘΥΘΙ͂ ὙΟΥΪΥ δἀνδηΐᾶρο ἴἰῃ οΟΥὰογ ἴο 
ΒΘ. 5[Υ ἃ δρί γι] ογανίης ἢ [ΙΕ 8 παίαταὶ, 
ἴδδιὶ 106 16γϑο} 68 Ὑ8ὸ Ἰ᾿ἰνοὰ ἰπ ἰοσείση 
ΘΟΠΠΕΤΙ68, ΟΥ ἱῃ ΔΙ βιΐπθ ὙΘΙΥ αἰδίδηϊ 
ἔγοτῃη Φοσζυβαίοη, ἀϊὰ οὶ διὐοπὰ ἰἱῃ [ἢ 0 

Κορ ἷ6 ΘΥΘΣΥ͂ ΥΘΔΣ ΟἹ ἴδ6 [Ὦγ66 ζοβιϊγα δ, 
85 ἰξ πουϊὰ ἢαγα Ὀ6ΘῺ ἱσαροθδὶ ὉΪ]6 10 Τρ ΚΘ 
8 ἀουθ]ο ἸΟΌΣΤΙΘΥ --- ΤΌΣΩ ΘΓ ΒΑ τι Ὦδοκ, 
δηὰ ἰο Φεγαβαϊοη δρϑίη---ἰὰ [6 Βδοτί 
ἰηίογνδὶ οί ῬΆΒΒΟΥΟΣ δηὰ Ῥϑηΐθοοβῖ 
(ΤἈεοάον., δὰ ΟἹ]. 1... 17). Βαξ ρἱ]ρτῖτα- 

8288 ἴο Ὠδίϊοη ΔΙ βαποί 68 ἩΥΘΓΘ, Δί ὙΟΡΥ 
ΘΆΣΙΥ εὐπι68, ρογίοσιηθἃ Ὀγ ἀἰογοηῖ δῃ- 
εἰθηὶ πδίϊοθβ. ΤὙποβο οὗἩ [116 Ατδὺβ ἴὸ 
Μοοεα διὸ οοῃδί ἀογοὰ 88 ο]ἃ 88 [86 {{πὴ0 
οὗ ΑΡγδμδζη, Ὑδὸ ἰ8 ὀνθῃ 88 ἰταβο] 

ἴο δύο τηϑὲθ [ὈΤῚῪ ᾿ΟΌΤΏΘΥΘ [0 ἐπδᾶξ ΟἰΕΥ, 
Τῆς τοῦ Ηεῦτον πογὰ 2 5 ἰάδπίῖοαὶ 
νεῖ (86 Αταδὶς Ηαά. Τῆδ ρδγδ οὶ οὗ 
(09 Μαβοιωσιθάδῃ μι] ατίπηαζοθ ἴὸ Μίθοοβ 
8.55188 ..8 ᾿ἰκοτνὶβθ ἴὸ Ἀπογείδη ὦ ΠΟῪ (86 

ΤΩΔΩΥ ΓΒΟΏΒΑΠ 8 οἵ χυοδίβ οου ]ὰ Βηὰ τοῦτα 

“«ἸΚΐη τ να }}8 οὗ Φεγαβδίοη. [ἢ Μροςδ, 

ἃ ἰοΟἾΏ ΤῸΟ ἢ ΒΙΏΔΙΟΓ [8 «6 ΓΒΔ] θὰ 

Ὑγ88, ἀΙσῖνο, ΟἹ ΒΌΟΝ ΟσΟΔΒΙΟΏΒ, ΠΛΟΙῸ [ἢ 8 

ἤδγ ᾿δουδαηὰ βίσβηροτβ. “"Α8 ἴῸγ μοιδβο- 

τοοσι, ἴδ 6 ἱπμδθίϊδηΐδ ϑιγαϊίθη [ΒΘ ΒΟΥ 68 

ΥΟΥΥ͂ ΤΟΝ, ἰῃ οΥάαΣ δὲ εἶιΐ8 ἐἰπια ἴο τραῖὸ 
τδαῖν πιδύκοῖ. ΑΔΦ [ῸΥ δυο 88 σοτῃθ ᾿Αϑὲ, 
ΔΙ͂ΟΣ τἴπ6 ἴον ἰ8 δ᾽1οὰ, ΤΟΥ νἱϊο ἢ ΤΒοὲ 
τοη8 νους (86 ον, δηᾶ {Π6γ6 δϑϊὰθ 

ΜΗΠ] [ΒΟΥ Γοονο ὑονγατβ ΒΟθ. ΑΒ [ὉΓ 
ῬΓΟΥΙΒΊΟΗ, [ΠΟΥ 411 τίη δυδοϊοης τ ἢ 
ἔοι, οχοορὶ ἰδ ὃὉ6 οΥ̓ 68}, νος [867 
ΤΩΔΥ͂ ὮαΥο δὲ Μίϑοοβϑ; δαὶ 811] οἵδ ὕγο- 

Υἱβίοηδ, 85 Ὀυ οσ, ΒΟΠΘΥ͂, οἱ], οἸἑνο8, Υἱοα, 

Ἰίβουϊξ, οἷο, [ΠΟῪ Ὀτίηρ σῖϊ ἸΠδ 88 
ΤΌΠΟΝ 88 ὙΠ]}1 168ὲ Τῃηγουρἢ ἴἰἢ6 ὙΠ ΘΥΤ688, 
ογνγασὰ δηὰ Ὀδοϊκκνγασὰ, 88 νγ70}1} 88 (ἢ9 
1ἰπ|6 [ΠΟΥ͂ δία δἱ Μϑοοδ; δῃηὰ 50 ἴοσ πον 
6816}8 (ΠΟΥ͂ Ὀγπρ Βύοτγο οὗ ργουθηοσ, οἱα., 

π} ΛΒ "ἢ (ΡΠ). Αοοογάϊηρ το Ηοτο- 

ἀοίμε (ἰϊ. 60), πὸ Ἐφγρἐδηβ 8180 οϑἷθ- 
Ὀγαϊθα, δηηπδ}γ, σοϊηηοη ζδδιΐϊναα, ἴῃ 

δΡΡοϊηϊοα Ρεαγίβ οὐὗἩ [6 ἀδϑοσί (866 ῃοίθ 
οὨ Υ΄. 1). 

τά. Ὁ ΟΣ τ 186 βατπηθ δα ὮΝΟΨΕ, ἴῃ τϑγ. 
17, ἴδτοο ἐἦπιθ9. Τὸ ΘΧρ]δηδίίοη, ὑπαὶ [ἢ 
ἴγοθ Ὀσΐποῖρ4] [68ι1ν8]8 ἃτα οδ]οὰ ὧν 
Ὁ "22 Ὀθοδιιϑὸ 8}1 Ἰσγβ} 168 ἡγεγα σοαυϊγοᾶ 
ἴο τορϑὶγ ἴο 9 γι 86] 6 “ οὐ ἴοοί,᾽ [8 ἔπ }16. 
Οογρατο ΝΌμ). χχὶϊ. 98: ΠῚ ")Π5Π 
Ὁ) φὺν, ΦΊδοῦ ᾿δ8ὲ πον Ὀοδίθῃ σὴ6 

(ἤγθο τἴπιθ8." Οΐκθῖοϑ, ᾿)))2) ΠΏ. β6ὸ 
Οεε., ΤΠ68. Ρ. 1262 α, 

ν, 1ᾶ. Ανουῖ ῬΑΑΒΟΥΈΕ, δηὰ [Π6 ἴα τ 

οοηποοίδα ὙΙὮ ἰδ, 566 ποίδβ ἴῸ σμδρίογ χὶϊ, 
Ανοις ΝΠ ΣἽΠ, βο0 οἡ χὶϊ. ῶ, δπὰ 
ἰχ, 31.--ὙῊ ποτὰ ὨΡΥἽ 8) ἸΝῚῸ ΝΟ], 
απά ποπὲ δ᾽αϊϊ ἀρρεαν δεζονε ττἜὲ επιρένψ, 
Βοοης ἴο 41} (80 [γοο ἔδϑεϊνα δ, πὰ τοῦδέ, 
Ἱπογοίοσο, ποῖ, 88 ὑῃ6 Ἐπ] Ἰβἢ ὙΨογαίοη 
ἄοοϑ, Ὀ6 ἱποϊυδοά τ ΐη ΡΑΥ ἢ 6518, ΚΘ 

[Π6 Ὀγοοορὲ οοῃοογηΐηρῦ Ῥάββουοσ, Μο- 
ἄἀογῃ σομητηθηΐδίοσ πὰ ἴῃ [18 σοτητηδη ἃ 

Δ ΒΏΔΙΟΡΣΥ ἴ'0 ἐδ6 οὐβίοῃ οὗ Οτίϑηϊαὶ 
ὩΔΙΪΟΠΒ, τ ἢῸ Ὑ6ΓΘ ἰοσ  ἄθη νοῦ (0 δΡ- 
ῬΘΑΥ Ὀαοίογο {πο ῖγ Κίηρθ τὶ Ποῦ Ργοβοηί8. 
(ὅεο έοδδηηι., δὰ ἴοο. εἰϊ.; δὰ αφῃ,. χχχὶϊὶ, 

8; δηᾶ Οτὶοηϊ 1. Ρ. 166). 8 18 Πογδ ἴὸ 

6 ἰακοὴ βαγογ ΠΥ, δεΐογε πιὸ, ἸἴΚ6 
[κα. 1. 15 (ὩΒ ΠῚ} 9), Ῥβα. χἹῇ. 8, ἰάδη- 
εἶοδὶ σῖτα 8 δὲ ἴῃ γα 7.17. ΟὈΣΩΡΑΓΘ 
Ἑω., ατ. Οτ. ῥ. 682. 

Β, 16. ΤΊ εἰχηϊδοδιίίοη οὗ ῬΕΝΤΕΟΟΒΤ 



45ὅ ἘΧΟΡΌΡ ΧΧΗ͂Ι. 

ἴον ἴῃ ἴὲ βου οϑτηοϑὲ ουὖ ἔγοπι Εργρὺ; δηᾶ ΟΠ 6 58|8}} 8Ρ- 
ῬΘΆΡ ὈΘίΌΓΘ ΤΔ6 ΘἸΏΡΥ: 10. Απᾶ {6 ἔραβί οἵ διαγνοβῦ, 
16 βγβίξραϊ8 οὗ (ὰγ ἸαθουΓ8, τ ἢ ἔμου Παβὺ βουσὶ ἴῃ ΠΥ 
Βι6145: δῃᾷ {86 ἔδαϑί οὗ ἱπραιδβοσίηρ αὖ ὑμ8 6πά οὗ ἴῃ 6 γϑαγ, 

ἷθ8 ΔΙγεδὰν οὐάθηὶ ἴσοτα ἴθ αἰ βετγοηὶ 
ἸΒΙΏΘΒ ἩΓΒΙΟΝ ἰΐ ῬΟΔΓΒ: 1δ.. ὙΥΡΠ 2Π, ἴῃ 
ΟἿὟΓ Ῥαββᾶσο, ἐλε 7δεἰοαὶ 9 (λὲ δαγυερί, ἃ.8 

(6 (Π0 Βαγγϑβὶ ουύθὴ οὗ 1.)}0 1δἴοΣ ζτδίῃβ, 

ΔΒ ὙΔοδῖ, τ88 οομδίἀοχοὰ 858. δηϊδῃοα, 

Φηὰ, 5927 Ὁ)» (Νυῖ. χχνὶϊ. 26), 

16 ἀΔΥ οὐ Ὑδὶοδ (86 ἤγσβὶ ἰοανθδ τηδᾶθ 
ἔσο 186 ΠΟῪ ΟΟΥ ΜΟΙ οὔθγοὰ οὐ ἰδ0 

δίιασ, Ὑμβθηοο ς ἰ8 οδ θὰ ὉΥ ῬὮ1]ο 
(1. 294), ἑορτὴ πρωτογεννημάτων; ϑτά. 
ΤΊ  Π, ἐδεὲ 7εαδὲ 9 ὡεελς (Ὠκαϊ. 
χυτὶ, 10), ὈΘαΔΏΒΟ ἱξ 8 Το] ουγαϊθὰ δβουθα 

σΟΙΡ] οἰ ΘΟΚΚΒ, οὐ ΒΩ ἀδγβ δου Ῥαβ88- 

ΟΥ̓ΕΓ (νοΓ, 9), δηὰ {πΠ6η00 [6 ατοοκ παῖθ 
πεντηκοστή (δοἰϊϊοοῖ, ἡμέρα, Ῥοηίθοοδι), 
1.6 ΒΠΙΊΘΙΝ ἀΔΥ (ΟΟΙΏΡΑΙΟ ὡοδερἦμε, Β6]]. 
ψυά. Π.Ὰ 111. 1)»).. δον δ γα οῃ 0818 
[Π6 ἔοδιῖναὶ αἷδο ΠΣ ἸΣΠ ἸΌ, δβδογ- 
ἧς [Πῶὶ, οὐ (818 ἀδΥ, [6 αἰχίῃῃ οὗ (9 
τεἰγὰ πιο, [Π6 τουοϊδίίοη οὗ ἴδ9 ἀδοῶ» 

ἴοραο ἴοοῖ ρῥ᾽δοο (866 οὐ χὶχ, 23); δηὰ ς8}}8 
ἔυσημογ Ῥοπίθοοϑὶ, δρυγεῖίνεϊγ, ΠΥ) 2Π 
ΟΓΥ ζδεϊϊναὶ οὐ οομοϊαδίοη, δῖησθ ἱἰΐξ 

οομρ]οοά, βρ  γ8.8}}γ, τδὲ νος! Ῥα88- 
ΟΥ̓́ ΟΥ [86 τρἀδιηρηοη ἔτοῃ Ερυρί δὰ 
σοπητηθηορα: [ὉΥ ἸΙΟΣΓῚ τ οπὶ 1Π6 ἀϊ- 
γἱπο ἰατγ8 σου ὰ ἢᾶνὸ Ὀθ6η ᾿πηροσίοοϊ δοὰ 

1186 1688 (866, ΠΟΎΘΥΟΓ, ΒΌΡΓΒ ΟἹ τΌΓΒ. 14 
--ἰ. ΒΒαῖ, ονϑθὴ ῬὮΣΟ τρᾶῖκοθ 10 

τηθῃτίοη οὗἩ ἐδ τηοδηΐηρ οὗἨ Ῥοῃίθοοεὶ 88 

1:0 ἔοδιναὶ οὗ Ἰορκίβἰδύοη, δἰ που τμΐδ 
ὧδ. ΟΥ̓ σοῦΣΒΟ, 16 ΟὨΪ]Υ ΟὯΘ δὲ Ῥγοβθηῖ δἷ- 

τε ρυι δὰ το 'ξ ὈΥ {πὸ οῖνδ, 85. ἰξ δῇ ἢδνθ 
ἴον τῆθπι Ὧ0 ᾿ππρογίδηοθ 85 86 ἰεδίϊναὶ οὗ 
ἴτὴ6 Λαγυεεί. Φοθορῆυβ (Απίᾳ. ΠΙ. χ. 6) 

ΤαΘΠἾ0Π8 88 (Ὧ6 πδι16] δὴ οἵ Ῥοηϊδοοδί, 

᾿Ασαρθά (Αβδια, ΝΝΙΠΥ})); δηὰ ὑυπάοῦ 
τηἷβ ἀεδίρπδιίίοη ἰδ ὀσουγβ ΓΘ] ΠΟΥ ἴῃ 

10 Ταϊυὰ. ΑἸΟΒουρὮ ἴῃ ΒΙ1]1ς 41] ΡῬἢγα- 
δοοίοσυ, ΓΥ) οἰρηιῆοθβ ἈΒΒΟΓΌΪΥ, 65ρ6- 
ΟἰΑΙΥ [ὉΓ 186 ΡῬτροβο οὔ οοἰουτγαϊϊης 
ἔοκῖναι 9 (πανήγυρις), ἰδοῦ ἰγβαϊπῖοη μὰ 

ἀοτίνοὰ ἱξ ἴτοιι ἽΥΨ, ἴο σοποϊυάο, δηὰ 89 

υπάοτβίοοὰ ἰδ 88 1:6 ἔεϑίϊναὶ οὗ Ἵοοῃοΐα- 
βίου, δηδίοζουβ ἰὸ ἴθ οἰ ἄδγ οὗ 
δαοοοίὶ, 

ΤὨΘ ὈΥΪΠΟΙΡΑΙ ῬδδθδρῸ8 ἰτοδιίηρ οὗ ΟἿΣ 
[εδιῖναὶ δῖο, [,2υ. χχὶϊὶ, 15---299; Νυζσηῦ. 

ΧχΧΥΪὶ, 96---391; Τουξ. χΥὶ, 9---12; δὰ 

Ὸ ᾿θασ ἐπογοίγοση : 181. Ῥεηϊθοοδὲ γγ88 
ἴο Ὀ6 οοἰουταιοά οἡ ἴμ6 ἤδίοι ἀΔΥ δῇ συ 
[16 ἔχει ἀδγ οὗ ΠΟΥ οοπνοοσδίίοη οὗ Ῥαββ8- 
ΟΥΟΓ, ἴῃδὲ 8, ὯΥ ἀδγβ δή [11 δἰχίθθ: ἢ 
οὗ Νίϑδαῃη. Τΐ8 18 ΘΥΙἀΘΏΥ (}}6 86η86 οὗἔὮ 
ἴι6 ννογάβ, “ ἴοσῃ ὯΠ0 ΙΠΟΙΓΟῪ δῇοσ ἐπ6 

βαθῦδι" (ΠὩΠ ΠΟΘ) ἰὰ [1ονῖ, 
ΧΧΊΪ, 1δ; ἴοσ [86 ἔγοὶ δῃᾷὰ δουθηΐῃ ἀδὺ οὗ 
ῬΡΆΒΘΟΥΟΥ ἃτὸ δῦ 8.8, ἀδΥβ οἵ Ταδῖ, [ΒΟΥ 
δῖ “ ὉἽΡ ἐξ ΠΡΌ, Ὧο ποῖ 588}} Ρ6 ἀοῃϑ 
ΤΏΟΓΘΟῚ ἢ" (νοΓ5. 7, 8, ΠΟΙΏΡΑΙΘ ΥΕΙ, 89). 
ΕΌτΙΠοΥ, [Π6 ἰαχὲ ἴῃ νοῦ. 15, 408}18 65 [Π6 
ΤΙΝ᾽ τλοσὸ δοοῦγαίο υ, ὈΥ δἀάϊηρ: “ἴοσα 
[86 ἀδγ τ[Πδὲ γοῦ Ὀγουζῶΐ [86 εἰοδῖ οἵ (6 
νῶν οδεγίηρ," δρὰ ("ἷ8δ τγδϑ ἀθῃθ δο- 
οογάϊηρ ἴο γασ. 11, οα ἴ86 βἰχίθθη ἢ ἀδΥ 
οὗ Νίθβδῃ. ἀἈπηὰᾶ 08 Ὑτίνοβ Φοβορθῦδ 

(Δηῖίᾳ. ΠΙ, χ. 6): “Οὐ ἴΠ0 δβεοοῃὰ ἀδῪ 
οὗ υπϊοαυοηθὰ ὑσγοδᾶ, πῆ οὶ 18 (ἢ 5βὶχ- 

ΤΟΝ ἀδγ οὗ 180 τηοητ "ἢ, (Π6 ἤγει- ἔσο 8 

τ το οὔογοά ἴῃ ἐπα ΓΟΏΡ]6, ἰπ ΓΒ 6 ΠΙΔΏΠΕΣ 
ἀεδογί θά, Ρ. 182, δηὰ, “ὑπ θὴ ἃ ψϑοκ οὗ 

ΘΟΚΒ 88 μδβδϑοὰ αὐεργ ἐλίς δαογί ες 
(ν ἰοἢ πϑοκβ οοηἰδίῃ 49 ἀ408) οπ ἴ[δ6 
δΑΙοΙ; ἄδγ 8 Ῥεπίθοοεί. ΤὨΐ8 πδίαυσαὶ 
ἑηϊεγρτγοίδιίου, δἀορίϑα ὉΥ 618} ἴστα- 
ἀϊοη, 888 Ὀθοπ ταὐοθοῖϊθαὰ ὉΥ ΒΟΠ.Θ Βθθοίβ, 

88 010 βΥΡάάυςοοβ δῃὰ Καγδλίϊοα, το ἐδ Κ6 

ΓΩΣΠ ΓΠΌΣ ἴοσῦ [6 ἀδὺ δῆοσ 186 
ΨΘΟΚΙΥ Βα διὰ ἰη (Ὧ6 τοὶ οὗ ῬΡΑΒΒΟΥΘΥ͂, 

δηὰ, ᾿Βογοίοσο, οἰ θυγαὶθ Ῥϑηϊθοοδὶ δἰ τ 8 

Οὔ ἃ ϑδιυπᾶδαγ. Το οὐ)οοϊίοηϑ οὗ Μυηκ 
(“ ϑοῖὴθ τοιπιασῖκβ δρουΐ ἴ80 Ηοϊ]αγβ οὗ 
ἴπο0 Αποίθης Ηοῦγονν ἢ δραϊπδὶ [δ ἰγὰ- 
ἀϊίοπδὶ δοοορίδιίίοῃ, ἃτὸ οὐ πὸ γι. 

(σορεαιο Ταύρυσο Οπίκοϊοθ δηὰ Ὅεσγα- 
δδίοιη, δῃὰ Ἐδη Εγα, οὔ Του. χχὶϊ, 

11, 1δ; Ουβεγί, 1.1. 41) 8.111 1688 δοοορί- 

8.016 18 (Π6 ορἱπίοῃ οἵ Ηἰ ἰΣίᾳ, δαὶ ΠΟ 
ΤΩΝ δἰχηϊῆεδ [ΠπΠ6 ἀΑΥ αἴζασ τ86 οοποίν- 
δίοπ οἵ [86 Ῥαβϑουοσ, Ὑμὶο ἢ αἰ ὙΑΥΒ Ὀορδη 
ὙΠῸ 6 βδυηάδυ, δηὰ (6 δουθηιἢ ἀδΥ οὗ 
ὙΟΝ τ88 1Πποχοίοσο ἃ ϑαῦθδίδ; (οὸσ ἰδ ἰδ 



ὉΌΒΡΥΣΌ ἃ ΠῚ 456 

ὙΉΡΓΟΡ ψν ΠΡΒ ὈΡὴΡ δ αν ι ΤΥ τ Ἡρυρτης 
16 οοπήθοξατο οἵ (μιδὲ οτος, [πδὲ δἱ [890 
Ὀερσίπηίϊηρ οὗ [6 ΥΕῈΔΣ ΠΟΥ ὙΓΘΟΙΚΒ ΔΙΤΔΥΒ 
ὝΤΟΤΟ σοτῃπιοπορά, 80 [ἢδὲ 86 ϑου ΘΓ Ὦ, ἔθ Γ- 

τοοητῖ, δηὰ ΕΘ Υ- ὅγε ΟΥΑΙ ψοσο ϑδὺ- 
Βαῖῆβ. Βαΐ ιμΐ8 ἰηιοιφγοίδεϊοιι ποῖ ΟἹ 
Τοδῖδ ΟἹ ΘὨΓΓΟΙΥ ὈΠΒαρρογίθα δι ρροΟΒὶ]ΟΠ8, 

Ὀωΐ 15 ῬοΓίδοΙΥ τοξζαϊοαὰ ὮὈΥ ΒΑΘΉΤ᾽ ὶ δρί το- 

τοδυῖς (ϑγτηῦ. ἱϊ. Ρ. 621), (δὲ [86 οἴετγίηρ; 

οΥ̓͂ [88 τη ηρ-δηεδῦ σοῦ]ὰ, [ἢπ8, ᾿ἰ 6ΓΆ}}ν 
1 Κοὸ ῥἴδοο ροδὲ “εείμηι, Ἡ ΟΓΘΔΒ (Πδὲ σοΓ6- 

ΤΩΟΏΥ ὙῶὲδΝ)δ Δ ἰπίοοταὶ ρασὶ οὗ ἴ6 Ῥδ88- 
ΟΥ̓ΟΥ Υἶτοδ ᾿Πμοπιβοῖνοβ 2π8ἃ. Οη Ῥοπίθοοβι 
ἴνο Ἰοδυοηθαὰ βοῦν -Ὀγοδὰ8 ἔγοτα (Π6 ὨΘῪ 

οοσῃ (5) ΠΟΣΠ ΠΣ) ποῦ οδογχοᾶ, 

ΘΔοἢ οοηίδίηίηρ οπθ-6}0}} οὗ δῷ Θρἢ δ} οὗ 
βουν (,ονἱϊ. χχὶϊ. 16,17)». ὙΤηθ Ἔχρτζγοϑ- 
εἷοπ “ΠΌΤ. ὙΟΌΣ ΔΟΌΪ ΔΙΙΟΏ8 γοὺ 58}}4}} 
Ὀτίης 1Πθη:,᾿ ἢδ5 ἢοῦ ὈΘ6Π πη δογοίοοά, ὮΥ͂ 
ἐῆο Ηδῦγον ἰγϑαϊἰοη, ἴὼ τρθϑη [δδὶ 

ΘΤΟΙῪ [δγρ 6110 γὸὴΑ8 ὑὸ Ὀσγΐηρ ὕνγο ἰοδνοϑδ, 
Ὀηΐ ἰδδὲ ἴνὺῸ σΟΓΟ ῥγοδθηϊδὰ ἱπ 8]1, ἰὴ 180 
Ὡδῆα οὗ ἴ)6 ἯΠΟ]6 Ρδορῖε, υ8ὲ 88 ΟὯὨΘ 
ἤγδι ηρ-Βῃεαῖ τὦϑ οἴἶσσοὰ ὁπ ῬδδΒΟΥΟΥ, 

Βαι ἰξ γῶϑ δῃ)οϊ πο 88 8 ἀπ Ὸ ἱπουτρθηῖ 

ΟὨ ΟΤΟΙ ἱπάϊνίἀυΔ], (0 οὔονι νου 

αιῖιδ δοοογάϊηρ ἴο δὶ5 δὶ ἐγ (Π2 1) ΠΘ 
ὙΠ, Ὁεαϊ. χνὶ. 10. Αϑοῦ (δε86 ἰοατοβ 
δὰ Ὀδεη ργοϑοηιθὰ ΟἹ [6 αἰίδγ, υυἱτἢ (ἢ 6 

Τῖϊο οὗ τοαυΐχᾳ (ΠΠΒ12Π)), [ΠΟΥ τοῦθ (ἔνο 

ΟΣ ἴθσϑο ἀδΥβ 1δῖ6.) αίνθῃ ΟΥ̓ ἔοσ ἰοοὰ 

ἴο (16 ῥυἱοβίδ, γ8ο ὝΘΓΟ ποῖ Ῥοιτηϊ θα [0 

ἴϑδτο δηγτ εν οΥον 6111 [86 [0] ονηρ ἀδ 

(δοεερλμα, Απιᾳ. 1Π,|, χ. 6; Μωῆν. 

ὍΜοηδοῖ. χὶ, 9). ϑιὰ. Α8 βδοιῆςθδ τ ΓΘ 

ἰο ὃο οβοτοὰ, δοοογάϊηρ ἴὸ Του, ΧΧΙΪ, 

18, 19, ϑονθῖι ᾿ἰδιιὺδθ οὗἨ ἴθ ἢγϑί γϑ8σ, οὔθ 

ΒΌΠΟοεκ, δηδ πὸ ΓΔΙΏΔ, νὴ 106 Πθοθδ- 

ΒΆΓΥ ταρϑῖ-, δηὰ ἀτίηκ-, οἴοτίπρ; ἃ Κἰὰ οὗ 

106 ροδίθ 85 8ὴ οχρίδιοη ἴῸσ δίῃβ, διὰ 

ἔνο ἰδπιὺβ οἵ Π0 γδὶ γοδζῦ, [ὉΓ 8 Ῥθδοθ- 

οδατγίηρ. Βαϊ, ἴῃ ΝΌΠΙΡΟΥΒ χχυ ὶ, 27 .---8], 

δ Ῥγβοσί υϑὰ ἔπῦὸ ὈῈ]]ΟΟΚΒ, ΟΠ6 ΓΆΠῚ, ΒΟΥ ἢ 

Ἰατοῦθ οἵ ἐδ ἢγβε γοᾶγ, ΜΠῸ [86 πιοδῖ-, 

ἀτίηκ-, δῃὰ οχρίδίουυ οὔεσίηρβ. ὙΤῊΪδ 

ἀἰδοτορθηο ῦ οὗ ἔπθ ὨΌΠΙΒΕΙΒ [88 Ὀθθῃ 

τοοοηῃοὶϊοὰ ὉῚ Δεν θη ἰσδάϊο Ὁ [δ6 

οοηὐοοξαγο ἐμὲ [29 Ῥαδββδρὸ ἱπ 1 ουἹετβ 

ἐτοδίδ οἵ Ἐμ6 βδογίθοθ ποθ γὰ8 ἴο ὃθ 

εοππηοοϊοὰ πῖῖὰ ἴ86 οὈϊδίϊοη οὗἨ [80 δῃονν- 

δγοδὰ; θαϊ [δὲ ἴῃ ΝΌΤΑΘΟΓΕ, οἵ [π6 δὰ ὰϊ- 

ομδὶ βδογίβοο (Μὴν. Μϑηδο. ἐν. 3); 

Δ «ΟΘΟΡΒΌΒ αἷδὸ δα ἐδ8 ποτ ογ8 οὗ 
ὈΟΓῺ Ρῥδδδαροβθ, διδίΐηρ, 86 (Π6 σοαυϊτοὰ 
ΒΔΟΙΪΒοΘδ: ἰἧχοθ ὈΌ]]ΟΟΝΒ ΤῸΣΥ 8 Ὀυτγηῖ- 
οὔογίηρ, δηὰ ἰἤγθο γϑηβ, δηὰ ἰουσγίοσι 

Ἰασῦδ, ἢ τὸ Κὶἀ8 οὗ [Π6 ροδίβ, 88 δπ 

Οχρίδιίοη ἴοσ βίῆβ. ΤἸῆΈ80 ββου ἤς 68 ὝΟΣΘ 

αἶἰβο ἰοὸ Ὀ6 οὔθιοὰ δ [1820 “ τίίθ οἴ 
ὙΔΥΪηρ "ἢ ΟΥΟΣ [86 ἢγει] ϊηρ- Ὀγοδὰ (1ωουἱῖ, 
ΧΧΙΪ, 20). 418. ΤΊΏΘ ἀδὺ ναδ οἰ γαῖθά 
ἃ8 8 ΣΡ δε ΠΡΌ, “ΠΟΙ σοηγνοοσδίίοη, 
δΔη ἃ ΘΟΥ̓́ΟΥῪ Κἰὶπᾶ οὗὨ ἸΔΌΟΌΣ γγδϑ ἱπιογάϊοεϊοὰ 
(νοῦ. 31; Νυχῦ. χχυἱ!, 26); ἰὸὲ τὯὰϑ ἃ 

Τεδβέγαὶ οὗἉ ἸΟΥ, τ ἰσἢ 41}, ουθὴ [Π6 ϑοσυϑῃ!8 

δΔηΔ πἰγδηγοσθ, δοιὰ ΘαΌΔΙΥ δῃδσθ 
(θεαὶ. χνὶ, 11), δῃὰ πδῖοδ γδ8 Ομ οθῪ 
ςΟΙοὈγαίθα ΟΥ̓ σΟμλΙΏΟἢ τορϑϑίδ, δηὰ ῥγο- 
ὈΑΌΪΥ Μὴ ἀδῆοοδβ δηὰ μῬῃθ] 6 ρϑη)οδ. 
ἯΤΟ πᾶν ιἰβίοσίοδὶ ουϊάθποθ τ8δὲ (18 
Ῥοδυι] [οδιῖναὶ, το 14.116 ἴῃ [026 τοδὶ 

Ἰον εἶν δϑᾶδου οὗ [Π)6 ΥΘΆΣ, Υγ88, Οὐ θῇ ἴῃ [10 

ἶτηο δἴλοσ [86 6Χ116, ΟΠ ΘΟΥ ΠΥ δη ἃ ἀπίνοῦ- 
881} ΒοΪ σῃηηΐσοὰ (ω)οϑερῆ.. Απείᾳ. Χ͵Ψ. χιϊὶ, 
4; ΧΥΠ].. χὶϊ, 2; Βοιίυστὰ Δαὰ, 11. 1. 1). 

σα. ΤῊΣ ΕΈΛΒΤ ΟΥ ΤΑΒΕΒΝΆΟΙΕΘ (ὉΠ 
ΤΊΦΌΠ, σκηνοπηγία, οτ, ΠΌΝΠ ΔΓ, ὉΥ 

ἰδίου ἩτογΒ βίτηρὶν οΔ]19ὰ ΔΠΠ, οὐ δο- 

δουηῖ οὗ 1ϊ8 ᾿τπρογίδη 90) τ88 σοϊουτγαίοα 
ἴτοα ἴδ ἥδοθηῖ ἀΑΥ οὗἩ (86 δουθηι ἢ 
ΤΟ Τδβησὶ, “ΒΘ [Ὧ6 80,80} οἵ ἴδ6 

ΥΘΔΥ 18 ομδηρίηρ ἴον πίηίον᾽"" (ϑἱοεερῆδι, 
Απᾶᾳ. 111. χ, 4), ἀυτγίης δβονὲπ ἄδγπ, 
ΤῊΘ ῥσΐποῖραὶ ῥδδβασοθ οποογηίηρ [ἢ 18 

οδβιϊναὶ ατο: 1νΐϊ. χχὶϊὶ, 88--- 43. Νυι)ῦ. 

Χχίὶχ, 12--99; Ὠσαϊ. χγίὶί, 18---ἰ5. Ηοτο- 

ἤοπὶ γὸ ζδῖΠ6Υ [Π6 [Ο]ονίηΣ ἀδῖα: 18ὲ. 
ΤΙ ἔοδᾶναὶ ἰϑ 'ο 6 οὐδβογυθὰ 88 ἃ ἔΐπ)6 οἵ 
ἼΟΥ οἱ δοοουῃηῖ οὗ ἴ86 ἱπραιδογίηρ οὗὨ [19 
ἔτυϊιδ δηἃὰ [6 Ῥογίθοι υ δηϊδηοά δαγνοδὶ; 
Ἀδποο ἱΐ ἰ8 οδ]]οὰ ΠΝ 2, ἴον 1 τηασκοᾶ 
116 ὁηὰ οὗὨ [16 ἀρτίου] ΓΑΙ γοας (Πὲς 3 
ΓΦ, 806 ποθ οὔ χὶϊ, 3). 834. Αβ, 

ἘΠ ογοΐοσο, (86 ΡῬΘΟΡ]6 ὝΟΓΟ, ἴοσ 16 ουστοηὲ 

γοΑΓ, τοϊϊονοά ἔζοτῃ 411 Ἰδθοὺσ δπὰ αἱ] 
οΑτο, ἰξ οου]ὰ ἔλθ γ δϑδηάοι ἰἰ86 1 10 ἾΟΥ, 
δηὰ [6 Ἰορ!Β]αῦοῦ σου] ᾿α ΒΕ] Ῥγοθοῦθθ: 
ΠῸΦ ἽΝ ΠῚ (σθαι, χνὶ, 16); δὰ ἴῃ 
ἐΠ|656 Ὀ]ΘΑΒΏΌΓΟΒ 8180 41} (Π6 ΤΩΘΙΏΒΟΙΒ οὗἁ 
(86 ΘΟΙΙΙΠΊΌΠΪΠΥ δῃου]ἃ ΘαΌΔ}]}7Υ ρασγίϊ- 
εἷραίθ, ϑ8ιὰ, Α6 {Π0Ὸ Ῥδδθοῦοῦ ὑγῶβ ὈΟΪἢ 
8) ΔΩΤΙΟΌΪ ΓΑΙ δὰ 8 ἰδίου δὶ ἔδδιναὶ 
(806 Οὔ ΥΕῦ. 14--17), 80 150 Βεδβὶ οἵ 
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γθοη ποὺ μαϑὺ ρα που ἴῃ ΠΥ ἸαθουτΒ ουὐ οὗὨ ἐῃγ 86]: 
17. ΤΏΓΘΘ ὑϊπ|68 ἴῃ [ἢ6 γραῦν 

ΤΔΌΘΓΠΔΟΪΟΒ γ88 6180 οοπηῃροιοὰ ψ ἢ [ἢ 6 
ΤΟΙΠΙΘΙὈγϑησα οὗ [16 Ὀαπίρι συϊάδποθ 
Ὑ{ΠῺῈ ποῦ Οοὐα ρῥτοϊοοίο ἃ Ιβγϑ8] ἴῃ (ἢ6 

ἀοβοσῖ; δπὰ ἰξ ψγα8 ποτ ΓΟ οοπιτηδηδοά, 

[πδὶ ΟΥΟΤῪ [δγροὶϊ το βῃουϊὰ, ἀυγίπο (Π6 
ΒΟΥ ἄδγ8 οὗὐἨ ἁ ὠἰδθ δειναὶ, 1ἱνὸ ἴῃ 
ΤΑΌΘΓΏΔΟΪ6Β, “ {πδὺ γΟΌΓ φΟΏΘΓΔΙΙΟΉΒ ΤΑΥ͂ 

Κηον ἰπᾶὺ 1 ἴδτθ 1οζ 186 οὨ ἄτοη οὗ 
Ἰεγαοῖὶ ἀν] ἴῃ ἱβθογῃδοΐοθ, ποθὴ 1 

Βγουρῖι το ἰοσί ἢ ἴγοπλ ἴμ6 Ἰδηᾶὰ οὗ 

Ἐργρι" (ρνὶΐξ. χχὶν. 483); δπὰ πδὲ τὸ- 

χηϊηίβδοοηοο οουἱὰ ποὶ ὃὉ6 τοπονοὰ ἴῃ 8 

ἸΏΟΤΘ δρΡΡγορυδίθ βοϑβο ἴπδη ΨὮΘΩ [86 
δ]οβϑίης οἵὁ 186 Ἰδῃηὰ νγδϑ βίου δίογϑα ὕ}, 

δὰ {ΠῸὸ το ῥγοάποθ οὗὨ [86 ραβδὶ Βαγνεβὲ 

ΔΙ] ονγοὰ ἔμοπὶ 8 ὮΔΡΡΥ Ῥγοθρϑοῖ ἰῃϊο {0 
[ο]] ονίπρ πηοηῖ}8 οἵ το αχδίοη δη ἃ γοροβα. 

41}. Οὐ (πὸ Άγβὲ ἀδὺ γὰδ ΣῚΡ ἐδ ῬΡΌ, 

δῃὰ ἃ βαῦθδί, οἡ ἩΙοὮ ΘΥΟΙΎ ΤΟΥ Μγ88 

ἴο δα δυβροηἀδοὰ, δ:.8. Τῇ6 οἰ! ἀδΥ- 

ΔΙ͂ΟΣ ἰὲ ἨἋ8 8180 ὁ Ὁ δΠΡΌ, δπὰ 8 

Βαθῦδιἢ, δηὰ ἴ8 οδ]]οὰ ΠΥ), “ [6ϑι} 079 

86ΒΘΙΩΌΙΥ,᾿" κατ᾽ ἐξοχήν. Ὑπὸ βορίπαρίηἰ 
08115 ἰξ ἐξόδιον, ΟΥ σοποϊ πιϑίοη οὗ [δα ἴ68- 

εἶν] (οομραγο Ῥλὲΐο, Ορρ. 13. 298, 5834). 

ΤῊ ἄδγϑ δοίνγοοη [π6 βεοοη ἃ δηὰ οἰρθιἢ 

ὍΔΥ τόγο ῬγοῦδΌΪγ, ᾿ἰκὸ {Ππ|0 τι! α]6 ἀδΥ8 
οἵ ῬΑΒΘΟΥ͂ΟΣ, Ραββα ἴῃ Ῥυῦ]}ο δι ΒΟ ΠΙΘΉΪ8, 

δδρεοΐγ ἀδηείης. (ΤΊ οἰγτμοϊΡΎ οὗ 

[δο ποτὰ 2}, [δϑιϊναὶ, ἰοϑάβ το 2[1Π οὐ 22}, 

ἴο ψὸ τουπὰ ἰπ β. οἰγοῖθ, ογ, 0 ἄἀδηςθ; 
ΘΟΙΊΡΑΓΟ, 1 ὅδηι. χχχ 1ὅ). Μ|ςἢδο]18 

σοη]θοίγοβ, ἴπαὶ 6 βοτὲ οὗὨ ρόπογαὶ ἔδιτ 

Ὑδ8 ποῖ, ἤθγα [ἢ6 Υἱβίζογβ ἔγοτη 41} ρασίβ 
οἵ [6 σοι ΠΙΥΥ ΘΧ 6 ἃ ΓΠΘΙΤ ὙΤΑΓΟῸΒ (ῸΣ 

8816; δῃὰ ἢθ σοιρδῦοβ ΒογοΎΠ Ὦ, ποῖ 'π- 

ΔρΡγοργίδιοϊυ, {πὸ οτἱψίη οἵ τ6 τηοάογηι 
ΘΟΠΙΠΊΘΓΟΪ αὶ “ ΤῊ 8586 8᾽᾽ ἔΤΌΤΩ {ΠπῸ τοὶ σου 
Τηϑ8868. 6, ΤῊΘ [ΒΥ 6}} 165 5}}411] ἰδῖκο 
οἱ ἴπ6 ἢγβὲ ἀδὺῪ “ἴδε ἔπιϊ οἵ ἃ Ὀοδυκ]} 
ἴ796, ὈΓΒΠΟΔΟΒ Οὗ Ῥδὶπι- ἴγοθδ, δηὰ 116 

ΒουρὶΒ οἵ ἃ [πο Κ- Ἰοανοὰ ἴσθο, δὰ τ] ον 
οὔ τδ6 Ὀτοοῖς," δηᾶ τοϊοῖΐοθ Ὀοίογο αοὰ 

ΒΟΥ ἢ ἀδγϑ (Ἰμουϊῖ. χχὶϊ. 40) ΤῊ οὔ- 

ΒΟΌΓΟ ργϑοορὶ 88 Ὀθθὴ υπάογϑίοοά ὈΥ͂ 
ΒΟΙΏ6 8θεῖδ, 8516 ΚΑΓΑΙ65 ἀηὰ δα ποθαβ, 
ἴο πιοϑῃ, [Πδὲ [Π086 ὈΟυἢΒ δηἀ γα! 8 8ΓῸ 

(ο δα δρρίϊοὰ ἴο {π δᾷογηπιθηῖς οὗ [ἢ6 
ΤΔΌΟΣΏΔο].8. ΤἬῊΪΐΘ ΘΟΠΟΘΡΏΟΙ 8οθπη8 ἴο ὈΘ 

8411 {ΠΥ τη8168 8411] Δρρθδν 

οουπίθηδηοεὰ ὈΥ ΝΟ οτα. ΥἹἱῖΣ, 15, 16, 
ὙὙὮΏΟΙΟ δὲ ἰϑδϑί ἴπο οὗ ἴ[οϑ6 ῃ]δηΐδ---ἰὮ 6 

Ῥδἰπι-ἴγοοθ, δὰ {16 “ἸὨΙΟ -ἰοανϑὰ ἰγοοβ--- 
δΓΟ ΟἸΘΑΣΙΥ πιρηϊ πο 88 ΠΟΟΘΕΒΕΓῪ ἴον [Π 6 
σοηϑίγιοσίίοη ΟΥ̓ ἴδ6 ἱδΌογπδοϊοβ, ας Ὺλαδ 

δεέπ Ῥγεβογίδεά, Βαϊ εν βιι ἰγδαϊίοη 
ςομητηδηδοα, ἐπὶ 106 Ρἱ]ρτίπιβ διιουϊὰ 
[Δκὸ ἃ οἰἴγουῃ (ΑἽἼΤΙΝ, κίτριον, ϑοεερλιι8) 

ἷπ τ1ποἷγ Ιεΐ᾿ δπάβ, δηὰ ὁ Ὀουρῆ οἵ 1ἢ6 
Ῥδἰπιεῖγοα βυϊτουπάρὰ ὈΥ Ὑ]Πον8 δηά 
ΤΩΥτί]68 ϑὉ) ἰη (ποὶν τίσιν πδηά5, δπὰ 

ΟΔΙΤΥ ἴμο, ἀυγίηρ [6 βεσνΐοθ ἴῃ [86 
ὑΘΠΊΡ}6, 88 ϑγτη οἶδ οὗ [πὸ τηδηϊο] ἃ μτο- 
ἀυσξίομβ οὗ πδίαγο. 7.8, ΤΉ βϑου ῆοε8 
ἴῃ 116 ᾿ΘΏ}01]9 ΟΥΘ ΟΧΙΓΟΙΩΟΙΥ ὨΟΙΊΘΓΟΙΒ: 

οὔ (ἢ8 ἢγβὶ ἀδὺ (6 Ὀυγη-οἴἴἶ ἢ ρ τνὰδ ἴο 
οοῃδίβὲ οὗὨ 4 ββοσίῆςθ οἵ (Ὠϊγίθοη Ὀθ]οοἶκ 5, 

ἔουσίθϑῃ 1805, ΘΟ Ώ ΤΑΙ; δη ἃ Κιὰ οὗἁ 

116 ροδῖβ, 88 δὴ δχρίδεϊο [ῸΓ β' π8, τ] ἢ 

16 τηθδῖ-, δηὰ ἀγίηκ-, οἴδοντίης; δηᾷ οἡ τΠ6 

(ΟἹ ]ονίηρ, ἀδγ8 [ἢ 6 Βα 6 ὩθπταῦΟΥ οἵ ἸδιπῸβ 
δηά οὗἁ Τῶσηβ, ὙΠῸ [86 Κιὰ οὗὨ [Π6 ψοδίδ, 

υῖ δολιϊηῦ οη0 οὗἉὨ [86 Ὀ0}18 ΘΥΟΓΥ (αΥ͂ 
Ὁ} [ΠΟΥ ὍΟΤΘ τοἀυςοὰ ἴὁ 86ῦθη ΟὨΪΥ͂ 

(ΝΌΙΩΡ. χὶχ. 12---39; οοεορῆμε, Απειία. 

1Π, χ. 4). ΤὨϊΐβ ἀϊδεϊποιίοη ἱπ [86 οἢδ- 

Ταοῖοῦ οἵ [πὸ 8δογῆςεδβ, ωραγίθὰ ἴὸ {6 

ἔοβεῖναὶ ἃ Ῥϑοῦ αν ἀϊσπίῖν, δηὰ ἰδ 18 οδ] θὰ 

ΟΥ̓ Φοδερδιδ δηᾶὰ ῬὨ1]ο, ὑ86 Βο] θοαὶ οὗἁ 81} 
ἔοϑιιναϊβ (ἑορτὴ σφόδρα ἁγιωτάτη καὶ 
μεγίστη, Απᾶᾳ. ὙΙΙΠ. ἵν, 1; Ῥλεΐο, 1ἱ. 
286). Ηδογοῖο ψὸ δὰ, {πδὶ οἡ τ6 Ἐδαϑὶ 

οὗ ΤΑΡΟΓΏΔ0168 οἵὨ ΘΥΟΓῪ ΘΑΌΔΙ ἢ -Ὑϑδγ, (86 
ΔῊ ἫΔΒ ῬΌΒΙΙΟΙΥ τοδὰ ἰῃ [06 1τοῃ}0]6 

(θδῦι. χχχὶ. 10; 860 βύρσα, Ὁ. 451). [ὲ 

6 (πΠογοίογο ποῖ ϑυτργίβίηρ, ἰ88ὲ ον 58 

ττρα οι ἀονοϊοροᾶ [ὃ6 ᾿αὺγβ σοῃοογηίπε 

(ἷ8 ἰδδιϊναὶ τυῖ ἢ ΟΧ γβοσα πᾶσ ῥγοάϊ]ος-᾿ 
ἰἰοη, δηὰ οοιμρϊοὰ τ ΥῪ σοι] ςαιοα 

τὶ 816 σοποογηίΐηρ ἴπ 6 σοῃδιγυςίίου οἵ {Π6 

ΤΔΌΘΓΠΔΟΙΪΟΒ, [86 ΤΟῸΓ Κίη ἀ5 οὗ ἔγα!8 (ον. 

ΧΧΙΪ. 40), εἴο. (θ866 Ττδοὶ, Θασοδ}). Ανους 
(Π6ὸ ᾿ΙθδιϊοΏ8 Ῥογίοττηθα ὉΥ ἴΠ 6 ῥσγίοδίδ οἢ 

ΘΔ0} οὗἉ [0 βούϑῃ ἀδυβϑ, εὐ [Π6 Ὑυοβίοσγη 

δίἀα οὗὁἩ ἐδὸ δἱΐίδσ, 8006 έδλη., ϑδσοδῃ ἱν. 

9, 10; δὰ δὐϑουϊ [86 χτοδὶ ἰϊἸυπιϊ παι! οι 

ἷῃ τὴ0 δηϊο-οουτί οὗ [6 ψοτθη ΟἹ στοδὲ 

δοϊάοῃ σαπ θ᾽ αῦγα, οἡ τὴ 6 ἢγεϊ ἀδυ, διὰ 

δϑουϊ {Π6 ἔρδειν: ο8 Βοϊὰ οἡ {}18 Οὐ08-' 
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ΤΣ ΤΩΓΟῚ ὙΟΤΡΝ ΠΡ 18. 1 Προ 5. Ὡδ θα 
δἴοῃ, 866 ὅϑυοο. ν. 3--4, Αοοοτγάϊηρ ἴο 
ΝΟ ΘΙ. Υἱῖ. 17, [16 Εδαδὶ οὗ ΤᾺΘΟΣΏΔΟΙΟδ 

ΔΒ, Ὀδίοχζο ἴῃ0 ΟΧὶ]6, ποῦ Ἰαρ Ι]γ ο6}0- 

Ὀεγδιϑα ΕΥ̓͂ ἔδμο 1δγδοὶ θα. [1ὲ 18 ἰῃη ογοβίϊηςς 
ἴο τοδὰ (πὸ ἀρφϑοσίρείοῃ οὗ {μὶ9 ἐδδίϊναὶ 
ξἰτοη ὉΥ ΡΙαίαγοῖ (βγιηροα. ΙΥ͂. νἱ, 2), 
ὙἘΟ ἢηὰβ ἴδ ΡοΣίδογ δηδιοροῦδ (0 [ἢ 
Οτοοῖς Βδοομὶο ἔοδέλναβ, Ὀδ]ονθθ ἐΐθ 

ῬγΔΙΟΒ οὗἁὨ [}0 Ῥδ᾽τη-ἶγϑο ἴο Ὁθ0 ἃ τ γγειδ, 
Διὰ τηθηςοη8 [6 Τρουλίοα, Ὁ Ποσὶ 6 

ΌΑΙΙονο8 ἴο Βανθ ὕδοι ἽἿδ θὰ 8ὸ δἰτπο ῦ 
ἔγοια “1,γ8ὶπ8,7 (Αὐσιος), οΥἵ, πΐυϑ 

(Βῦὕιος)} οὶ Ἰδΐζον βίδέδιηθηξ τασδὶ ὉΘ 
ΥΟΙΣ ΡΕΓΡΙΟΧ ες [0 ἴποδο το (δΐηκ Ρ]- 
ἴδσγον ἴὸ δβανὸ Ὀθθῇ ἀθορὶν δηὰ ἐπογουὮ 
τογοὰ ἰῃ Β.]104] ΠΠογαίαΣο (566 ΟἹ ἰϊ. 4). 
Οοαρασα οἱ ἴδο ἰἤγοθ ὕτεαὶ ἔεδβιϊνα]β, 
ἈΑΠολαεῖδε, Μοῦ. Ἡ ἷν. 197--- 199 (τῆ 

Ῥτονϑδ, δἰδο, ἐμῶς 1ῃ6 ΘΟ] τδξίοη οὗὨ [1686 
ἴὮσθο ἔοδεν 815 Ἵχοσζοϊϑθαὰ δὴ ἱπαροσζίδης ἰη- 

Βυδηοα οἱ [Π6 γτοζυϊδιίοη οὗ ἔθ ΗΘΌΣΟΝ 

οδθηάδσ, βίῃοϑ {ΠΥ 81} ἀοροπάθά οῃ [2 
βίαια οὗ δρτί συ γα] ργοάποο, δη ἃ, Θ0η80- 
πο ΠΕγ οὐ ἴδ οἰδοῖβ οὗἩἨἁ [Π6 δπ; δπὰ ἰΐ 
ἔον ἰπδίδηςο, ἰΣ οουἹὰ 6 ἴοτοδθθη ἴῃ 180 
ὑπο ἢ τροπὴ οὗ ἔδ0 γοδγ, ἐμαῖ, ἱπ [6 

τηϊάβὲ οὗἨ 1ἴΠ6 (Ο]ονίης Νίδδη, [16 ὁογῃ 

γγουϊὰ ἠοῖ γοὶ Ὁθ ΥΙΡΘ, ἃ ΣΩΟΏΪ νγ88 1πί6Γ- 

οβ]διθὰ [0 Θη80]ο ἐ86 [5.86] 168 ἴο 80] τὴ- 

πΐ20 ῬΔΒΒΟΥΟΥ ΡῬΓΙΌΡΘΕΪ ὉΥ οολίην [6 
ἢτβι] ρ- θοῦ ἴῃ (Π0 ἴθσρ]90). ΠΝ 3 
ΓΦ, σὲ ἰδε ἐπὰ 9 ἐδ γεαγ: ἰπᾶὶ ἰδ, 
Ὑ86Π ΔΗΟΙΠΟΙ ΥΟΔΣ ΒΑΒ ΟΡ ησΘᾶ; [ῸΣ 

1Π6 πον Ἰδδουγ οὗ 80 ἤο]ὰ τοῦθ Ὀορτη 
ἦπ ἴΠ6 οἰχδεῖ τροηῃ, ΟΣ, 858 Μοπ 6] ΒΘ η 

ὀχρίδίηβ: “ δῇογ [Π|0 ὙΟΑΓ 18 Βηϊδηθά, δὰ 
8 ΠΟΥ͂ ΥΟΔΣ [85 οοτησηθηοοῖ,᾽" [π χχχὶνυ. 
22, ΠΩΣ ΠΒΊΡΙ, “:δὸ εἰτουΐϊ οὗἨ [86 
ὙΟΑΓ᾿" 18 υδοᾶὰ ΞΥΠΟΥΙΠΟΌΒΙΥ ἢ [Π6 6Χ- 
Ῥτεβδίοῃ οὗ ΟἿἿΓ νεγ8θ0. 

Δ}. ἘΔΡΉΌΑΣ δη8 ἴῃ [6 ΡὮΓΑΒΟ: “ 6- 
οτϑ (86 Ιογὰ Θοά" (5) ΝΠ Ὁ θεν), 
ΔΏ ΔΙ]πδίοη ἰῸ 0 Ῥσοπιὶδθ ἰδίου γίνϑηῃ 
ὉΥ αοά ἴῃ [80 Ῥάγαὶ]91ὶ ρδββαρθ χχχῖτ. 

4]---26: “ ΠΟΙΌΠΟΙ 881} ΔΗΥ͂ ΙΩ8ῃ ἀοδὶγθ 

ἐπγ ἰαπὰ, θὰ ἰδοῦ τὴς χῸ ὌΡ ἴ0 ΔΡρϑδὺ 

Ῥοΐοτο ἔθ Ιοτὰ ΤΥ οὐ ἰδγῖοο ἰπ {6 

γοδι" (νον. 34). 1 ἱπάοοὰ [6 [βγβο 08 

οοἰουταιθα μοὶς βουνοῦ δηὰ οἰκῶν ἀδγβ᾽ 
(οδιῖναὶθ οὔ Ῥδδδϑουοὸς διὰ Ὑδθοσηδοὶοβ 

δΟΠ ΒΟ θη ἰΟἸΒΪ δὰ πῃ δοοογάδησθ τ] 
ἤὯμ0 Μοβαΐο ὑγϑοορίδ, δ ῖο οοχηηδηὰ 
ΘΥΘΣΥ͂ τλαῖο [6τδοὶίο (ΤἼ}3] 53) ο δεϊθπὰ 
ἴῃ Φοζαθα θαι, ἱξ 18 ΘοΥ ΔΙ δὴ οὀχίσδοσαϊ- 
ὩΔΙΎῪ ἴδοϊς, [δὲ ἐΐ9 ΠπτηθΙοῦβ δηαὰ 50 
ἰηνοίογαίθ Θηθπΐοδ οὗἉ [πΠ6 Ιβγϑο 68 ἀϊὰ 
Ὠοῦ διυδὶϊ ἐδμοζωϑοῖνοδ οὗ [2680 Ἐἰπ|θ8 οὗ 
ἀοίθῃοθ οβθη688, ἴο ἱηνδὰο δηᾶ ἰὸ βυῦάυθ 

[86 ῥγονίΐθοοβ, Βαὶ δ Δρρεδῦβ ἔγοπι ἐδ 
Ῥδβθαρθ οἵ ΝοΒοιδ ἀροτὸ αὐοιοᾶ, δηὰ 

ἔτοτῃ οἵδοῦ ουλάθῃσθθ, ἰπδὲ Ὀσθίοτο ἴῃ6 6Χ 116 

[Π686 ἔοϑε: 7818 Ὑγ ΤῸ ποὺ ΥΘΓΣΥ͂ ΒΟΓΠΡΙΪΟΙ ΒΥ 
οὐδθοτυθᾶ; δῃὰ Ἴςοποουηΐηρ ἐδ6 ἐἶτὴθ δοῦ 

859 ΟΧἱϊθ, ἰὯ6 ιἰδίοτίοαϊ δοοουηῖϊβ 8.0 

ἀοίδοεῖνο. Οὖσ ἴοχὲ οηϊοΐῃδ ἰο0 ἀἰβεϊ ΠΟΙῪ 

ἘΠδὲ ΟΥΟΤῪ ΥΘΩΣ 411 Ιη816 1βγδο 68 Β}}4}} 
ΔΡΡΟΩΣ Ὀοίοτο αοά, ἰο δάἀπιὶξ [Π6 βιρρο- ἡ 
δἰοη, ἢπδὲ ποῖ 180 δἰἐδηάδηοο οὗὨ 4]} 

Ἡοῦγονϑ ἴπ [06 ΒΑΙΩΘ ΥΟΒΥ 88 τοααϊγοῖ, 
ΟΥ ἴδιας ἰῃ [6 ΘΑ ΔΙ -ὙΘῶΓ (6 ΣΟΠΟΟΌΓΒΘ 

οὗ [86 Ῥϑορὶθ γ͵γ88 ζτϑδίοσ; οὐ ἔδει [δ 
ἍΠΟΪ6 παιΐοη νγὰ8 γεργδεεκίεα ἰλτουσὰ (ἦα 
εἰάεγε (ϑααϊεολιέςΣ, Μοβ. Ἐ. Ρ. 422---428; 
ΘΟΙΏΡΑΥΟ δεργα, ἢ. 454).--- ΕΟΒοηΤ Ὦ]16Γ ΟὉ- 
ΒΟΓΎΘΒ ΘΟΓΓΘΟΙΣ : “ ΤὨϊ8 ὈρΙοηροαὰ Ὡ6ο68- 

ΒΑΙῚΪΥ ἴ0 8 ᾿βϑοογϑίϊοαὶ οσοπβεποπ, Ὑαοά 
δα οοῃϑιἀοτοὰ 88 186 Κίηρ, δη ἃ 186 βΒι Ὁ] 6618 
ΔΒΒΟΙΩΑὮΘ ἰὨχίοθ ΟΥΟΙῚ γοῶῦ ἴο ἀο Ηΐηι 
Βοιηδο"; δηὰ δι] γ Μοηο]δβοδῃ: 
“δ ἰ8 80 ἰοτὰ δηᾶἃ φῬγορσίοϊοσ. οἵ (9 

Ἰδπὰ; (δοτείογο 8β8δὶὲ ἴοι, δὲ δρροϊηιοᾶ 

εἶτλθδ, ΔΡΡΘΔΥ Ὀοίοσγο Ηΐπ [{πὸ ἃ βοσυδῃς 
Ῥοΐογο δἷα τηλδῖοσ, δηὰ βῃδὶ: οὔ σ ἩΗΐπὶ 

ῬΓοβοπΐθ 88 ἃ ΤΙΩΔΙΚ οὗ (ΠΥ ΙΟΥ̓́ΔΙῪ δπὰ 
ΘΙ]ορ 'Δη 66. 

Ικὲ 8, ἢ ἃ ἔθνη πογάδ, γϑοδρἐπ]δῖθ 
ΟἿΟΘ ΤΔΟΓΘ [9 ᾿ΘΏΔΘΏΟΥ δηἃ τηρδηΐηρ οὗ 
9 “τἴγοο ἔδδεῖνα 8." ῬΑΒΒΟΥΟΥ͂ 18 [ἢ9 
σοΙΘποοζηθης οὗ ἴΠ6 Ὠδγνοδὲ; 5 ύθῃ 

Ὑ66}κ8 ΘΏ886, το ὉΥ͂ ἘΒΟΙΣ ὙΟΤῪ ΠΌΤΩΡΟΣ 
ΒΘ τρδυϊςοὰ 8δ8 ΠΟΥ; [Π6ῃ [Ὁ] οὐνγ8 ἐπ ἀδῪ 
οἵ Ἄοοποϊυδίοῃ, οὐ Ῥοϑηϊοοοδὶ, ψὩϊοἢ, 88 186 

οὐ ταϊπαιΐπρ Ροὲηὶ οὗ Βασνθβὲ, ὁδῃ Ῥοβϑβίθ!] Υ 
ΟἿΪΥ ᾿αδὲ ὁῃ6 ἄΔγ, ποὶ βϑύθῃ ἄδγβ 1ἴκ6 [ἢ 
ἘΤΟ ΟΟΙΤΟΒΡΟΠἀϊηρ ἔδϑεῖνδθ. ΤῊ εἰπηθ 

οἵ [πὸ Βασυοϑδὲ ἴ8, (πογοΐοσο, βδογοὰ, ἀουοίϑα 
ἴο ἀοὐς ἰξ γοιηϊπά ρα ἐποΟΘΒΘΔΉΥ ἐμαὶ [86 
Βὶοβδίης οὗ [9 Ἰδηὰᾶ, ἐμαὶ ΘΥ ΓΎ πουτίδἢ- 
χαθηΐ Δ ΒΌΡΡΟΥΪ ΘΟΙΩ68Β ἴγοσῃ Ηΐπι ΔΙοηα: 
διὰ ἴπ08, ἱπ (16 πλϊάδὲ οὗὈἩ 16 γαϊποσίης 



459 ΕΧΟΡΌΣΡ ΧΧΠ]. 

Ῥοΐογα {πὸ Τοτὰ (ἀοά.---18. ΤΏοιι 5810 ποὺ ον {πα Ὀ]οοά 
οὗ ΠΥ β8. 1 ῆοο ψΠ ἢ} Ἰδανθηθα Ὀτγθδα: ΘΙ ΓΘ 8841} (π6 ἔαί 

οὗὁὨ τηδίοσί Δ] Ῥιορεγίυ, [86 το] ρίουβ ἀοο- 
ἔγίηθ8 οἵ (ΑἸ δηὰ Ὠυτα Ὑ σοῦ Κορὶ 
αἰῖνε; δηὰ, ἴῃ (86 τιϊά δὲ οὗὨ 186 ἰαν]βὴ ρἱ 8 

οὗ πδίυσγο, [6 Του 8 τοτο ἀϊγοοίοὰ ἴο 

4|ιὸ αοἀ οὗ ἔδγδοὶ, το διά, ἴπ Εσγρῖ, δΒο 
ΟὈνίουθῖγ ὑγονοὰ ΗΪπηβο] ἢ 88 [ἢ 1οτὰ οὗ 
Ὠδίυτο, δηὰ (ἴδ οπιπϊροίθηϊ βονγογοίρῃ οὗ 
ἴηο τοῦ, ὈΥ ([8δ8ὺ τοἀοτηρίίοη οὗ Ηϊδ8 
Ῥθορίθ. Το Ὀγοδὰ ὑπο 88 οδδγοὰ 
Οἡ Ῥοηιθοοδὲ, γδβ οὗ ῆοϑῖ, ὙἘ118ὲ [ἢ6 

ἢ τγβι ρ-8ηροαῦ οὗἨ ῬΆΒΘΟΥΟΣ 148 ὈΔΙΪΟΥ; 

ἴογ 186 παγνεδὶ 8 βηδῃθα; 41} ΟΥῸΡΒ 
ὍΘΙ ρεαϊδοτοὰ ἰηπ; δηὰ (86 οὔεγίῃρ οὗὨ 

Οαοὰ παῶβ ὩδίΌΓΣΑΙΪ οὗ [80 δθεϑὲ δῃά 
ἙΠοϊςοδὲ σταίη, Τῆηδὲὶ Ὀγοδὰ τγ;Ἃδ8 ἰοδυθηθϑᾶ, 
Ὀθόδαδο ἱξ τοργοϑοη θὰ [86 ἀΑΙΥ, ΟΥ ΠΔΥΥ 
ἴοοά; ἰδ τγῶβ ἢοΐ [Π6 ΣῪ Ιηδίοσὶ δὶ, 1 τγ88 

(6 ργεραγοὰ 10οὰ ἰἰβο]ΐ, ἔγοτὰ δὴ δηδῖο- 
ἄουϑ τϑδδοῦ; ἔσο Ἰἰοᾶυῦϑβ ὙΟΓῸ Ῥγοδβοηίϊθα, 

ϑοοοιηραηϊοὰ ὉΥ͂ ἐϊοο ΙΔΙΔΌΒ (Ὑ1]8ὲ οἢ 

ῬΡΑΔΒΟΥΟΥ ΟΝ Β.ιο87 δηὰ οδδ δὴ ὍΌΤα 
οἴἶογοά), Ὀδοδθθ ἴθ ΒΑΡΡΥ Τοποϊαδίοῃ 
οὗ [106 μαγνθδὲ ὙΔΒ ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ τηλικοα 
ὉΥ͂ 8 φγοδίοσ οἷν οἵ στγαϊιυο ΓΔ 118 
οοτηππθηςοθης, 186 ἰατοῦδ ὝΟζΟ, οἱ 

Ῥοηίθοοαϊ, θβογιοοὰ 88 8ἃ ουοδασίδιο 

οὔδοτίηρ, ποῖ δὲ ἃ δοϊοοδαβί, 88 οῃυ Ῥδδ8- 
οὐοῖ,---οῦ Ῥδϑηΐδοοθὲ δ ἰπ 19 ὩδιυγΟ 
δηὰ (ΘΠ ΘΏΟΥ͂ ἃ ἰδείναὶ οὗὁ ΚΠ 8} ΚΕ δηὰ τὸ- 
δοϊοΐΒρ.---Ἴἢ δὴ ἸΏΓΟΙΠΔΙ Ηἰδίοσίοδὶ τοϊδοι 
ὙΠ ῬΏΡΒΟΥΘΓ εἰδη 8 ἐδο Εδδδβὲ οὔ ΤΌΘ. 
ὩΔΟΙοδ; [ἢ 6 Ο.0 ογοδιθαὰ [5186] 88 ἃ Πδίίοῃ, 

186 ΟἾΝΟΣ Βυτ ο]ἶξοα 118 ῥγοδογνδίίοι; ἱῃ 
16 οὔθ, αοὰ δββονοὰ ἩΗἱἰπ)βοϊζ δὲ (ῃ6 

ΤΌΒΟΌΟΣ οἵ 18γαθὶ, ἴῃ ἴδ ΟΥΒΟΥ 88 (πον 
Ῥοσηδηθηῖ κίηρ; ἔθ Ο.6 ΣΟΡΓθδοηίΣ Ηἰ8 
υδέίοο δηὰ οσἱροίθηοο, (26 οἷον Ηἰδ 
Ῥιονϊάθδοοθ δῃὰ ἰονθ; {1:6 οη6 Θχδοσίο ἰὸ 
Βταϊοία! δἀογδιίοη, [0 ΟΥΠΟΣ ἴο ὉΠΕηδκθα 
Ῥοϊοῦ; δηὰ (μΐ6 Ὀοὶιοῦ ' ἐγρίδοὰ ὉΥ 
᾿νὶηρ οἰχιΣ ἀδγ8 ἰῷ Ἰηονοδῦ]6, ἔγαϊ!, δὰ 
πηθδίθ ἱΔΌΘΣΏΔΟΪ68 --τ-δὲ ΟΟΘ ἃ ΓΟΙ,ΘΙΏ- 
ὈΓΔΠ6Θ οὗ ρδδὲ ὑγοίθοϊζοη δηὰ δο]ρ, δῃηὰ 
8 ΘΙΔΌΪατα οὗὨ (86 οἰογηδὶ οομβάθηοορ ἰῃ 
Ηΐ ατᾶοθ δηὰ Ηἴΐ. ἔδιμ}] σχυΐϊάδηοο. 
Αμπὰ ἐδπ8 (86 Εδαθὶ οὔ ΤαΌΘΓΠΔοΪθ8 ἰδ, 
ἔγοτῃ ΔΒΟΙΌΟΣ Ροΐης οὗ νἱϑῦν, 6150 8 ἔδδίναὶ 
οὗ οονθῃδηὶ Ὀο δ Ὀοίτγθο αοα διὰ ΘΥΘΓΥ 
ἐμαϊνίπμαὶ Ιαγδρὶο, δηάὰ ὑοίποοα αοὰ 

δηἃ [Ιδγϑ6], 85 ἨΪ8 Ῥθορ]θ; 411 τῇς Μοβαὶς 
ἔρδύϊνα!]8 Θιηδηδίῖθ ΑΥ̓βίθσωδιοα } [ῦ ἔτοπι (6 
8816 80] 1126 4688 οὗ ΒΔΏςΓ ΕΥ̓ δπὰ ἰγαϊῃ. 
Βαὶ ΕΧΊΘΓΏΔΙΪΙΥ αἷβδο, ἢ} τοχαγὰ ἴὸ ἐδ6 
Ῥγοάποθ οὗ ἐπ6 βοὶϊ, (6 Ἐοαδβὶ οὔ Τδθοῦ- 
ὯΔ0]68 8 δοηποοίοα ὙΠ} τῃ6 ἔγο ΟἿΠΟΣ 
[οϑενα δ. [10 τηδυῖκβ [Π6 ρογίδοϊ σοποϊαβίοῃ 
οὗὁἨ [Π9 δρτίουϊτογαὶ ὙϑΑΣ; ποῖ [6 σΟΥη 
ΟὨΪΥ τ ΟΣ ὈΘΪοησδ ἴο [86 πϑοϑβδὶ 68 οὗ 
11ἴ86, θα (86 ἔχυιϊδθ 4160, δῃὰ νίηθϑ δηὰ οἱ, 

ὙΠΟ βόγγο ἴοσ [16 σὨΘΟΓΌΪΠ 688, {μ6 6ῃ- 

ἠογιβοὴς δηᾶ τσϑογοδίίοῃ οὔ 118, σσοσθ 
κοϊπογοὰ ἴπ; [86 1019 αθαπάδῃςο οὗὨ [ἢ 6 
Υοαγ οουἹὰ 6 ονγουοοκοᾶ; [16 Εδδδι οὗ 
ΤΔΌΘΓΠΔΟΪ68 ΓΟΟΔΙ]οὰ ᾿ἰ Κονσὶβο [86 Το 6 1- 
Ὀγϑῆοθ οὗἩ Ροῃίθοοδβῖ, τ ΒΙΟΝ δραίη τοτιϊηδοα 
οὗ Ῥαδββοῦογ (ΒΒ ϑαί. χνὶ, 183); [8 [86 
ἔοττοοσ ἱποϊυάοά, 88 ἷξ σοσο, [Π6 ἔττο οἵμοσ 
ἴερναϊβ; Ὀοῖδ 18 Οἰδυδοῖοσ Ά8Θ ΙΏΟΣΘ 

ομοογίαὶ, δηὰ ἰὺϑ᾽ ὑθηάθῃου τγῶβ ἰδοῦ 
δΔηἃ ΙΟΟΓΘ ΘΟΙΏΡΓΟΒΘΗΒΙΥΘ; δ δ πο9 τἢ0 

ὮΔΙΏΘΒ ΔΙῸ ΟΧΡ]οΑΌ]6, το τ δ’ ο ἢ ἰδ τ 
ἀεδ χηδιθὰ δ5 ἐδ: στοδίοϑι οἵ 8]] (βϑιίναϊο, 

88 180 ἐοεναὶ κατ᾽ ἐξοχήν (8690 Ρ. 457); 
δηὰ [26 ταῦ] ρ] οὰ βροσὶ ἤοδϑ, Ἡ ΒΟ οο- 
δἰδίθα οὗ ΒΟΎΘΗΓ ὈΏ]]ΟΟΚα, δῃὰ οὗ ἔνο 
Τὰ δῃὰ ἰουγίθοῃ ἰαπιὺῦς ἀδὶϊγ; 186 
ὨΌΣΩΡΟΥ ΘΘΥΘΠΪΥ (ὑοὶης βόυθῃ τυ] εἰ ρ᾽ Ἰεὰ 
ΒΥ 16Π} ἰ8 Ὡρΐ δοοίἀδῃϊδὶ; δηὰ 19 οἷγ- 
Ουμβίληο6, ἴδ οὐ ἴπ6 88 ἀδὺ ξεῦεν 
Ὁ] οο κα ποτο βοο βορὰ, ἰ5 ποῖ ἱπαϊ χη ῆ- 
ἐδῃϊ.---Ααπὰ Ὑ]8ὲ [19 τπδηκ] τη 
τορχαγα θὰ [16 τοϑυϊ οὗ [86 Ἰαροῦγ οὗ [6 

γοδγ, ἐν 88, ἴθ ΧΘΏΘΓΑΙ, τουιϊηἀοὰ οὗἨὨ 186 

Ῥιονϊάθῃηοο οὗ ἀοᾶ, ποῖ χυΐθθ οὐὸσ 
ΟοὨατ68 δη ἃ πλιουβ τ} [0 δι ἰονθ 
ὙΠΠῈ Ἡ ΒΙΈΒ ἰδ ὯΔ8 ψαξομβοὰ ονοῦ [Π6 βμοσὶ 
ΒΡΔΟΘ Οὗ ΟἿΘ οἷν! γρϑσ, δῃὰ οὐὸσ ἴδ6 

ΔΟΙΥΥ οὗ οὔθ ἱπάϊγϊ ἀπ]. ἸΤΏυΒ τηοοὶ 

[86 ΘΧΙΘΣΏΑΙ δηὰ ἰῃύδσηδὶ βἰ χη δοδοηβ 

οὗὐ 1518 ὈΘΔΔΣ ΓΙ ἔραν. ὙὍὙὴθ Ὑ 
ΚΔΌΘΓΩΒΟΪΘΒ σοργοδοοῦ ἔποδο ἔψὸ ἰά6885; 
[οὺγ οοηδίγποιίίΐοη δον ἴἢ6 ππρουπάοὰ 
οοηδάθῃοθ ἴῃ (ὐοᾶ, δηὰ ἐμοῖς τγδίθυ δ] 8 
σοργοδβοηῦ ἐπ0 σὶδϑ οὗ αοά, [80 χτοκαγὰοὰ 
διὰ Ἰυδβοά ἔα (806 αιπιραγίεε, 

Οὐοι,π,. 1. ἱἰ, 42, εἰ δ6ᾳ.; Βαδὰν, Βγιωῦ. ἰὶ, 
Ῥ. θ45--664). 
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85. ΞΟΡΡΙΣΜΕΝΤΑΒΥ ΓΑῪ ΑΒΟΌΤ ΤῊΞ ῬΑΒΟΗΛᾺΙ, ΒΑΟΒΙΣΊΟΕ. ΚΝΌΈΕ. 18. 

Το οοἰοογαιϊουη οὗ Ῥδδβουοῦ Ὀοζδη 
Ὑὑ ἢ [86 δοϊοπιη οὔδσίηρ οἵ [6 86. ἢ 4]- 
δὴ; δίοσ 118 ἱπισοά πούοιυ τίϊαδὶ, [16 
ἨΟΙΪΥ ἔοδιϊναὶ τγαϑ οοπειἀογοὰ 88 {1} σΟπλ» 
Σηθῃοορᾶ; δηὰ 1Ὁ τδϑ ΘΟὨΒΟΟΌΘΠΠΥ π6668- 
ΒΑΙΥ͂, ἴο ΓΟΙΊΟΥ͂Θ ΘΥΟΥΥ πα ἰεδνυθηο 
δείοσγε ἴ6 ΚΙΠησ οὗὁἨὨ [6 ἰδ, δηὰ 
1βόηοο ἰδ6 Ῥτϑοορῖ: “ ἑΐοι 4λαῖΐὲ ποὶ ΟΠ} Ἶ 
( ΠϑΤ τ) ἐλε δίοοά ς᾽ πιν εαοτίἤοε ΟἸΛΔΪ, 
φοοοσάϊηρ ἰο χχχῖν. 25: ΠΌΒΠ 2Π ΠΩ; 
ΘοΙΏρασθ χίϊ, 27) το (0}) ἱεαυεπεά 
ὄγεααὍ; ἴπδὲ ἷβ, τ Ὠ118ὲ Ιοδνυοηθὰ Ὀγοδὰ 

58 5}}}} ἴῃ ὙΌΣ Βοῖιδ68 (806 δροαῖ ὙΠ, 
ποῖδ ΟἹ Χἱϊ. 15), Απὰ 88 ἴΠ6 ρῥαϑοἢ8]- 
Ἰδτὰ τγ88 ἃ ϑυιηδοὶ οὗ 189 Ὡδίομδὶ οονθ- 
πδηὶ Ὀοΐνοοη αοὐ δηᾶ [δΓ86], δηα 88 ἰἴἱ 

86. ΤῊΝ [ΔῊ ΑΒΟΌΣ ΤῊΞ “ ΕΙῚΡ ΑΧῸ ΤῊΞΒ ΜΠ ΟΥ 118 ΜΟΤΗΚΕ."» 

8 ἴ0 ὍΘ ΘΟὨΒΙΙΘα ΔΒ 8 ωλοῖίδ ὈΥ 1Π0 
τολοῖε οοπρτοραϊίο (ΧίΣ. 8, 6, 9), ἰξ νῶ8 
ἈΘΙΒΟΣ δονγθὰ ὑὸ Ἰθανο ΔΩΥ μασὶ οὗ [8 
ΒΕΒᾺ 1111 (86 τηοτγτΐηρ (χὶϊ. 10), Ὧογ οἵ ἰ18 

αι; [ἴὉΓ [19 ΟἿὯΘ 88 (Π6 ροτίοη οὗἉ [10 
Ιατϑοὶῖο8, [ἢ 6 ΟΥοΥ ἰηδὶ οἔὗἔ ἀοᾶ; νδθγο- 
ἴοτο Μοβδοθ ογάδίῃηβ: “ΠΟΙῸΣ 8}}4}} 186 
ἔαϊ οἵ ΠΙΥ βδογίῆοο (ὩΠ, 85 ἰῃ 188. χχῖχ. 1: 
Μαι. 1.1.8; Ῥ5, σχυΐ, 27) τοιρδίῃ ἀη{}} [ἢ 6 
ΤΟΥ ἢ (866 Ρ. 198).--- Το ϑοριυλρίπὲ 
ὈορηΒ [18 σϑῖϑοὸ ἢ [86 νογὰβ οὗ 

Χχχὶν, 24: ὅταν γὰρ ἐκβάλω τὰ ἔθνη 
ἀπὸ προρώπου σου καὶ ἐμπλατύνω τὰ 
ὅριά σου. 

19. Εἰγδι ρατὶ. Οἡ (86 οὔθγίηρ οὗ [ἢ9 
ἢγχδὶ ἔγα 8, Β00 ποίο ἴο χχὶϊ, 98,29. 

ΣΕ. 19; 
ΒΕΟΟΧῸ ῬΔΕΤ. 

Ὁ ὩΠ5 ΥἽ ὈΦΆΠΓΡ, Τλοι ἐλαῖε 
ποῖ δεείλε α αἰὰ ἐπ ἰδ τιοίλετ᾽ ὁ τεῖϊᾷά. ὙὍὙΠΘ 

τησϑηΐηρ δηᾶ ἰοηάθηςοΥ οἵ (μἰ6 Τοπιδι 8 0]9 
ἴανν, τ ΔΙ ἢ ἰδ τοροδιθὰ ἴὮγοο Πσηθ8 (ΧΧχὶν. 

46; παῖ, χίν. 21) 8 ΟΠὨΪΥ ὃα δδοουίαϊηθὰ 

ἔγοτη ὑ86 σοηϊοχὲ, ἰῃ το ἰδ 8 ἱπίτο- 

ἀυοοᾶ. [Ιπ ΟἿΣ ρϑδβδρὲ δηὰ ἱπ Ὠσϑυΐ. 

χχχὶυ. 36, ἱὲ [Ὁ] ον ἱτητηθάϊδίο  Υ ΔῸΣ 

1π6 Ῥγϑοορὶ Ἴοῃοοσγηΐηρ [80 οἴετίηρ οὗἉ 

Βγαιηρ- τΐίδ; δηὰ ᾿ξ χαπβί, [Βογοίοσθ, ὩῸ 

ἄουδε δἰδηὰ ἴῃ θοπιθ τεϊδίΐοη ἴο [86 ὕτο- 

ἀυςί8 οὗ ἀρτίσυ]ατο. ΤᾺΪ8 βίῃ ῃ"]9 οοπ- 

εἰἀοτεαιίου Ἰοδὰϑ π6 ἴο οοτιδῖη δοοοπηῖθ, 

οδἱουϊαιοὰ ἰο δρσοδὰ ϑόπλθ ᾿ἰκἢϊ οὐϑῦ [18 

ΟὈΘΟΌΣΓΟ Ῥγθοορ. Αἀποίθης ἱπίουργοίοιθ 

αἰτοδάυ, 88 ἐΐθ Καγαῖίθβ, ἰπέοστη ὕ58 [μὲ 

ἐξ 88 Ουιβί ΔΓ διμοηρ ΒΟΘΙΒΘη πϑίϊοηβ, 

ΔΈΟΙ 411} ἔτεϊ δὰ Ὀὕθοη σαϊβεγοὰ ἰη, ἴὸ 

οἴοοξο ἃ κία ; ἰο ὍΟ1] ἱξ ἴῃ 156 τι Πἰς οἵ 118 

τηοΐδοσ, δὰ τμθῃ ἴο Βργίηκ]ο (118 τα ΐϊκ, 

ΠΌΘΟΣ ταγϑίοτίοιιϑ σἰοδ, προ ὉΠ ΟΙΣ ἰγθθδ, 

ἢεϊάδ, ζαγάθῃβ, δηὰ οὐομαγὰβ, πὶ [Π6 Ὀεἰ 16, 

δας (ΠΟΥ Ὀοοδῖμθ ΤΒΟΥΘΌΥ ΤΏΟΤΘ ἔδι116, 

δηᾷ πὲ [6 πουϊὰ, ἴῃ 186 ΘηΒαΪ ρ᾽ ΥΆΓ, 

γ]ο]ὰ 8 τροσθ δϑυπάδης ργοάυοθ'ί. Απὰ 

τηοδί ὈΓΟΌΔΟΪ, ἴῃ ογὰογ ἤῸ ἀΘΒΙΓΟΥ͂ ΔΙΏΟΤΠ 

ἔδο 1εγ86}1168 ἐπ18 Ραζδη σπδίοτι, [πα ἸΑῪ 

νὯ8 ΘηἸοϊποά; ἴον ΒΓβε ηρ- ἔπι 8 οὗ 6148, 

νἠϊοὰ δὰ ὈΥ τδδρ ΟΟΓΟΙΏΟΏΪΑΙ τοοοίνοα 

ΒοιοίουιΒ ἐογι  γ, δὰ πο μὰ [πὰ 
Ὀθοοσῃθ οΟὐἦθεῖδ οὗὈ βι ρουϑεϊουβ ῥγβοίίοοθ, 

ὙΌΓΘ δ ΘΟΟΠιϊπαίίοη ἴο (Π6 Τοτὰ, Αδδγ- 
ὉΔΘΙ] ΤΘΠ 08 ἃ δἰ τα δῦ οπδβίοτῃ οὐθῃ 
ἴῃ 186 Οοοἰάθηϊ, οῸΥ ἱπβίδηοο, πῃ ϑ'ραϊῃ 
δὰ Ἐπρίδηά; ἢΘ τΙϊΘΑ: “1 ἰ8 [ἢ 6 συδίοτ 
ἧἱπ ἴΠ6 Κίηράοῃῃ οὗἩ ϑραΐη, ἕο 18 ὙΘΤΥ 

ἄδγυ, [πδὺ 411 βῃθρμῃογὰβ δββοτη Ὁ] ἔννῖοθ 
ΟΥΘΙΎ ΥγΟΔΓ ἴο ἀθ] ογαῖθ οὐ ἐμοῖσ δ ΓΒ, 

δηὰ ἰο δὲὶρῃυϊαῖθ αν ΟΠ ΘΓ ἷ 1ΠΟΙΓΣ 
οϑια θη ΤΠΟΥ ΚΙ] γουης δῃ 818, ὈΟ] 

τότ, οἷς., δηὰ 1 ᾿ΘδγΗΣ 88 80 δος 
ἔαςῖ, [π8ὲ [86 ΒΘ 6 σἸδίοσηῃ ὈΓΟΥΔ1]8 ἴῃ (ἢδὲ 

ἀἰδίδη!ρ ͵816 “411. Ἐπρ] Δα." Απὰ Ο]6- 
Το ΘΟΙΏΡΒΓΟΒ Ὑ{ΠῈ 1118 1Α΄Ὺ 106 σαδίοσῃ, 

ἰδὲ διῆοηρ, ΙΠΔΗΥ͂ δηοΙΘπΐ ὩΔΙΪΟΏΒ 5 Κι ἃ 
ΟΥὙ ἃ ρβοδΐ ἴἶἴἅξλὲ9 Ββδοσίβοθραᾶ ἰοὸ Βδοοῆαβ, 

Ὀδοδαβο ΟΙΒΙῚΣ 18 ἸΠΟΤΘ ἱπ)υτίουΒ ἴο 186 
υἱἷπα ἴδῃ τοῖν ὈΪΓ᾽6 ( ῬῈΊ;., αθοόγ. ἰ. 859, 
880, 890); 1ξ τγϑ8 [ΒΟΓΘΙΌΤΟ Ὠοΐ ἱπη ΡΟΒ81 00 
ὑπαὶ δα] ποίΐοπΒ ᾿σοναὶ θὰ διμοηρ 100 
ττῖθο8 ὙΠῚΟ βαχτουπάοά (6 [8186]1[68, 

δηὰ τδδὶ ἃ ἰανν ἰου] ἀἀΐηρ Βα ἢ ῬΟΥΎΟΙΕΘ 
σὔδίοτηβ ψὰ8 188 ΠΟΟΟΒΘΑΡΎ. 8360. 8180 
ϑρεποεν, Ὦθ Τρ. Μοβ. ΕϊιμΔ]. 11, νυ}, 2. 

Βυῖς ἔγίμπογ, ἱπ Ὁ οαξ, χὶν. 21, [Πδὲ ὑτοὸ- 
Βἰδἐοη ΤΓΟ]]ονν 8 ἴον [16 1ανγθ Θοηοογηίηρ; 
186 Δ]]Πονϑὰ δηὰ ἑογἱ ἀάθῃ ἰοοᾶ; ΠούγΟνΟτ, 

[ἢ6 φϑησγαὶ ῥγὶ μοῖρ] οὗ ἐμ6 Ῥγομ ἱοπ 



461 ἘΧΟΡΌΡ ΧΧΗῚ. 

οὗ ΤῺ ξεβεῖναι ϑαογ 66 Τοτηδῖν 0} (ἢ6 πιοτηΐηρ.--- 
19, Το ἔσβϑὺ οὗ ὑμ6 υβυραϊδ οἵ (ἢν Ἰὰαπὰ τῃοὰ 8..α]0 Ὀγίηρ; 
1Ἰηΐο 6 Ὠουϑο οὗ {δὰ [Ι,ονὰ 

Ἀραϊπβὶ ἴΠ6 186 οὗἁ ΔΏΥ Β688} οὗ ἰογῃ Ὀ6ΑΔΙ8 
(1539), 186 «ἀάθᾶ: ἕο “βου τὲ ἃ ΒΟΙΥ͂ 
πδιΐοη ἴο 86 Τοτὰ (Ὦγ αοὰ; ἴδοι 8[|4]} 
ὩὨΟΐ δΒοϑίδο ἴ86 ἰκῖὰ ἱπ [80 τιΐϊὶς οἵ 118 

τηοίδμοι.᾽ 6 δῖὸ δὶπηοδὺ οομρο!]οὰ ὈΥ͂ 

τοιὶὴῖὶβ σοηηροίοη οὗ “16 ΠΟΙΥ πδιίοη" ἢ 

Οὐ Ῥγοδβι δἱοη, ἴο σϑοορηΐβο ἰῃ [Π6 ἰδίον 
8 ἀἴγοος τρογὰὶ τηθϑηΐηρ,, βίποθ [Π6 ΠΟΙ 688 

ΠΘΠΘΓΑΙΙΥ ἱποϊαθδ ἃ τοδηοθηΐ οὗ πιδῃ- 
ὯΘΙΒ δηᾶὰ ΘΩΒΟΙΘΙοθηΐ ΟὗἨ ΤΏΟΥΆΙ] δεηι.- 
Τηθηΐδι Απὰ {Π|8 Τοϑοὴ 8 δἀἀυςσοά ὮὈῪ 
ΤΩΔΗΥ͂ δηοίθης ἱῃιοργοῖοσθ.Ό ἊΑὈαδγῦϑηοὶ 
ΤΟΙΔΔΓΚΒ: “ [ἢ0 ῬΥΠοΙρΑ) οηὰ οὗἁὨ [ἢ]8 ἰδ 
8 ἴο Ῥγουϑηΐ πηΐθοϊϊηρ ΟΥΌΘΙΥ," δηὰ ἰΐ ἰ8 
ἴῃ [18 χοβρϑοῖ δῃδίοροιϑ ἴο [Π6 ῥγϑοθρῖ, 

ποὶ ἴ0 Κ1}} ἃ θϑδδὶ δπὰ {ϊ8δ σρ 6 οἡ 16 
Βδιθ ἀδγ ([(Υ. χχὶϊ. 28). Ελη Εσγα οὔ- 
δοῖνοβ: “11 8 ποϑάϊθδθ [ὉΓ 18 [0 ΒοΔΥο ἢ 
[πΠ6 τϑϑβο οὗ {δδὶ ὑγοδβι υἱτίοῃ, ἴοσ ἱτ ἷἰθ 

σοποραὶθὰ ἔσοπι ἴμ6 Ογ68 οὗ δνθῃ {ῃ9 

Ὑἶδο; Ὀπὺ ΡΟΙΏΔΡΒ ἰδ νγῶ8 Θηϊοϊηθ, Ὁθ- 
ὁδι80 ἰδ 18 ἃ ΟΥΠΟΙΥ ἰο βϑοῖβο ἴπὸ κὶὰ 

ὙΠ} [86 τὰκ οὐ {18 τοῖο (σΟΙΏρατο 
Ἀκαεδΐδαι; ὉὈυῖ ον Μοηάοββοῆη οοη- 

δἰἀογοὰ (10 αἰξοτηρὶ οὗὨ βοδγοδιίηρ δοσ 9 

ΣΘΆΒΟΩ Οὗ [8 ἰαὖν 88 ἃ Πορϑὶθβ8 [οἱ]: 

“186 Ὀθησῆι ἀγὶδίηρ, ἔτῸ πὶ [6 ΤΏΒΩΥ ἱποχ- 
Ὀ᾽ 4016 ἰατνα οὐ αοὰἂ ἱβ ἰῃ 1 οἷν ῥγδοιίοο, 
Ὡοῦ πῃ 189 πηἀδογβίδηαϊηρ οὗὨἉ ἸΠοἷσ τη οὐ γ68; 

ἐξ τησϑὲ βυῆῆῖοο [ῸΓ 8 ἴο᾽ Κπον, (δὶ ΠΟΥ 

ΔΙῸ οἵ ἀϊνίηο οΥρὶπ). Απὰ ἴΐ δρρϑδβ 
σγυοὶ ἱπάοορά, δηὰ αγά- οαχίοα δ] πηοϑὶ ἴο 

ΤΩΟΟΚΟΤΣΥ, [0 δϑοῖῃα [86 γουῃρ δῃϊπηδὶ ἴῃ 
ὑπδῖ ὙΟΣῪ ΤΣ Κ, τ Ιοἢ ἤδίατο δὰ ἀοδιϊηοα 
ἴο 18 οὐ ΠΟΙΌΣ ΒΕτηθηὶ (806 Βοολατί, 
Ἡΐοτος. 1. 11. δ2; Τσεδῖῖο αὐ ἦμπο ἰοσμηι). 
Βαϊ ὑγανθ!]θγ8 σοροσί, τ δὲ οὐ δὲ ῥσοβϑοηῖ 
ἦη0 ΔΑΙΔῸΒ ἀο Ὡοῦ δοὶϊ] (μοὶγ τηοδὲ ἰῃ 
ὙΔΙΟΙ, αὶ πῃ ΒΟΌΣ Σαὐκ (ΠΔΌΡίη; 566 
Ἤοδεπμι., Οτὶοηῦ νΥἱ. Ρ.. 358). Μαϊπηοηΐάθδ 
ΘΟὨΒι ἀθΓ8 1ζ Οὔ) ΘΟΟ ΠΑ Ὁ]6 ἱπ ἃ Βϑη ΔΙ 
Ῥοϊηΐ οὗ νυἱοὸνγ (Μοσϑὰ ἰἰϊ. 48): “ΑΒ ἴο 
186 ΤΟΝ  Ὀοη, ποῖ ἴο οδὶ τηϑαξ δοϊ]οὰ ἴῃ 
ΤΩΪΚ, γα δύο οὗ ορίηίου, ἐπδὲ βυοῖ πηοδδὲ 
8 ὕοο οοτηρδοὶ ἃ ἰοοά, νι βὶοἢ ΘηροηάοΥα 
Βυτγίοι:. " Βυΐ Βο δὰ ἀδ αἷδο Ἴἢ6 οοη͵θοΐυχο, 
{πῶ (δἷ8. ἰδὺγ ῬᾺΔ8 ἰηϊθηἀθὰ ἴοὸ ργονοπὲ 
ΒΟΙΏΘ Ρᾶρδη σίίθ.---Ὑμδς ᾽ἽΔ διδη 8 ΒΟχῸ 

γ ὍἋοα.--- Του Βῃα]0 ποί 

ἴου ΘΥΟΓῪ ΘΔΙΔΌΪ6, ῬυΓ6 ΤΔΙτη δ] ΖΌΠΟΓΔΙΪΥ, 
ὧδ 861 -ονυἱάθηϊ, 88 8: ΠᾺ}]ΠΔΥΪῪ ἴῃ χχὶ. 35, οχ, 
ἴῃ χχὶ!. 5, 848, οἵς.; δηά, ἰη ἴδοῖ, "2 ΒοΟσὰ 8 

0 ΠΙΘΔΠ ΔΩΥ͂ γουηρ δηΐπιδὶ; ἰΐ 1ἰ ἰ5 1}.- 

ὑδηάοά ἰο ἀθηοῖθ ἀϊά, ὯΝ" ᾿ἼΔ ἰ8 υβοὰ, 

αϑθη. χχχυϊὶ. 17. ΕΌη Ἑσγα διὰ Αδδσγ- 
θδη6] αυοῖθ 186 ορίηΐοῃ οὗ ϑοπ)θ ὀχροδῖ- 
ἴΟΓΒ, ὙΠΟ (ΔΚ 2.099. ΠΟσΣῸ ἴῃ [16 δἰχοϊῆσα- 
εἴοπ οὗἁ “ τἱρϑοηίΐηρῦ ΟΥἹ ΚτΟΥ ΡΣ," δηὰ οχ- 
Ῥἰδίη: “1οὲ μοὶ 0 γουηρ βγβε ηρ-ἴοτι 5 

δύον 0» ΌΥ [06 τὰκ οὗ [160 τηοῖδοσ, μὰς 

ΒΔΟΙΙΗ͂ΘΘ ἰδ το οὐ οἡ 186 οἰχιιδ ἀδΥ δἴΟΣ 
18 Ὀἱτι" (ΧΧΙΪ, 29); δαῖ ΕῸπ ΕΖγα π8Ὲ} 7 
ΥΘΠΊΔΓΚΒ, ὑμαὺ (πο ποσὰ 9 (ἴο φο0}.) 18 

οΟΥΔΙ ΠΥ πϑοἃ οὗ [Π6 τίροηΐης οὗἁὨ ἔγυϊι8 
ὉΥ [16 μοαὶ οὗ [πΠ0 βαπ (Φοεὶ ἱν. 18; α6ῃ, 
Χ]. 10), Βαϊ ποῖ οὗὨἩ [Π6 πδίαγαὶ στον οἵ 
[86 δῃΐΠ1818 ὈΥ͂ δι Κ]ηρ, Βοδίἀθβ, [ἢ6 
ποίου οὗ πγδέϊπς ἰδ ΤῸ ὙΑΥ ἰηεἰπιδιοθα ἴῃ 
186 Ἰαχὶ (2), δηὰ 8 ἴῃ Ὠϑαί. χίν. 91, 
ἱποοιηρδιῖδῖθ τ (0 σοῃίοχί. --- ΤῊΘ 
ὙΟΙΥ͂ ΔΙΠΠοΐ4] οοη)οοΐυτο οὗ ἈΜΠΟΝΔ6]15 
(Μοβ. Ἐ. ἱν. ὃ 395) ἰ8β ποῦν, γγὸ ᾿οὶονο, 
ὨΠΙΥΟΥΒΑΙΪΥ ἀϊδοδτάθα. Ηρ ἰδκοβ Ἰδὲ 
ΒΘ ΠΘΓΑΙΥ, 88 ΒΏΘΟΡ, ΟΥ̓ΔΩΥ͂ ΟἸΝΘΓ δηϊπηδὶ, 
δηὰ Ὀο]Ιενοβ, ἰμδὶ Μοβοβ ἰηἰθπ θὰ ἰὸ 
Του Ὀἱὰ τορϑιηρ, ἀπ ὈΟΙ ηρ τι πείϊὰ, δηὰ 
ἴο δοουδβίοτῃ ἴΠ6 ΙΒΓΔΟ 68 ἰο τ06 τ86 οὗὨἁ 
οἰἶἶνθ- οἱ], τβὶο δρουπάθὰ ἐπ Τα θβιΐπο; 
[μὰ ΠΥ πνου]ὰ ρεγοθῖνο [Π6 βαραογίοσι Ὁ 
οὔ τΓ06 ΗοΪγ 1,Δηὰ ονοῦ Εργρί, δῃὰ ὩθΥΟΥ 
6 ἰοπιρίοἃ ἰ0 ΤοϊΌΣΩ αραΐϊπ ἐπίῖμοσ, Ιἐὲ 
18 ΟΟΣΔΙΏΪΥ 8 πΟΥο] Ἰορ 8] αεῖνο ἀχρογίπιθης, 
ἴο δίχσοηρίῃθη Ῥδισϊ οὔϊδβτα ὈΥ [ἢ 6 δὰ οἵ 16 
ΟΌΪΙ ΠΑΥΥ͂ αὶ, Βοβίθβ, βοῖθοσ ἸΘὲξ οδῃ 
δ6 ἰδίκοη ἴπ {πὲ ΌΠΘΟΓΑΙ Β6Ώ86 48 απίμιαΐ, 
ἰδ 8 Ῥοΐηῦ Ὑἰο ἢ ἰδ ΘαΌ ΔΙ] χαθδβεϊοπαθὶο 
πῃ 8. Κτδιητηδίοδὶ δηὰ Ἰασίοορταρ ςδὶ 
ΤΟΒΡΟοί, ΤΟΣ ἰγϑηβὶδῦθδ: “ του βῃιδ]ὲ 
τοί βθϑίδο 15:60 Κίὰ τΠΪ]δὲ ἱξ 18 58.}}} βυοκ- 
ἴῃρ' (8 τη οὐ Π ΓΒ ταῖς," 1 Οὔτ ἰδὺν δρρὶϊθϑ 
ἴο Βδου ῆσοβ οὐ 10 βυβι ησθ, ἰξ τγοῦ]Ἱὰ οο- 
ἱποίάθ δι Ιοτίξ, χχὶϊ. 27; ἱδ τὸ οἵδποσ 
ΔΏΪΤΩΔ]δ, ἰ6 ἸγΟῸ]ἃ Ὅ6 ἃ ΒΔΏΣΙΔΙΎ ῬὈσϑοορῖ; 
Βαϊ ἐξ 8. ἀοα δια] σεμοέμος ὩΡΓὩ ὁδῃ δ 
ἴλίθη ἴῃ ἰδδὲ 611}01168] ϑοῆ86. “Ὑ7 πον 
ὯΟ ΤΏΟΥΤΘ,ἢ ΒΑΥ8 Επνδὶὰ (Απεᾳ. Ρῥ. 298), 
“ΒΥ Ὑ88ὲ σου της δίρμὶ [18 ρχο ἐρίου 



τ΄ Ἢ πρρμμῃμ ἔμ, αὶ ιν» ππππ τπῆσπῖπει 

ΌΟΦΨΌ δῶ ΣῚδ 462. 

“ἴαν ἤμϑγ}} ΤΙ Τηρρ ὙὴῈΡ ἡπῦα τῶ τὸς πὸτ τὸ 
ἜΡΓ Ἂε ΤΡΩ ῬΌΝΝ Ὑ)80 ΡΝ δι 1 ΤῆϑΠ] ὝΡΝς οὐρϑη 
ΤΩΔΥῪ Ὦαγο Ὀεοη ο4]]6 ἰοτίδ, μαΐ ον θη} 
ἴηδι Ρἤγαϑο ὈθοδῖΩΘ ἃ κί πὰ οἵ σωθιηοσγὶ δὶ 
Υ ν δῖοι Ιδγῶθ] δῃοι ὰ δἰγαγβ Ὀ6 τὸ- 
ταϊηἀοὰ οὗἩ [δὲ ᾿Ἰθηογ ταϊ]ἀη655 δηὰ σοη- 

δἰἀογαῖθ ΒΌΤΊΔΗΪΥ ἩΠΙΟΝ τγδδ ἴο ἀϊδιΐη- 
(υ 88 ἰξ ἔγοτο (8.8 ὈΔΥΌΑΓΟΙΔ πδιΐοπθ.Ό Α6 
δ ἢ} 8 ῬΙῚΥ ἀϊοίπαμι {18 Βοηίδηοθ Θοἢ- 
οἰυάοα 116 Ὑἢ|016 δοσίοδ οἵ αν ἴῃ ἐῪδφ 
Βοοΐ 0 (δῪέ Οὐουεκπαπέ, διὰ ἰ6 ἴῃ Ῥοτγίθοι ἱΥ 
86 δᾶσῃθ ΤΏ ΠηΘΡ σαρϑαϊθά ἴῃ ᾿δῦοῦ στοῦ ρθ 
οὔ Ϊανεβ; Ἐχοά, χχχίῖγυ. 96; Π)ουῖ, χῖν. 21; 

οοπηρδῖο [υϊξ, χχὶϊ 28; δαὶ. χχὶϊ, 6, ἐέ 

δε." [Ιὰ 18 πὶ} Καόνγῃ ἰδ δὲ 96» }5}} ἰγὰ- 

ἀϊοπ ἰουδά, ἴῃ τὴ6 νοτὰδ οὗ ΟἿὦγ ἰαχὲ, ἃ 

δοποσαὶ ρῥγομίδἰίοι δρδίηϑὲ ϑϑιηρ τηθδὲ 
δηὰ τ Σκ ἰο ΠΣ ἢ ΔῺΥ ΤΑΥ͂ ΟΥ̓́ΤΟΙ ἢ δὲ» 

δνοῦ, δηὰ δρρ θὰ τὸ ἐγοοίο] ἃ γοροεεοη 
οὗ τὸ ἰῶτν ἴο ἴδ ἰηϊοτγάϊοίίου οὗ οδίίηνς 
(ΠΡ 3), ῥγοᾷὲ οὐ δἀναπίαο (Π|δ 27), 
διά οοοκίηρς (01Ὁ2.. Ὑὴὸ Ταϊπιπᾶ μδ6 
ἀονοϊοα οοπαίἀ ΣᾺ} 016 δοοϊοηβ ἰο 41} ροδ- 
εἰ ]6 οοπδεφυθηςοα οὗ [πὲ ἰη ογργοίδιος 

οἵ ἐδ ἰδιν, το τγδ8 {ἰκονὶ8ο ὀχιοηἀοὰ 
ἴο διγὰ5 (866 Οδα]ΐη, νἱῖϊ; ϑδ:δοᾶσ. ἱν}. 
ὙΤμαΣ ΟἿΟΣ Αδίδιΐο ἰγῖρθο8 ἀο ποῖ ΚΩΟΥ͂Ν 

δυο ἢ ἰδνν ΟΥἩἨ Θσιδίοιι, ἰδ, ἴοσ ἰμδίβῃοο, 868- 

πἤοὰ ὉΥ Ιαγαγὰ (Πἰϑοονογίοδ, Ρ. 289): 

ΦΎΒΟ αἰδὲ 808}}}7 8606 ἰῃ ἃ Βοἀουϊΐῃ 

τοηξ 8 ἃ τη8838 οἵ ὈοΪ]οα τηθϑῖ, Βοιριῖσοθδ 

τηϊχοὰ ὙΠ οὨΐοηδ, Ὡροῦ ἩΔΙΟΝ δ στρ 
οἵ ἐτοδὰ ὈυϊδοΣ ἰ6 μἰδοοὰ δηὰ δἰϊονθὰ ἰὸ 
πλ6}1." 

80--422. ΤΏ εἰοίοι οὗ 186 [πηἀδ- 
ΣΩΘΏΪΑ1] ΙΔῊῪῊΒ ἰδ οοποϊυὰδοᾶ; (ἢ6 τχηοβὶ 

ὩΘΟΘΒΒΩΣΥ͂ ΙΩΟΓΑΙ, γοϊϊσίοτδ, δπὰ οἷν} Ῥγοὸ- 
οαρίδ βανθ δϑδῃ δη)οϊηρᾶ, δὰ (πὸ {1110 
δηὰ οχίρ᾽ Δ] “Βοοῖκ οὗ ἐδ) Οονεηδηι 
(ΠΥ ΔΜ ΒΌ χχίν. 6) ἰδ οοστωρϊοιβὰ (800 
Ῥ. 377)... ὙΟΙΥ δρρχορυίδιου, οχποσίδ- 
ἐἰοδ δῖὸ δὲάδά, [δι }}}γ ὃ δάμοσο ἴὸ 
{Ππ666 ἰδ δηά, δὲ σου, δῖο ῥῖο- 

ταϊοοά, (86 δροοΐδὶ ρῥσγονίάθηποθ οὗ (οά, 
06 διείβ συϊάδηςο ἴο [86 Ηοὶγ 1μδηὰ, δηά 
(μὲ ἀοειγαοίου οἵὗὁἨἁ 16 Θῃθαιΐθθ.Ό 6 

ἰδεῖοσ ρασί οἵ οὔυζγ ομδρίος [Ὀστηδ ἃ 8:1 {Δ}]9 
τεδιϊηρ-Ῥοΐηϊ ἰπ [86 ῥχοζγοδδ οὗ [6 ξρϑςὶ- 
Βοαύώοῃ οὗ [Π6 ᾿ἰεζαὶ ἑηυποιίθηβ. Τὴθ 
ἀφοδιοχζιιο ἰδ [9 ΘΌΡΓγΟ ΟΣ ἴπ6 ἱπῃθζ- 

ζηοβί Κοσηοὶ οἵ [δ Ἰορίδδείο ; ἰῃ αἰ ταγ8 
Ἰουζοῦ οἶγοῖθ8 δηὰ δἰτγαγδ Το ΟΣ ἀθυοῖορ- 
τηθηῖ, (86 αἰνίπο ρῬγϑοορίϑ πο] ἃ ἰδ θηι- 

βοῖνοθ ἤοτῃ [18 ρόστη,. ἘἾΓγδὶ ἃ ΒυΙΩΤΏΔΙΥ 
(89 ἀοοδίορτθ); ἐμ6ῃ δὴ ου]η6 (ἘΔ 8. 
Χχὶ---ΧΧὶ): δηὰ 108η ΟἿ]Υ 116 Ὑ8ο]6 
δὰ σοι ρ δίθ δγδίοτῃ οὗ [86 16ρἰδ᾽δεῖοι 
ἴῃ 118 τιϊηυϊοδὶ ἀοῖα!}, 8.0 Ἰυςοίὰ 18 [Πϊ9 
διτα:ροϊηθης οὗ ἐδ βδογϑὰ τηδίϑσίδὶβ, ᾿μδὲ 
δθουϊ [Π6 ἰραάΐπο ἰάεαϑ οἵ 6 τηοκί βρεςίαϊὶ 
ἰαῦγθ ῈῸ ὉΠΟΘΣΙΔΙΏΙ͂, πὸ ἀουδέ, 18 ροββί 0 ]6 ; 

δηὰ 80 ϑγδίοιηλιί δὶ 8 ἴΠ6 τασδὶ ὑτο- 
ἄτοθβ, ἰπδὲ ἰδ τηῦϑὲ ὯΘ ἱηι6}} 1016 ον 180 
τηοδῖ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥΥ͂ ΘΟΙΙΡΤΟΒΘΏδίΟΙ, 

ΤῊ Ῥγομηῖβοβ οὗἩ αοἂ, δῇήδσ 9 ὑγο- 
τηυ]χαίΐοη οὗἨ ἐπί οὐΠ1η6 οὗὨ [6 ΤΠοοοτα» 
1.41 ἰατνϑ, ἃγο: Ηθ Ὑ111] θῈ [86 ΘΏΘΣΩΥ οὗ 
1εγ8 618 ΘΏΘΙΩΪ68 (νοῖ. 33); ΗΘ ὙΠῚ δισὶ Κ 
Το τ ΪῸἢ σΟὨΒΙΘΣΙΔΙΟ δηὰ [ΟΙΤΟΙ (ΥΟΓ. 

27), δὰ οοπίουμὰ τδο} ὍἜσοηῃ ὈΥ ἢἢ6 
[ΟΙΤΟΙΒ οὗ Ὡδίυγο (νογ, 38); Ηθ ν1}} Ἰοδὰ 
ἯΪ8 Ῥϑορῖὶθ ὈΥ ἃ πιϑοϑϑΏχαν ἱπίο ἴπ6 ΗΟΪΥ 
Τδπὰ, δὰ ΜΙ ἰθοσο αδἷἰϑὸ ἀθδβίσζου ἐδοὶγ 
ΘὨΘΙη 68 (ΥοΣ. 20, 383), ποῖ δὲ ὁποθ διὰ 
ΒΔΑ ΏΪΥ, πὲ σταάθδ!] (νοῦ. 29, 80); 
δηὰ Ηδ Ν1}1} εχιοηὰ ὉΠ οὲν ΤΟΥΤΊΓΟΥΥ ἷπ [86 
βου ἴοὸ [86 Ἐρὰ ὅθδ, διὰ ἰὴ [ἢ ϑϑϑὶ ἴο 

ἴϊὸ ΕΠΡὮΓΘΙΟ5 (ΥὙοΣ. 81); 148: }γ, [Π6Ὲ 1} 
ΔΙνΑΥΘ ΘΠἾΟΥ δῇ δοαηάδηος οὗ ργου βίοηθ, 
6 ἐχοιιρίθα ἔγοσῃ ἀἶθθ886 δὰ μοδί θη ς0 
(νεσ. 25), τοδοῖδ; ἃ υἱροσοῦβ οἱὰ δζο, δπὰ 
ἐπόσθδδο πηϊη οστυρί  α]γ (ΥὙοΣ. 26).---Βαὶῖ, 

ΟΥ ἴδ6 οἷδοῦ δδηά, ἐδ οομπάϊοὴθ οὗἁ 41] 

1680 ὑυἱοδαίηρθ δῖὸ, ἴθδὲ [ΠῸῪ {αἰ ΠΥ 

δηὰ ὙΠ ἿΥ (Ὁ]]ονν [86 αἰγὶ! ΤΩΘΒΒΘΏΡΟΣ 
(νεσ. 31), διὰ ϑβοζυοὸ αοὰ (να σ.. 35), πονοὸσ 
ὙΟΣΒδΐρ [10 Βοδίμοη :άοἶβ, θὰ ἀσΒΙΤΟΥ 
ἐοΣῺ ΘΥΟΥΥΒΟΣΘ (ΥΕΣ. 234), ποΐ σοποϊυὰθ 
ΔῈ Δ] Δηοα 18 [86 ὨΘΔΙΠ ΘΒ (ΠΘΙΏθΟΙ γ6 8 
(νον. 82), δηὰ ούθὴ ποῖ 8]].0} ἰδθτ ἰο 
Ἰῖνο ἱπ ΤΟΙ τηϊάδβὶ, 88 ΤΟΥ πουϊὰ Ὁθ 
βοἀυοοάᾶ Ὁγ ποτὰ ἰο ἰἀοἰδίῖγγ, δηὰ {ππ8 Ὀ6 
Ἰοὰ το τοῖν ἱπου 816 χαΐϊῃ (ΤΟΥ, 833). 

20. Δελοίά 1 φεηπὰ α πιεδδβέηισεν αθο) 
δφογε ἐδέε. ΤὶΤΑΔΥῪ ὩΔΙΌΓΑΙΙΥ Ὁ ἀΧροοιοά, 
1δδὲ οὐ [86 τηοδηϊης οὗ ἴδ9 ἽΝ, τόσα 

Αοά ρῥτομηϊδοὰ ἴο δεῃὰ 88 ἃ βϊάο ἔοσ [86 
᾿δυϑο ἰτο8, 1800 τοδὶ ἀἰδϑομείης ορίῃίοηϑ 



4608 ἘΧΟΡΌΡ ΧΧΙ͂Ι. 

βοοῖίῃε α Κιὰ ἴῃ 1(8 τηού μου ΒΒ τη}1Κ.---20. Β6δο]ά, 1 βοῃα ᾽8 

ΤΘΒΘΘΏΡΈῸΡ Ὀαΐογο ὑπό, ὕο Καορ 868 ἴπ {μ8 ΨΑΥ͂, δπὰ ἴο 
Ῥτΐηρ ὑπ66 Ἰηΐο {86 ρ]6ο6 μι βϊοι 1 μαννα ργθραγθᾶ. 21. Βε- 

676 ΟΥἩὨ Ὠΐτη, 8η4 ΟὈΘΥ͂ 18 νοῖοθ, ῬσόΌνοΚα αἰ ποῦ; ξῸΥ ἢδ 
111 ποὺ Ραγάοῃ ὙΟῸΣ ὑγβηβρυ ΒΒ 8; ΤῸ ΤΩΥ̓ ὨϑΏ6 ἐ8 1Π 

ι Ἑκοὶ. Ῥέεγε.--- ΑἹ δηροϊ, 

δδγθ Ὀοοη Ῥιοροθθὰ. ϑόπιθ 8660 ἴῃ εἶτα 

6 ϑοη οἵ Οοά, ψο ἱἐβ8 ἰάοηιϊ αὶ σ1ἢ 

Θοὰ (ςοπιρατο 1 Οοτίμι. χ. 9); αὶ, ἔγοπι 

Ἐχοά. χχχίϊὶ, 9,8, ἱξ ἰβ ὑσίϑοι !υ ονϊἀθπξ, 

ἐθδὲ (δὸ ἭΟΘ. απὰ αοὰ αγὸ ἀϊβεγεπέ 
Ὀεΐηρο: αοἀ Ῥχοιαΐθοθ ἴῸ ὄἼχροὶ (86 6π6- 

Ταὶοδ ὈΥ ἃ “ὖο; Ἦο 1} Ηἰπιδοὶ ποῖ γὸ 

ψἰ0ἢ (ἢ6 [δτδοιτῖοδ; ἔοσ ἰδ σδηποὶ ὍΘ δάἀ- 

τηϊιἰοὰ, δαὶ [89 ἸΝθῸ οὗἩ οὖσ ρϑββδρο ἷβ 

ἀϊθδγους ἔγοτα (δὶ πιοπεϊοποά ἴῃ χαχῖϊ. 2. 

Οὗδοτθ (ΕΠογᾶοσ, ΒοβοησηὮ]]ογ, ' αἰογ) υἢ- 

ἀογείδηὰ ὉΥ ΝΟ οσο, ἴπ6 Ρ1118γ οἵ το 

δηὰ οὗ οἱουά, τ μϊοὶ ἷ8, ἱπἀοοὰ, ἴῃ χὶν. 19, 

α18ὸ οδΠοᾶὰ “186 δηζχοὶ οὔ αοἀά." Βαὶ 

1:6 ΡἾ]Ἰ]ατα .Θ ΟἿΪΥ Βυταθο 8 οἵ αϊγ!ηθ 
Ῥτονυϊάθηοο, δηά ργθοθᾶθ [1:6 [βγβϑὶθβ τὸ 

Ἰοδὰ ἐδοτὰ Ἰγουρἢ [116 ἰΓΔΟ 1688. ἀθϑοτί: 

ἨΟΥ͂Τ ὁΔὴ ΜΔ ΒΘΡΡΙΥ ἴο ἴποπὶ ΘΧΡΥΘδϑΙΟἢ8 

πκο: “ Βοῦνατο οὗ εἴπη, δη ΟὟΘΥ 88 γοῖςθ, 

Ῥτονόῖο δΐτα ποῖ; ἴογ ἢθ 11 ποὺ ρβαγάοῃ 

ὙΟΌΣ ΤΥΒΏΒΩΤΟΒΒΙΟη8᾽) 7 (γ6γ. 21). ὙΤῆ6 
ῬΊΠΔΓΘ τὸ ἰδοῖξ συὐά68 οὗἨἍ [6 ΤΔΊΟ 68 οὗ 
Ἰδταοῖ; ἴὸο ἰδδιιθ δοιατηϑη 8, ΟΥ ἰὼ Ῥαηὶβῃ 

ἀϊβοϊδοάϊθηοθ, 18 ΘΟΣΊΔΙΗΪΥ ΘΟὨΓΑΙΥ ἴο (ΠΟΙΓ 
Ὡδίοτο (860 ποῖθ ου χίϊ,, 21,22). Τδ6 

τοσιδσῖ οὗἩ Ὑαοσ, “ἴπαὶ ἤοσὰ (86 ὈΪΠΔΓ 

οὗ εἰουὰ 86 οσοπιπιδηάβ οὗἩἉ ἀοἂ ῥτοςοϑᾶ," 

Ῥτουθβ ποιδίηρ ἔου (86 ορϑαΐθηοθ ἀπθ ἴο 
10 ΡΠΙΔΡ ἱεδοὶῖ; [π6 υἷδοθ ὙΠ ΟΓΘ ἃ θεϊης 
ἀνθ ῖ]8 8 ποῖ ἰᾷοι σαὶ 1} [δδὲ Ὀοΐηᾳ. 
Οὐδοσθ ἰδκο Ἱκρο 88 αοἀ ἩΗΪπιβοὶΐ, οὗ 
ἯἫΪ8 ρνυουίάεποε; Ὀπὶ [0 Ὄχρτοδδβίοῃ, " 7 
δεπᾶδδ τ ΒΘ ΡΟΣ σαιο τ 9) 7), 
Ῥγονοδ, ἴδ δἱ ἱξ 18 ποῦ οὐ ἩΠτδΒο ἴ; βηὰ 

[16 νογὰβ οὗ [Π6 ὑπ ηῖγ- ἢγοϊ συ γβο, 7πι8ὲ 
ᾳυοϊοά, βίον, [πὶ ὯὨῸ δοβίγαοῖ ποϊίοῃ, 

δυξ 8 οοποσοῦθ υ]810]9 δεΐης 8 δρόκθῃ οἵ. 
ὙΠΟ βΒΆ1Ὴ6 τηυδὶ Ὅ6 οὐ͵οοιϊοὰ ἴο “ἴπ0 ΤΟΓΔᾺ 

ΟΥ̓ ἴδ ατῖκ οὗ [6 σογοηδοὶ," υἱοῦ Οὐ ΓΘ 

δαγο υπὰδοτείοοᾶ. Εγθῃ [6 Ὀρδυίυῖ 

δε ποῖ ῬΆΠΙΡΡδθοη δηὰδ ἰἢ ΟΌΤ ψοτάβ, 
“πὲ [οτ86] δάνβδῃοοϑβ διὰ δΒουγίϑῆςϑ πῃ- 
ἀδγ {π0 δροοΐδὶ αδὰ ἱπηπιοάϊδίο χυϊᾶδηοθ 

οἵ αοἂ, πΗΪ|δὲ ἴδιο ἀοδίϊηϊοβ οὗἨ ἁ ὠοἴδια 

ὨΔΌΣΟΏΒ δῖο ἀοροπάδης οὐ ἴπ6 οοηοαΐθηδ- 

(ἴοῃ οὗ οχίογταὶ ουθηὶδ Βαρρϑηΐμπς ΔΙ͂ΟΣ 
Ἡΐδ ρἷδη," σουϑὰ (18 ἰάθα 1109 ἴοο ἔδσ 

ἔγοιλ [86 εἰσαρὶθ ἴϑῃοσ οὗ οὖσ ίαχί. Ἧ7ἴ,ὲ 
ΔΙῸ, ἐπογοΐοσθ, σοσορ θὰ ἰὸ [8 Ββοσὸ 
ἼΝΘΟ ἴῃ ἐμ οτίχίπαὶ τωθδηίπς, δ πιέε- 
δέπορεῦ (88 ἷῃ Ασδῦϊο, δηὰ Ὑ61}7 ἴτο- 

ΘΗ ἱπ Ἡοῦτγον, 1 ὅδ. χὶ. 3; “οὉ ἱ. 
14: οἷς.), δῃὰ ἴο σοΐοσ ἰὸ ἴο Μἴοβοβ. δὰ 

Ἠΐθ δυοσοδδοῦ Φοθδυλ, ὙΠῸ δΓῸ, ἰΏ ΤΏΟΓΘ 

[Δ ΟἿΘ Ῥϑββᾶζο, οδ᾽]ο ἃ [ὴ6 τη οϑθορ ΓΒ 
οὔ αοἁ. ΤὨο εἐχργοδβίοη Ἴϊ 2} 'β, οἶβθ- 
ὙὮΘΓΟ, 4190 υδοὰ (ὉΓ ρσορδοὶ (Ηασν... 18; 
Μαι.. 111.1}), ρυῖϑδὲ (Εοοϊοθβ. ν. δ; Μαὶ 1]. 7), 
δΔηδ, οὔδθ, οὐθὴ ἴδ Ῥϑορῖὶθ οὗ [1δτϑε6], 
“ ΜΈ]ΟΝ ἰθ [Π6 τηϑϑβοηρονς οὗ αοἄ δηὰ 186 

ἰοϑοδοΣ οὗὨ 186 παιίοηβ᾽" (188. χἱδὶ. 19). 
80 Οἰεδεπέια, ΤΏ 65. Ρ. 73)α. Βευ Οοαἀ δ 
ΤΩΘΒΒΘΏΟΥΒ ΕΖΌ, 88 Ηἰΐδβ Τοργοϑθηϊδεῖνοδ, 
Β]]οὰ νῖ ἃ ὨΘΔΥΘΏΪΝΥ ϑρί γι; αοἄ Βρ6 68 

(Ὀγουχἢ (πο πὶ (νογ, 32); ΗΒ Ὡδηδ ἷἰ8 ἴῃ 

το (νογ. 21); ᾿δογοίοσο [06 σοτητδη8, 

ΦΌΡΟΥ ἴμ6 τσοΐϊοθ οὗ ΣΩΥ σροβϑοηροῦ,"ἢ 
δηᾶ, “ 1)0 811 ἐδδὲ Σ 5}}8}} δαυ,᾽᾽ δῖο ἰάδη- 

Ἐἰ 81] (νοῦ. 299); ἴοσ οἰβονοσο 180 αοὰ βηὰ 
ἯΙ ἼΝ Ὁ τὸ ἱπιτοδυοσοᾶ ῥτοπιϊϑοπουεῖγ 
(866 ποῖρ ἴο ἐϊϊ. 4 ; ΘΟΙΏΡΑΣΟ ΧΧΧΙϊὶ, 2). 
ΟἿΪΥ δουϊ ἔθ πιο οὗ ἴδ ΒΔΌΥ]οηΐδη 
οχὶὶο, τ θη, ὈΥ ἴδ ἰπθυθηοθ οὗ [6 ΟἿ α]- 
ἄρδῃ ἀορηδα οὗ Ζοσγοαδβίεσ, ἴ8ο δῃρ9)- 
ΟἸΟΩΥ͂ ῶ8 ΟΣ ΟΟΏΒΙΔΟΓΔΌΪΝ σηϊατροῖ, 
16 δῆρο!β ἀρροδγθὰ 88 ῬΘΓΒΟΤΔῚ ὈαηρΒ 
ἀἰδβογοηὶ ἤοπὶ αοἂ; [ΠΟΥ ἴση Ὀθοδπθ 
1.9 πιοιϊδίοῦβ ὈοιΘο Τθ8ῃ δηὰ Οοά, 

δηὰ ὝΘΙΘ ΠῸ τηοτὸ ἰδοπιὶδοὰ τὴ Οοἄ, 
ὙἸδογοίοσο ἴδ οΟρ᾿ πίοι οὗὨ ἴπὸ δον ἢ σοτῃ- 
ΤΑΘΏ ΔΙΟΥΒ 18 8180 φῃρδι σῃδθϊο, τἢὸ πη- 
ἀοτβιδηἃ Ὦογο δ γεαΐ δῃηροὶ;: βοῖῃὴθ δ 

Μείαίγοα ΟΘΌΘ, ἔἴτοτα μετγὰ-θρόφος), 
ὈοΟΔΌΒο ἴδ 6 ἸοτίοΓ8 οὗ ᾿ΐβ Ὡδ1ὴ0 Ὠαγο, ᾿Κὸ 

ΝΡ, το πυπηογῖς8)] ναΐὰθ οὗἩ 814 (πιὰ 
Τοίδιθησο ἴὸ Ὑοσ, ῶ2ϊ : 2). ὌΦ᾽ 35); 
Οἴδοῖβ (88 Εδη Ἑσγα βηἃ Νδοβτιδηΐὰ 65), 
Μλαοῖ, αθλον δὰ πποοτίδίη δ᾽] υδῖσῃ ἰὰ 



ΒΘ 5 ΠΣ 464 

ΔΡΥΌΣ ἡ 98. : Ἰϑ}}: ὌΦ' 9. ὈϑυρΕ ἐεξη Ὁ» 
ΘῈ) Ὑϑέστς Ἰπϑνὴ ΝΣ ὙΝ 9. Τοδν) ρα ῥθρὶη 
Ἐπ ΟΣ ΕΣ ΝΛ 
ΤΙ τ δ 54. : ῬΒΊΓΙ9.) ἸΘΑΔῚ) ἽΠΙῚ 0) ὙΊΡΣ) ἬΠΙ) 
ὈΘῚ} δῊ1 9 ὈΠΌΩ) ΠΕΡῚ δ ὈἾπυ}) δ ἀπτονῦ 
ἼΠ23) ΠΡῚΝ ΠΡ Τὰς ὈΡΓΊΘΡ 96. : ὈΣΡΠΩΝΘ ἼΩΝ 3 
Νἷ 86 Ῥϑ' δ: ἼΦΡ ΓΌΠΩ ῬΡΡΌΤΩ ὙΦΡΎΙ ἩρπτιΝ 
Ἐ ΦΡῸΝ ΤΡ ὝΩΘ ΤΣ ἼΣΗΣ ΠΊρυ ΓΟπ Γτπῃ 
.).δι. χ, 18. Ἐογδοίου 688 ἀρϑῖηδὶ Οοὐ β 

ΤΟΩΘΒΒΘΏΔΟΙ 8 ΘΑ ΔΙΘης ἴο αἰϑουοαάΐθηοθ 
ἐο αοἀἂ Ηϊπιβοϊἴ; δηὰ αἰδβδαιϑζδοϊίοη οὗ 

106 (ὍΤΤΩΟΙ ὙΠ 94}}1 ἀονγῃ 1π6 τσ οὗ 
486 Ἰδοῦ (γογ. 21). Ταδ [06 Πιοβδοηρ ον 
οἵ αοἀ Βδ5 οογίδίη]γ “ ἀϊνίπο 411.811{168,ἢ 
Ὅυξ ΟἿΪΥ ἴῃ 80 [ᾺΓ Δ8 ἢδο []ἢ]8 ἢΪ8 τηΐβ- 
δ'ου δϑ (0 ἀϊνίηθ ἀοϊοχαῦθ, δὲ 85 (ἢ6 

ῬΙΟΡοῖβ ἀγὸ [Π6 τηουἱὰ οὗ οὐ ἰπ ἐποὶν 

ἑπεριχεά οἰιδίομδ, θα; ποὺ ἴῃ 411 οἵδος 
ΤΟ δ 018.--- ΕὙοτ [ἢ Ῥγϑοθάϊηρ, ΓΟΙΏΔΥΪΚΒ, 
8.6 ΣΠΙΡΓΟΡΓΙΘΙΥ οὗ ἔπ0 αυοδίίοη 18 ΟὈΥΟυΒ, 
ΜΠ αοα ρῥτοιίβοβ ἴο Ἰοδὰ {μὸ 1βγϑο! 168 
χοῦ ἢ 8 ΤὨΘΒΘΘΏΡΟΥ ΣΑΙΠΟΓ [ΠΔῃ ῬΟΙΒΟΙ- 
Α]γῦὃ  ᾿ὅόπιθ δί!οζϑ, Ὀθοβδιϑο αὐἀ (ὈΓΟΒΑῪ 
11ὸ 5β'ηβ οὗ [06 ψοϊάδθη οδὶῦ (χχχῖϊ, 8); 
οἴογα, “' θοῦβῆδ6 15γϑοὶ τηΐρἐιῦ ΘΑΔΙΠΥ ρτὸ- 
ἕαπο το δ ργοϑθῆθθ, δηἃ τῆπ8 Ἰοδὰ 

τοδὶ δ 8 ὉΡΟῺ {δοτηβο}νο8. Βαϊ [0 
ΤΑΘΒΒΟΏΡΟΣ δηὰ ἀοά δζἵὸ υἱγέκαϊ ἰάθη- 
ΏοΔΙ; [10 ΌΓΣΤΩΘΡ 15 [06 τορσγοδοηϊδενυρ οὗ 
ἴῃ Ἰδιῖοῦ; Ῥχουϊάθῃοθ σϑαῦυγοθ ἃ ς0}- 

ογοῖθ Ῥϑγβοῃϊβοδείοη, δπὰ (δΐ8 18 “[}9 

δ οὗ Οοά," Μοβοβ.---Τη0 βδιρασ δ 
οοἄοχ, [80 ϑορίπαρίηϊ, δηὰ [Π6 ὙΠ αῖο, 

Βδνῦὸ δογθ, | τοῦ. 23, “"πῖν 8η66],7 διὰ 

6 δορίυδρίης δηὰ (πΠ06 Αγδϑὶς δὰὰ, δὲ 
1:6 ἀπά οὗ ἐπ γϑγβο, 2, “10 1Π06.᾽ 

4Ε. 4.8 1} ΠΙΘΒΘΟΠΡῸΓ δΟῖδ ἴῃ [6 ΠΑΙΤηΘ 
οὗ οἷ, οὐὈοάΐθηςο ἰο Η]8 σοπιδηαᾶβ 15 ἃ 

ΒΟΥ ἀυΐγ, δηὰ οὐϑηδου Μ1}} πὰ τὸ 

Ῥαγάοῃ, Μὶοδ ὧδ [88 ΠῸ ῬΟΥ͂Σ ἴο ὕσο- 

τ86 δηὰ ΠΙΟἢ 7 884}} ποὶ ρτϑηῖ. -- 

ἽΘΕΙ 18. 8 ἴοσπι απΐίθ δηδιοροῦβ ἴο 39" ἰπ 
χὶϊ. 18. ΑΔ ἴδπο ᾿δέοσ ἰ8 ἀογνοα ἔγζοσῃ 

ὩΔΌ, δρὰ 16 πδοὰ ἱμβίοδὰ οὗ 39), [89 

ΤΟΥΤΩΟΥ ΘΟΠΊ68 ὕγου ὙἹΏ, δῃ ἃ βιδῃὰβ ἰπβιοδὰ 
οὗ ἽΦΞ; θυ Ὑ παθ Βοιτογοᾶ :ὴ8 
δἰ σε βοδιίοη ἔγοχῃ ΠΏ, “το δ6 ΤΟ ΟΠ ου8, 
ΘΟὨ ΕΓΏΔΟΙΟΙΒ,᾽" Δ5 υἱοέ πὑδγδα ἴῃ 2 Κίηρϑ 
Χὶν, 26, [86 τοοΐ ΠΌ, ἴθ. βορὰ ἰπ {πὸ 
Βθη80 οὗ ὙἹΘ, “10 δ6 ὈἰίοΣ (ΟΣ ἼΘ᾽ ἊΨ 
ἽΝΟ ΠΏ: “τὸ ἰπ]οιίοι οἵὨ Ιβγδοὶ τα 
ΥΘΙΥ͂ δίτιοΓ"). Βοβίάββ, τὴ νογῦβ ΨΎΨ 
δηὰ [Ὁ ὅτ ΤΘαΌΟΠΕΥ Κίπάγοὰ, 468 ὙΦ 
δῃὰ ΠῚ), “το ρογνϑγη,᾽" οἷο. --- ΣῸΓ 1} 
παᾶπιε ἐδ ἴὰ ἀϊπι, τ1μ8ὲ ἷβ, ΤΥ ῬΟσοῚ, ΤΩΥ͂ 
αἰνηθ ϑρί τίς, ἰ8 ἰῃ Ηΐτο. Αδοαὲ τΒς βίζηΐ- 
βοδιίοη οὗ ὮΪ), 89 ὀββϑθῆσθ δῃηὰ ἠδίυσο οὗ 
Οοά, 566 ποῖθ οὐ ἰϊϊ. 18, ΟἸΚΟΙΟΒ ἐγϑῃ8- 
Ἰαοβ: “ἴου ΐβ τγογὰβ δτὸ δρολδπ ἴῃ ΤΩΥ͂ 
ὨδΙΛ6." ΤῊΐ8 δοοδρίδιίοῃ μα Ὀθθῃ δἀοριοὰ 
Ὀγ Ἐρη Εζγα, Μοηἀθιββοθη, δηὰ οἴδοσα, 
ὙἼΟ, ᾿δβογοίοσο, οἸσβοὶ δοπηθοὶς τὯ680 
ΜΟΓΑΒ ὙΠῸ “ΟΌΘΥ 8 γοΐςα." Βαϊ τὴο 
ἱπιογργοίδιίοη οὐ ὮΝ) δϑ “" ϑβϑϑῆρα οὔ ἀοὰ;» 
18 ΤΆΟΓΘ Ὀχοίοπη, δη4 τοαυΐγοβ Ὠὸ οσορὰ 
ἘΓΔΗΒΡΟΒΙ οἢ οὗ ἔθ ψογάβ; δῃὰ ἐπ οχ- 
Ῥἰαἴπδ 1μισζαῖο ὯΦ᾽ ὃγ "ΠῚ ΠΟΝ. 

32. Ανοαὺ (6 ἐγαηβίιἰοα ἔγοτα τὴ9 
εὐὐγὰ ρόγβου (7912) ἱπο ἐδ ἅτϑι (ὩΣ ἽΝ), 
866 ΟἹ Υ̓ΟΥ. 20. --- ὮΝ Ὁ, “ΠροΑΥΚΘη ἴο Ηὶδ 
γοΐοθ, ὅν ὑῦ ἴἰδοα ἀοοβί 80... ἐμθη,᾽ οἵο.--- 
ἘΣ, ἴτοσα ἫΥ Ξ- ὙΊΥ, “τὸ ὑγρο, ἴο ῬΓΌΒΒ;» 
ΟἾΚοΙοΒ, οοστθοῖγ, δ 8). ὙῈΟ βορίαδ- 
εἶπὶ τϑηάθγβ (88 σϑῦβθ ἰῃπϑ: ᾿Εὰν [2 
ΟὨα 64] ἀκοῦ ἀκούσητε [ἱἰπ Ηρῦγοντ, 
»ΌΦΓΆ ἰδ δἰπραϊαυ) τῆς ἐμῆς φωνῆς 
ΓΡΆ, ἐγδπβιαιθὰ ἱπβιβδὰ οὔ Ἰ5ΡΏ, βθδ σι- 
Ῥγα], καὶ ποιήσῃς πάντα ὅσα ἂν ἐντεί- 
λωμαί σοι ἴσοι αὐ 64], ἔσεσθέ μοι λαὸς 
περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν" ἐμὴ 



4068 ἘΧΟΡΌΡ ΧΧΗ]. 

ἢ. 22. ᾿ΕῸν 1 ἰδοὺ ν1]10 ἱπαθοα ΟὈΘΥ 18 γοΐϊοθ, δῃᾷᾶ ἀο 
811 (μαὺ 1 Βρθαϊς; ἰᾷβθὴ 1 ν}}} Ὀ6 δῇ ΘΠΘΙΑΥ ἴο {ΒΥ ΘΠ ΘΙΠΪ68, 
Θη 8ὴ ΔαΨΘΙΒΑΤῪ ἴο (ἢν δαάνυθιβαυῖθβ. 28. ΕῸΓΣ ΤΩΥ ἾἼΩ68- 
ΒΟΘΠΡῸΡ 814} ρῸ Ὀδίοσα ὕμβθ, δπὰ Ὀσχίηρ ὑπο ἴο {Π6 
Ατμουϊίθβ, δμὰ {86 Ηϊ68, ἀπα {μ6 ῬογΖΖίΐθβ, δῃὰ {}6 
Οδμηδδηϊίοβ, ὑπ6 Ηἰνιθ8, δα ἰῃ6 Φορυβὶῖοβ: δηᾶ 1 ν]}} 
ἀεβίσου ἴβοη. 24. Τπου βῆδ!ῦ ποὺ θοὸν ἄονχῃ ἰο {ΠῸὶ. 
δσοᾶβ, πον δα ᾿πἀυοοα ἴο 86 ῖν6 ὑμοη, ΠΟΥ ἀο δ ὑΠ6ὶγ 
ψογΚ8; Ὀαὺ ἴμοὰ 514]Ὁ υὐΐου! ονου σοῦ ὑβθῖα, δηα αυϊΐθ 
Ὀχοακ ἀονγῃ ὑΠ6 1} ἰπηᾶρο8. 25. Απαὰ στοὰ 88}}41}] βεῦνβ [86 
Τιογτὰ γοὺσς αοα, δῃὰ Ηθ Μ01}} Ὁ]688 Ὁ Ὀγθδᾶ, δηᾶ ἰῃγ 
ὙαΐΘΓ: 8π4α [1 ΜὙ11 (Δκα 8: 688 δινδὺ ἔγοτα ἴῃ τηϊαβὶ οὗ 
{66.---2[ὲ6. ΤΏΘΓΟ 584]] ὁ Ὅ6 πο ρου ρ᾽, ΠΟΥ ὈΔΙΤΘΏ ὙΟΙΏΔΗ 
ἴῃ 1ῃγ Ἰαπᾶ : [86 Πυτῦ. Γ᾽ οὗ ὑῃγ ἀαγ8 1 Μ1}} [1181]. 27. 
1 Σησί. Ῥεγ8.---Βαῖ. 3 Απρϑ]. 3 ϑογνϑ. 4 Νοιμίηρ οδδὶ {Π0 Ὁ γουηρ, 

ὯΟΓ 6 ΒΔΓΙΘΏ. 

γάρ ἐστι πᾶσα ἡ γῆ, ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι 
βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον- 
Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ 
[86 ποτάβ, ἴγτοιῃ ἔσεσθε, τὸ δά ἀοὰ ἴτοπι 

χίχ, δ,6: ὨΌΣΠ 09 ΠΡ Ὁ ὮΠ" ΠῚ 
ΤΟΡΌΟ Ὁ ὉΠΠ ὈΠΝῚ ἐγ ΠῚ Ὁ5 Ὁ 5 
ἜΣ ὈΥΔἽΠ ΠΝ ΦΥῚΡ 5)}) ὮΠ9 
ἐ ΙΕ ΉΣΥ ὯΔ θὲ ΔἽΠΊ.-- Ἐὰν ἀκοῦ 
ἀκούσητε.... ἐχθρεύσω τοῖς ἐχθροῖς σου 
καὶ ἀντικείσομαι τοῖς ἀντικειμένοις σοι. 

48. Ανοπὲὶ [16 Ὡδίϊομθ ΘΤῸ ΘηῦΠη6- 
ταϊθὰ, 860 ποῖϑϑβ Οἱ 1]. 8, δΔηὰ χΙϊ!. δ, ΤὮΘ 

ΤΩΘΒδΘηΩΟΥ ὙΠῚ γχηϊὰθ [Π0 Ι5Γδϑὶῖοϑ, θαὶ 
αοάὐ ἩΗἰΐπιβοΙ ἢ σπὶ}} ἀοδίσου [6 δῃοσωΐθβ. 
Ανοαῦς ἴ86 γοῦῦ ἽΠ, 8660 ΠΟΙ͂θ οἱ ἰχ. 15. 

24. ΑεἬε αογ (80 ἀοοοϊοσυθ (ΣΧ. 20), 
ΒΟΙΘ αἷϑο [86 ὑγοβὶ οι οἵ ἰάο]αισΥ ἰδ 
ῬΤΟΣΩΣΠΘΏΙΥ σαροδιθα, δίηοθ [ἢ6 ρᾷτο πῃ- 

ἀοῇ]οὰ πιοποιμοΐδτη οοηϑι 168 [6 ὙΠΟ] 
4818 οὗ (δ0 ἀϊνίπα οονθηδηῖ τ ἢ Ιϑγϑοὶ 
(8689 Ὠοῖθ ὁῃ. ΧΧ, ὃ--6); δηὰ Εδη στα 

ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ {Π|8 ἰάθα ΥἱβογοῦδιΥ ἴδπ|8: “Αἱ 
1.6 Ὀορίπηϊηρ οὗ 6 Βοοὶ 9. (δὲ Οουε- 
καπί, αοἁ τνναγηϑὰ [ὴ0 1βγδοὶ 68 αραϊηβὶ 
ἰἀοἸΔΙΤΥ; δηᾶ, δὲ ἰἴ8 οοῃοϊαδβίου, Ηθ γο- 

Ῥϑδῖδ [Π|0 δβδπιθ δἀπηοηϊίοῃ...... ναὶ [Π6ΓΘ 
5. (πἰ8 ἀϊδγϑησο, ἰδ δὲ [00 Ὀεαρίπηϊης 
(ὐοα Σηογοὶν ΡῬγολὶ διιθὰ 116 τηλκίηρ οὗ 
ΒΩΥ σοΐδβ οὗ εἰϊνοῦ οὐ ροϊἃ δθϑ 68 Ηΐτω- 
86}, ψ Ἐ}1δὲ, ἂὲ 1π6 οηά, Ηδ ογάογοὰ {ποτὰ 

ἴο ἀοδίζοΥ 41} 1.015 πϑῖοδ [ΠΟΥ πουϊὰ 

ἨῊΗ 

Βηὰ ἰη πο ἰδηὰ οὗ Οδηδδῃ, δηὰ νοὶ (ἢ 9 

ΤΌΥΤΩΘΥ ἱπηδὈϊταηῖϊβ δὰ τιδᾶὰθ; [ῸΓ τὴ6 

ἸάΔο]δῖον ἰ8 1Κὸ ὁμ6 10 ἸΓΟΒΡΆ8808 δρδὶπδὲ 
811 [86 τοὶ ὈἱτοΙΒ οὗ [80 ἴῃ; δῃὰ 4]} ἷβ 

Ῥοδιτίνο δοὶβ οὗ τὶ θοῦβηθδα δα οὗ 0 
8ΥΔ1] ἴο δἷπν, ΘΙ ΓΠΟΓ ἴῃ [818 ΟΥὉὨΣΏ 116 δαῖτ Γο 

νον]. Ιργ 61 Β υοοσδιίίοῃ ἱδ 118 ορροϑὶ- 

εἰοῦ ἴ0 Ῥεαρδηΐβδιη; δῃὰ [80 οὔδει 
Ῥοΐπὶ οὔ [818 Ορροδίζοῃ ἷβ 86 πηδοῦν 
δηἃ ομηϊροίθῃοε οὗ αοἄ οοτμρατοὰ ἢ 

186 ὙΠ Υ͂ οὗ [89 ραρδῃ ἀοὶ 168. 
4ὅ. ΤῈ Ὀ] βίης Ὑ1}} οομϑὶβὶ 'η δῦυπ- 

ἄδποθ οὗ 10 πϑοθβϑασίθδ οὗ 1Π{9 δπὰ νυἱ- 
ἄοτζουβ ἤθαϊ, ΠῚ 8 υϑοὰ Ὁ δΩΥ 
ἴοοά; ὩΏ, (ὉΓ δὴγ ἀγίηκ, [Ιὲ ἰδ ν6}} 
Κπονη (μδὺ [6 ΘΑΒΙΘΣΏ ΠΔΟΠΒ 8ΓΘ δρδσ- 

ἴῃς ἴῃ 186 τ86 οὗ βεβῃι; Ὀτχοδὰ Ὄσσα ὑποἷσ 

ῬΓΙΏΟΙΡΑΙ ἰὈοὰ; δηὰἂὰ ἤθποο ἐδ Θορτο- 
μθϑηδῖνο τηθδηΐηρ οὗ 18 ποτὰ; δῃὰ ἴσβ- 
Ὑ6]]6 ΓΒ ἱπίοστῃ ὕ8 ἰδὲ ἰΠΓΘΘ ῬΟΙΒΟΩΒ ἴῃ 
ΤΟΌΓ ᾿ἶνθ ΘΠ ΓΟ ροπ ἱϊ, ΟΥ Ὁροῦ δ. ἢ 
ΘΟΙΩΡΟΒΙΠΟΩΒ 856 δ΄Ὸ Ιηδὰθ οὗὁὨ ὈΔΙΪΟΥ ΟΣ 

ὙΠ6Δὲ δοῦγ; 8660 χγ. 36. Εθη ΕΓ Ῥγουθδ 
ΤΩΘΙΔΡὮΥ ΕἸ ΠΘΔΙΪΥ δηα Ρδγοθο]ορ ς Δ !}γ, τΠαξ, 

85 [0 ΟὈΒεγυδηςοθ οὗ [Π6 ἀϊνίπθ θθἢοξί8 
ΒΘΟΌΓΟΒ ἴο [6 τλϊηὰ [6 σογοτγῃχηθηΐ ΟΥ̓ΕΣ 
[Π6 ῬΡβϑβϑεαίοῃβδ οὔ {Π6 Ῥηγείο δὶ πδη, ἤοα  ἢ 
δηὰ Ἰοηρ ἰδ ἄγὸ [6 πδίυγαὶ ΠΟ Βα ΘΏΟΘΒ 
οἵ ρῥἰεἰγ. 

460. 5 ν᾽, το δαϑες αὐϑοσιίοη, του 59, 
ἰο Ὀ6 ΟἸ1] 1658. Α Ὑοιθδῃ ὯΟ δροσίδ 



ΡΨ ἃ ΠῚ δ 466 

ὈΠ9 ἐμ ἼΩΝ οὐ τοτ τας τη ὙῈΡ πριν: ΠΈΣ ΤΑΣ οΥ 
ΓΤ ΤΑΣ ἘΠΟ 38. 6 ἢ ΤῊΝ ΤΙ ὍΥ Τα; ἘΠῚ 
29 ΕΥΒΡΟ ΦΠΙΤΤΑΟ ἩΜΦΡΤΤΑΣ ἽΠΙΤῸς Π) Ἴ2Ὲ» 
ΤῊΝ ΠῚ πϑϑο ὙᾺΣῚ ΠΡ Ρ ΠΠῸ ΤΟΣ. Ἴ)Ὲ9 ΡΝ 

ΣΤῈΡ ὙΝ τῷ Ἴ)9 ΟΣ ΔΥ “τ. ὉΡὉ ὌΣῸ 80 : ΓΤ ΠΠ 

ὈυοΡ Ὡν ἢ 5 ἼΤΩ, ῬΦῚ 81. « γΊΝΣτ Τα: ΠΡΠῚ 
ΒΡῈ’ Ὁ) ὙΆΕ ΒΦ) Τὰς ΤΩ ἸΡᾺΕ.9 ὝΉ τ, ἼΡΤΟΣΝ 
ΒΕΙ οἰἱ]άτοη, οὔδοσνοα δὶ, ΟΣ ᾿ 056 
οὨ]άτεα ἀΐθ, ἴα οαἰ!οὰ ΠΡΩΦΌ. Το 
δϑυηάαηςο οὗ Ομ] άγθῃ Ὡς ἢ 18 Π6τῸ Ῥγο- 

ταϊϑοά, ϑοσῦτοδ ῬΘΙΤΏΔΏΘΏΘΟ ἴ0 ἴδγϑρὶ 88 8 

πδίΐου, Ὑ Δ δὲ ἸΟΏΡΟΥΥ 8 [6 ἱπηταθαϊδὶθ 
τονγαγὰ οἵ ἴθ ἱπάϊνίπα]; δαὶ ἴογ [06 

Ἰεγϑθ το πῖο ᾿ἱνοὰ σίτ δἷ8 ἢορο8θ δηὰ 

δα. Ἰοηρσίηχβ ἰπ ἴ6 ἤιΐυτο, ὈΟΙῈ Ὁ] Ο 85: πᾳ9 

ΔΓΘ 64 ΔΙ ἱπηροσίδῃηϊ. 
44. Αὐουὶ ὉΏΠ, ἰο οοπίοπῃηά, ἴο ἀΪδ- 

τυτῦ, ρὺξ ἴο Βίμηϊ, 866 χὶν. 94; δορί. 

ἐκστήσω; οηδίμδῃ, δ Ἐξ, δπὰ ἢ π85, δον 

ἩΔΔΒ 5 αφαοϊδίοῃ, ΟὨἶΚ6108 4180, ΔΙ μου ρἢ 
νῸ τεδὰ ἴῃ ΟἿΣ ῥγοδοηΐ οἀὐϊοηβ, ἽΝ, 

1 58)4}1} Ὀγθῶῖκ, οὐ τυ, δβηϊ ᾿05}}} τὸ- 

ἦθοῖ8 186 ἰγαπβδιοι οὐὁἨ ΓΘ ὉΥ, “Ἱ 
8}8}} ΚΙ], σαὶ ΟἹ" 88 16 οοιτοϑροηάϊηρ 
ἔοστωη οὗ ΠῚΘ πουἱὰ Ὀ6 "ΠΠΟΠῚ, Ηοβ. ἰχ. 
16.---ἼἸο “εἶνα, οὐ, ἴο βῆονν 189 πϑοὶς " 
([μδιΐη, ἐεγρα ἄαγο, οἵ, γϑσίβσθ) 18 [Π6 ἀδιι8] 

ῬὮΏΓΑΣΘ ἴοσ ἰοὸ ἥξε; ἰμογεΐοσθ, ἰγδη δι Εἰ Ὺ 

πδοᾶ, ὦ »μέί ἰο ἤὲέσλι, Ῥρδαῖτα χυὶϊἹ. 41. 
Μοη ἀο᾽ββοδη σοποί σα ἢ 9) 88 δὴ δα νοῦ, 

Ἰκο ὮΡ͵, ΠΡ. Ανουῦϊ 186 [18]- 
τηοπὶ οὗ 186 ΔΕΒΌΓΔΠΟΘ ΠΟΙ ΚΊΥΘΙ), 866 
“οδῇ. 1ϊ, 9---Ἱ [}ξΚῚ. 

45. Α9 ἀοἀ ρῥτογηϊβοὰ ἴο ἴδσϑοὶ (υϑγ. 
20), [δὲ Ηὸ που]ὰ βοῃμἃ “ ΗΒ τ οββοη ρου ἢ 
ἴο δδϑεὶεὶ (ἤθη), 80 Ηἰο ἰπγοδίθῃβ ἴἢ6 Θη6- 

Ττηΐοδ ἴδ: Ηὸ ν}}} δοηὰ ΠΥ ΤΙΝ, τὸ 
ἀεδίτΟΥ ποτὰ, Αςοοτάϊηρ, ἴο 15 ΔΩΔΊΟΡΥ, 
Αὐρυδβιῆῖπ δηὰ οἴποβ σψῆο ππαογβίδπα 

ἽΝΘΟ ἼΠογο 88 δηροὶ, [8 Κ6ὸ Βοσο ΠΡ 68 

ἀογιοῆ, ΟΥ̓] δρὶσὶϊ, το ἀσθοσυο 8. ΠΟ ΓΘ» 

ξαϊδίίοη, Τὴ ΔΏΔΙΟΩΥ οὗ ἴ6 ργεοοάϊης 
ὝΟΙΒΟ: “Ι Ὑ}}1 δοηὰ ὯὯΥ ἔδρα ΟΠ Ν) 

Ῥοΐοτο [Π|66,᾽" ΞογνΒ τῇδι Θὲ δηὰ ΠΥ 
δυο, ἰἢ ΒΟΙΩΘ ΣοΒρϑοίβ, ἃ ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΏΒ 

ΓΑΘΔΠἾἢΡ. Βαϊ δἰπιοδβὶ 4}} δηοίθηϊ Ὑὸγ- 
βἴομδ τοῦ ΠΣ Ν ὙΠ λογπεῖ; δοῸ 186 

ϑδοριυδρίηῖ, τὰς σφηκίας; Μαϊραῖο, οτα- 

ὉΓΟΏΘΒ; 80 ἴ560 ὥγτίδῃ δὰ Ατδ. 
Ἐχρ.: Ομκοῖὶοβ δηὰδ «“οηδίθδη ἰυἰταῖθ 
180 Ηθῦτεν τοοῖ, δὲ) }) δηὰ ἐξ) Δὲ; 

δἰ ταὶ αΣ ΟΧρ δίῃ Κιμοπὶ, ΒΔ5881, Βοοδαὶ, 
δηᾶ, ουθῃ ἴθ ἴη6 Τα, ΠΥ ΟΣ Ἵ 

(ΒΟΠΟΥ͂ οὗὨ τγᾶ808}) 18 τηϑημοηρᾶ; ἔοσ, 80- 
οογάϊησ ᾽ἴ0 ““γἰδίοίϊε (Ηἰἶδι. Ναϊ. ν. 98; 
ἶχ. 48), {π0 ἬΓΔΘΡΒ δ'δῸὺ Ῥσερδαῖο δὴ πέρ οῦ 
βοΐ οὗ ΒοῃοΥ. ΤῊΪ8 βίη βοδζίοη οὗ Βοῦ- 
ποῖ ἴθ 4150 Δρργοργίδι ἴῃ τὴ ἔχχο ρϑγδὶ]οὶ 
Ῥαβδᾶξοβδ, ἱπ ὙὩῖΟΒ ΠΥ ἰδ τωθηϊποηοά, 
Πϑαΐ. νΥἱϊ. 20, δῃὰ Φοβὶι, χχὶν. 12. ΝΟΥ 
ἧς τουδὶ Ὀ6 δάπι θὰ, [πὶ ὈΥ Πογηοίβ ποὶ 
ΟἾΪΥ ἱπαϊγ᾽ ἀπ818 πᾶν Ὀθο ἀδηροτΟυΒΙΥ 
ἰῃηυγοά, Ὀαῦ ὙΠΟΪΘ ΔΙτηΐθ8 ἤδνθ Ὀδοη 
ΒΟΥΪΟΌΒΙΥ ἱῃοοηνεηϊθηοοά (44 εἰΐαη, χὶ. 28: 
χυΐ!. 85; Δημπίαπ. ἴἥατο. χχὶν. 8; οοτῃ- 

Ῥϑῖὸ Δοολαγί, Ἡΐϊοτοζ. 11}, 407, δὲ 266. 
Ἐκ. 1Ρ8.; οοῆραγο ᾿βοβεηηιδεγ, Οτίθης 

1ϊ. Ρ. 87, 88, ὙῸ (2 Κὸ8 ἰεγοὸ ΠΥ, 1τ6- 

ΓΆΪΥ, 88 Βογποῖϑ, Ὀι, ἰῃ Β18 ΘΟΙΩΠΙΘΗΓΑΓΥ, 

ραγδινοῖυ, 88“ ὙΔΥὶΐ ΘΠΘΓῚΒ Τ1814.᾽. Βαϊ 
ἯΘ ποοᾶὰ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Οὔδογγο, ἴπδὶ ἃ ΒγῈ- 
ἰοτδιὶο Οχρυ δίοη οὗὨ [86 ΠΌΤΠΘΓΟΙΒ ἢΟ581119 
πδοη8 οὗ Οδπδδη ΟΥ̓ ΒΉΤΑΙΤΩΒ οὗἁ Βοσποίβ, 
“ ΜΝ ουϊ βυγογὰ οὐ ὈΟῪ ἢ οὗὨ (πὸ [Βγϑο το δ 
(ΨΦοβᾷ. χχῖν. 12), γου]ὰ μ6 οπο οὗ [86 νοῦ 

δτοδίοϑὶ τα ΐγϑο]ο5, τυ Π]οἢ τνουἹὰ πὸ ἀοαδὲ 
ἢδνο Ὀδθη τοροδίθαϊυ ἀϊδιοὰ ἀροὰ ἴῃ [16 
Ἰαῖοῦ ἰβίοσί δὶ δοσομηίβια Βηΐ, οὐ ἴδ6 

οὁΠ6 Π8πη4, οχοθρὺ ἰῃ πὸ 0η0 Ῥβ3488 056 ἴῃ 
Φοβῆπα, τὸ πηὰ πὸ ἤματι ΠοΥ σηθημοη οὗ 

ΒΌΓΘΝ ἃ ἴδοῖ; δηῃὰ, οπ (Ὧ6 οὐδοῦ διά, γγ9 

τεδὰ, ἰῃ 4}} Ηἰδίογίοδὶ θοοῖβ οὔ τ80 ΟἹὰ 
Τορίδιιθηῖ, μον (86 5780} 1168 ΘΟΠΘΌΟΣ 
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Μ11] Βαμα ΤΩΥ͂ ἔδαν βαΐοσα ἴῃ66, δῃᾶ ν71}} ᾿'οοποιπα 411 {Π6 
ῬΘΟρ]α ἴο ψῇοπῃ ὑμοὰ Ὑ1]1Ὁῦ οομηθ, δηα 1 51}} τηαῖκο 411} {γ 
ΘΠοΙἶθ8 ΠΤ ὑπΠ6}} ὈΔ60Κ8 ἰο {πΠ66. 28. Απα 1 5}8]] βεμπὰ 
Πογηθίϑ Ὀοΐοσα 866, Μοῦ ψ}} ατῖνα οαὖ {ῃ6 Ηἰνὶϊα, [Π6 
Οδμηδδηϊΐθ, δὰ {86 Ηϊΐα ἔγοτα Ὀθίοσα {866.-5-29. 1 5}4}} 
ποῦ αἀγῖνα {μϑιὴ ουὖῦ Ὀοίογα (ἢ 66 1 ΟἿὯΘ γϑδῦ; ἰοϑῦ {Π6 ἰαπά 
Ὀδοοτηθ ἀοβοϊαΐθ, δηαὰ {6 β᾿βδϑίβ οὗ ῃ6 6] ταυ]ερὶν 
ἀραϊηδὺ 866. 80. Βγ 1100]6 ἀπ [1018 1 8841} ἀγῖνα ὑμϑιη 
ουὖ ἔτομιλ Ὀοΐογα (66, υπ0}} ἰμοὰ 6 ΙΠογϑϑβρα, δῃα ν]]ῖ 
Ἰπμουῖῦ [η6 απ. 81. Απά 1.5}48]] βεὺ ὑν θοιηάαυῖθ8 ΕἸ ῸΠὶ 
{π6 Βρά ὅδα δνϑὴ ἴο (88 ὅδδα οὗ {6 ἈΠ βύϊη68, 8δηα ἔγοπι 
[Π6 ἀεβοσγῦ ἴο ὑπ6 Τῖνου : [ῸΓ 1 8}8]] ἀδ] νου (6 παρ ϊδηΐβ 
οὗἩ (86 Ἰαῃά ᾿ἰηΐο γον μπᾶ; δῃά ποὺ ββαὶὺ ἀγίγε {θη 

ι Ἑηρὶ. Ῥέτε.--- ) βιτου. 

δηὰ ἀθδίσου ἰμοΐς ϑῃοπιΐθα ἰὼ [Π0 πδυδὶ 
ΣΩΔΏΠΟΥ, ΟΥ̓ ὑδῖι]οδ διὰ μυγβυϊβ. 1ὶ 
ὙΠ11 18 ὈΘ ΘΔΘΥ͂ ἴ0 διτίνο δὲ Δ ορί που 

σοποογαίηρ [ἢ6 ἀΐδρυϊο οὗ [πΠ0 Ταϊπὰ 
(ἴὰ ϑοῖίδῃ. 86), ἩΠΘΙΒΟΥ ΟὯΘ οἵ ἔνο 
διτηΐθθ οὗ δοίποίδ δοοοηρδηϊθᾶ [ἢ0 

Τεγϑοὶοδ; τοῖον (ΠΟΥ ῥγοοθάθᾶὰ ΟἿΪΥ 
Μοθϑοθ ἴὰ ἴδο Φοχάδῃ, οσ Ἡδοίμοσ (ΠΟΥ͂ 
[ο]Ἱονϑὰ Φοβηδ δἷδο Ὀθγοπὰ ἰξ, οἴο. ΑΒ, 
ἐπογοίοσα, ΠΥ, δοοογάϊηρ ἴο ἴδ0 δυῖμο- 

ΤΥ οὗ ἴθ0 οἱά νοζαίοῃβ, δἰ χοϊβθοβ στρ γ, 
Βοτγηοῖ; Βαϊ 88 8Δἢ δοίι δὶ ἀοδίγαοξίου οὗ [80 
ΘΠΘτΐ68 ΟΥ̓ ΒοτηΘὲ8 8 ΠΟ ΠΟΥ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ἱπ 
ἐεϑο ] ἶ, ΠΟΥ ΟἸΘΔΙΙΥ τπηρηϊοποᾷ 88 ἃ Ὠλίγϑο]6: 
ἱε [Ο]ον 8 ἐμδὲ νγὸ τουσεὶ υπάοχοίδηὰ ΠΥ 
ΤΩΘΙΔΡΒΟΥΟΔΙΙΥ, 88 ΔΏΥ͂ Ρ]αρσαθ ΟΥ Ρᾳηΐδἢ- 
τϑης ὙδΟ αοὐ »}}}} ἱπῆϊοὶ ἀροὴ [δ0 
ΘΠΟπΐο68, ἰπ ΟΥΘΓ ἰοὸ ἀο)ῖνοῦ ἐμ6Ὸ} ὕρ [ἢ0 
Θαϑίοῦ ἰηΐο ἰδ0 μδηάβ οὗ [86 [αγδο} 168; 
διηὰ [Ππ2 1Π6 σφοποϊδίου ΟΠ δ {56} δρο- 
ἸΔΏΘΟΘΒΙΥ, ο ἰακοὸ ΠΡῚΝ ἴῃ ἰϊ8. δἰσπὐϊοα- 
ἔϊοπ ΠΟΙΘ ὨΘΑΥΪΥ ἰάοηῶςοδὶ πὴ ΠΏ Ν ἴῃ 
ὯΠ0 ῥγοοϑάϊπα γογδο; δὰ, ἴῃ ἔδοί, οἰγτηο- 
Ἰοργίοδ!γ, ςοπδιίοσηοιίοη 8 [6 ῥσίγαὶεἶνθ 

τηθδηΐηρ οὗ ΠῚ (ἔγουῃ 

ΔΗΓΟῪ ; σοΙῃραο θπ. χχχν. ὅ; Ὠουΐϊ. Υἱΐ, 

23). [Ὡ ογάογ ἴο ἐτῦργοβϑϑ [18 ΡΥΟΪΩΪΒΘ ΤΟΥ͂Θ 
ΘΠΘΣΧΘΌΟΔΙΥ ὍΡΟΝ ἴδ6 τοϊπαβ οὗ (Π6 [8- 
ΤΣΔΟΙΙ68, 1ι 15 τεροδῖθα ἴῃ ἔνο τι ίδρἤοΥΒ, 
ὙΠΟ δγο, Ὠούγουοῦ, ἱπΙΘΓΏΔΙΥ ἰάἀοηίίοαὶ. 
ἹἸΒοτοῖογο, [86 ΘΧρΙδηδίίοηδ οὔ Εθη Ἐξγα, 

, ἴθ ΟΥοΓ- 

ἯΠΟ σοιηρδσοα ΠῚ τὰ ΠΡΚ, ἰσρτοεν, 
δηὰ ἰΔΚο8 ἰξ οὐδ [ὉΣ 8 δἰ πλῖϊασ ἀΐβϑδθα, 
“ ΜὮΪΟΝ ΘΔΚΘΏΒ τδὯ0 δἰτοηρι οὗ [9 
Ὀοὰγ "; διὰ οὗ βεαδαΐδη, πῆ ἐγδηείδιοδ 

ἀρίϑἽ, ἀἴξοαεα, τὸ ποῖ ἀρργοργίδίαδ. εἰποθ 

ἀΐφοαβϑο ἀοο8 ποῖ ἀγίυθ ἐλ ἐπεριὶεβ οαὲ οὔ 
ἐλε ἰαπά. 

40, 80. ΤΊιο Ἔχρυϊδίοη οὗ 16 Βοβίὶ]β 

ΕΣ θ6 5 88 Ὀθθῃ Ὀσχοιϊηίϊδοα; Ὀπὲ ἰξ ἰδ ἃ ΠΟῪ 

Ῥτοοῦ οὗ [6 ἀϊνίπο ἰονυϑ, ἔπι εἰῖ8 ὀχρῃ]- 

δου Ὑ45 ποὶ ἴο ἰδκὸ ρἶδοθ δβυ ἀθη}γ δηὰ 
ΤΑΡΙΑΙΥ; ΓῸΓ 186 [δγϑοὶ 68 Τα ποῖ γοῖ 
ΠυΙΠΘΙΟῸΒ Θηπουσὰ (0 Η11 [ὴ6 νῷοΐο ὁχ- 
ἰοηδῖνο ἰδηδ, ΒΟ Μὰ ἴο Ὀ6 τποὶγ ἰῃ- 

Βογίδηοοθ (να Σ. 81); [80 ρορυϊδιίσῃ που]ὰ, 
ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΑΣίδ, Ὀ6 80 βοδηῖ (ΠΌΌΪ)), τὶ 
19 Ἡ]]ὰ Ὀοδδίδ σου ἃ δργοϑὰ ἴδετο, δηὰ 
οΔυ80 δογίουϑ ἀοναδιδίίΐοηθβ. ὙΜοσζαῖοσο 
ἐδο οομαποδί οὗ [δ Ἰαπὰ νου ὰ Ὀ οἴϊοϊοὰ 
δταάσα!γ (ΟΡ ὉΜΡΌ), ε}}} 10 πῦσαροσ οὗ 
ἴδο Ῥορὶθ πουϊὰ ᾶανὸ δἀθαμδίεὶν ἰῃ- 
ογοδϑοά. 

81. Το ἰάθαὶ οχίθης οὔ 186 Ῥχγοϊηϊδοὰ 
Ἰδαμὰ ν“1}} θ6: ἔγοτι [0 Βοὰ 806 (ΠῚ Ὦ", 
806 ΟἿ χ, 19) ἴο ἴ06 Μοάϊϊοσγδῆθαη 868 
(ΤΦΌΒ Ὁ), ἴον ἐλο ῬΒμδείμοβ ἱπμαδιοὰ 
[86 δου! ἢ- τοδίοση ρατὶ οὗ 1Π6 οο8δι); δῃὰ 
ἔγοτῃ ἐμ Αγαδὶς ἀδβοτὲ (2 ἼΌ, ἰῃ δὶς ἢ 
ἐδ6 Ιδγδϑὶθ8 ᾿σοσο [ἤθη Θποδπιρίηρ) ἰο 
[Π0ὸ Ευρδταίο (ἽΠΠΩ, τ00 τίνοσ κατ᾽ 
ἐξοχήν, 88 ἴῃ 1868} υἱῖ, 90, υἱῖϊ, 7; οδ]]Ἱοὰ 
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ἀρ Ὁ 388 ΓᾺΡ} ΡΝ) ΠΡ ΤΠ ΣτΓ ΝΟ 880. : Ἴ285 

Ψ γχαα;, ὉΠ ρα ΤΑΣ ἼΞ.Σ - ν) ἿΝΝ ΑΜ) ἽΥ ΝΣ 

Β 

δἷδο τὴ οτοδῖ σγίνον," ἀθηῃ. χυ. 18; 
)5αι, ἱ, 7; δπὰ δὸο οσὸ ἴδ βερῖ., μεγάλου 
ποταμοῦ Εῤφράτου). 1ὲῈ ἷ8 ορνίουϑ ἐπδὲ 
1656 Ἰος411168 ἀοβθοῦ 6 ΤΔΟΓΘ [06 ζΟΠΘΓΑΙ 
ἐχίθηϊ οὗὨ 1756 σΟΌΏΙΤΥ [88 118 ΓΘΔ] 1ἰταΐ 8, 

δβἴποθ Ῥδ]Ἱοδεὶπο ἰΐβοὶ 18 δι] ΕἸ οὶ ὀνθὴ 
ἱποϊυάοά ἴῃ ἔδοπι, δηᾶὰ τηυδὲ ὈΘ6 δβὺΡ- 
ῬΙἰοὰ ἔγοια 86 ϑῃυτηοσαοῃ οὗ [π0 {Υῖθ68 
ἦπ ΤΟΥ. 28. Θίσο Ἂν βρεθοϊ βοδιίοηϑ οὗὨ [86 
Ῥοπηᾶασί 68 ΓΟ κίνθηῃ ΔΙΣΟΘΑΥ Ὀσδίογο ἴῃ 
αδεη. χν. 18, αῃὰ ᾿οΓΟ Γοροδιθα ἰδίοῦ ἴῃ 
Φοβῃ. ;. 4. 10 18 κῆόνσῃ, {π8ὲε [686 ὈΓΤΟΙΏ 868 

ΓΟΙῸ ΟἿΪΥ τοα]σοὰ ὕηοΣ δνϊὰ; δηὰ (πδὲ 

1ὴ6 1αγβο 1108 τοιμδίηθα πὶ [ὉΣ ἃ δβῆοτι 
Ῥεγίοὰ ἴῃ ροβδοββδίοῃ οὗ δ0 οδχίθηβιυο 8 
ΟΙΤΙΓΟΣΥ (οομραο 1 Εἰηρβ Υ. 1]---ὅ).-- 
Ῥανϊὰ ᾿δὰ δγοδᾶγ οοῃαυογοὰ δ πιδδοι8 
(8 ὅ3δι). υἱῖἹ, 6) δηὰ πδυδ)εοοὰ ϑϑγτίδ; 
Ὀωξ ϑοϊοσγοῃ; ροδδοβϑϑοὰ ἘΖΟΩσΟΌΟΣ δηὰ 

: ΦΡΛΌ» 
ΕἸΔΙ οὐ ἰδ6 Πδὰ 868 (1 ΟἾγοη. ἰχ. 26; 
2 ΟἼγοη. υἱϊ!, 17), ἰοσι θα Ἠδιηδεῆ Ζοῦδἢ 

(Ρσόθδῦὶν Ερὶρῃμδηΐδ), θα1}1 Τδάχιον, [δὲ 
δ, Ῥαΐμαγτα ἴῃ [Π6 ἀοβογὶ (2 ΟὨτοη. Υ]1].); 
ἢΐ8 ἀοτηϊπίομβ οχίθηδρα οὐ οπὶ ΤῊΣ Ρἢ- 

888} ΟἹ (0 ΕἸ γαίοβ (ἸΠΔΡδαΟσΒ) ἴο 

Οᾶσα (1 Εἰηρβ ἰν. 34; σοσηρασο απ πιετ, 

Ῥαϊεδῖ. Ρ. 28).--- Τύοις ὁλαῖϊὲ ἐτρεῖὶ ἰΐεηι 
ΟὨΌΓ ΖΡ Δ1); τ80 ϑερὶ.,  Ϊ,., δὰ Ατϑὸ. 
ΟΥΒΙΟΩΒ ΟΧΡΙΌ8Β9 ΠοΙῸ ἴδ6 Ηγδί ῬΘΥΒΟῚ : 
1 ςφλαϊ! ἐπρεῖ (ΐεεται, 88 τι γογ8. 29, 80. 

82, 88. 830 ΟΧΊΓΟΙΏΘΙΥ δηχίουβ ͵5 1} 0 
ἀἰνίηο Ἰθρίβίαίοσ [Ὁ 116 ἀχοϊαῖνο δηὰ 
Ῥῦγο τοσβδΐρ οὗ αοὰ, τμδὲ τς Ἰαάϊοίουθ 
Ῥγυάθῃοο, Β6 ἔουθ 8 [0 18γ86 1168, ποῖ 

ΟἿΪΥ ποὶ ἴο δυο [16 ἰάοἷ5Β (γοσγ. 34), 
ὯΟΓ ἴο δβάσηϊξ ΔΩΥ δδϑβοοίϊδιίοη τ ἢ ΓΠΟτα 
(τον, 82), θαΐ τὸ ἴο ΘΠΏΪΟΙ ἰῃϊο ΒΗΥ͂ 

Δ᾽]Πδησοο τι ΠΟΘΙ ΠΘῺ ὩδίϊΟΏΒ, ΟΥ ἴ0 Βυ ΒΥ 

ΔΘ 3 5) ΠΝ ἦρος Ππτον τὴν ὖν δ ὉΝ) 1 
ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΧΙΝ. 

ΒυκμΜλδΥ.--Αὔοὸν αοἂ πιδὲ οοτημαη θα Μοδοβ, δραΐῃ ἴἰῸ ΔρριΌδΟΣ (δ6 χηουηϊδίη 
δοσοσηρδηΐϊθὰ ΌὈΥ Αδζοῃ, Ναάδῃ, δπὰ ΑὈίπι, δῃηἃ ΒΟΘΥΘΏΪΥ οὗἁὨ ἐπ0 οἰἄδσε οὗ 1δγϑοὶ, 
δηὰᾶ ἐπ θη ἴο δϑοοηὰ ἱξ δἴοπο (νογ. 12), Β6 τυθῆΐὶ ἄονγῃ, οοτασησηοαιοα ἴο ἐδ ῬΘΟΡ]Θ 
811 110 ἴλτν8 “οὐἨ ἐδὸ Βοοῖκ οὗ [6 Οονθηδην" (ἔοτῃ χχ. 19 ἴ0 χχὶ, 33); ττοίθ 
το πὶ ἀονη; ογοοϊθα δὴ δα δηὰ ἔσγοῖνο ΡἾ]]δγ8; οὔογοα Ποϊοσδβιδβίβ δη ἃ οοἢδ- 
τἰβεὶς ββϑοσιῆσθδ; βρυῃκ]ϑὰ οὔθ ραγί οἵὨ ["6 ὈΪοοά οἱ [86 ΑἸζαΣ, δηὰ {116 οὐδοῦ ῥδτξ 
οὔ [80 Ρϑορίο; τοδὰ ἴο ἔποῖὰλ [6 Βοοκ οὗ {π6 Οογοηδῆης, [86 δεῖ ρυ]δίίοηβ οὗ πὰς ἢ 
ΠΟΥ ὉΠΔΗΪΙΔΟΙΒΙΥ Ὀτοσηϊβοὰ ἴο ΟΌΒΟΣνΘ (ΥΟΥ. ὃ8--8ὃ),. ΤΌΘ δ6 ποης ὙΠῈῺ 8 
ΘΟτΩρβηΐοηβ ἴο [86 τηουῃίδίη; δηὰ 4}1 δθ0, τὶ ποσὶ ἀδηρογ, [86 αἐρρηβορνο οὗ ἀοὰ 
(νασβ. 9, 10,11). Μόοδθϑ, ἴπθη, οὐ ἴδ τὸ οοσωσηδηὰ οὗ (οά, δϑοθηὰβ [08 
του πη! δίῃ, δοςοιρδηϊθὰ ὉΥ Φοβῆπα, ἩΠ|18ὲ τ 6 ΟἸΘΓΒ τοδί Ὀομἰπὰ ἴο ἱπᾶρο 180 
ῬεῦΡ5 ἴπ τον δῦϑοῃςο. ΟἸοιάβ οογνοσοὰ 186 ἰορ οὗὨ [δθ9 τωουπηιδίη; δἷἱχ ἄδυϑ 

Ο668 δίοοα Ὀοίοίο ἱἰΐ ἴο ὐπη861} ἴῸΣ εἰ τοηουγοὰ οοσησηπηΐοη ἩΠῺ αοας 
οἱ [6 δουθῃιϊῃ ἄδγ ἴδ6 1ογαὰ οΔ1|16 ἃ Ηΐτη ἱπίο ἴπ0 οἰουβ, ὙΠ ΠΟΣΟ ᾿6 δίδγεα [ΟΥ̓ 
ἄδγϑ δηὰ [ὉΣῪ Ὡϊρῃῖθ ἴῃ ἴδ αἰνίηθ Ῥγοϑθῆοθ (Υγ, 12--- 18).--Οἡ (δ0 ἔδει ΠΟΥ 
σοπηοοιῖίοι οὗ [8 ΟΠδΡίαΓ, 866 ΟἹ τοῦ. 1. 

Ἑ. Το 0 πηάἀαπιοηίαὶ Δ8, δι ἴΠ6 

σουο]υδίου οὗὨ [86 Ῥσχδοθάϊηρ, σμδρίοσ (γα . 

20---38), ἴδο τοναγὰβ δὰ δε δάάοὰ 
ΜΙ ἢ που δεϊθηὰ (ποῖ (αἰ ἢ ἢ] {18]- 

τοθηϊ, δηὰ δ 8 ἴΠ6 ΒΟΟΚ οὗ [80 Οοτθηδῃῖ, 

ὙΠ 411 15 ἀοσέσί 68 δηὰ σόα! ] ΟΏ8, τγ88 

ῬΟΣΘΟΙΥ οομμρ]οίοᾶ. Βοίοσο ΔΗΥ͂ ΠΟῪ 
Ῥτοᾷτοδβ ἴῃ τῃς βρεοοϊβοδείοῃ οὗ [86 ἀἰνῖπηθ 
Ἰαθ οδϑῃ ὕο τη866, ἐπ ται δοδίίου οὗ [ἢ0 

οογθηδοξ Ὀοίνγοοι αοα διὰ [ΒΓ86] 18 ΠΟῪ 

Ἰοχίςδ!γ ἱπδοτίθα. Νίοι ΟΠΪΥ τοῖο (ἢ 689 
τοοθηΐ γον ἰδ οη5 ΟἸΘΑΥΪΥ ττἰθη ον 
ὈΥ Μοϑβοβ, δηὰ δὴ αἰϊδῦ δπὰ ὑνγοῖνο Ὁἱ]]8γ8 

ογθοϊθα δοοογάϊηρ ἤὸ 17:6 ὨυΠαθΟΣ οὗ (ἢΠ6 
ἐποῖνθ ΟἿΡ68 (τοῦτ, 4); ποῖ ΟἿΪΥ ἀϊὰ [0 
ῬΘΟρ]6 Ὑ]ΠΠΡΙΥ Ῥχοιαΐθο ἔδιιὉ1] οὔθ- 
ἀΐϊθῃσο ἴο {π686 αἰἱνγίπο οοϊησαδη δ (ΥΟΥ8. 

8, 7); Ὀαΐ Βαουοοθθ τὸ Κ|}}6 ἃ, δηὰ {μοῖρ 

Ὀ]οοάᾶ---ἰἢ6 Ὀ]οοὰ οὗ τπ8 οογθηδηῖ--- 88 

ΒρτϊΚ]οὰ οἡ 16 ῥϑορὶθ (υϑβ. ὅ, 6, 8). 
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ουΐ ἔτοπι Ὀοΐογο (866. 89, ΤΠου 586] Τχβ κα πὸ οονοηδηΐ 

ὙΠ} {Π6, ΠῸΡ τ] ὑπ6}} ροάϑ. 88. ΤΟΥ 58.411 πού 
ἄντ 6}} τὰ ὑμγ Ἰαηά, Ἰοϑὺ ΤΠΘΥ τηᾶκα πθ6 β'ηῃ δραϊηϑῦ τη6, ᾽1 
ἴοι Βοσυβ ὑμοὶγ ροάϑ, [ῸΓ 10 ψ11} ΒΌΤΟΙΥ Ὀ6 ἃ 5Π8Γ6 ἴο {Π66. 

1 Ἐποϊ. Ῥετε.--- ον ἴζ......16 ὙΣ1}}, 

τῆοπὶ ἴῃ ΠΟΙ͂ ΘΟΌΏΓΥ, 1οδὲ ΠΟῪ δοιὰ 
δοίποθ ἴἤθτ ἴο ΒΈσΎο {ΠῸῚΓ σοᾶδ, δῃη ἃ 1Ππ8 
Ῥζουο ἴοὸ πθπὶ 8 δηδγο οὗ ἀοβίγιοοη: 8 
Ῥγοοδυου, νὩῖο ἢ [ἢ 0 τ ΠΟ]6 ἰδίου Εἰ βίο σ 
οὔ [δγϑοὶ ργοο δὶ Π8 858 Ἠ180 δηἃ ἰηὰΐδροη- 
ΒΔΌΪθ. ΟΟΙΏΡΑΙΟ Ναμι. ΧχγΥ. 1, 4, Βαϊ 

ὍΘ ΤΟΙ ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ ἴ0 ΟἿΥ Ὠοΐδθ8 οὐ ΧΧΙΪ. 

30, ἔγοσῃ ἩδΙΟὮ ἰδ Μ11 ΔΡΡΟΘΓΣ, ΠΟῪ 111] 

Μοθβθβ ἱπίθη θὰ δὴ δβοϊυϊο δῃὰ υὑποου- 
αἰ 018) βορδυϑιίοη ἔγοτλ 8]} οσοϊ βΏοΣθ, δα ἃ 

ἴον δάἀταγ Ὀ 86, ἱῃ τ ἷ8 ἀβίους Ροίΐπὶ 
8150, σου πο ΘΧΡΘάΙΘΠΟΥ δηἃ πυϊηδηγ. 
“Α οογθηδηΐ 8 Ττηδᾶθ ὙΐΓῚ (δ χοάδβ, 1 
ΠΟΥ ὅσο Ββοπουτγοὰ τἰἢ ἀἰνηθ Ὑϑη γα οι, 
διὰ [Γ ἰπ τοίσηῃ 6 ῖΓ δαί δίδῃμοο 8. 6Χ- 

Ῥοοιοα,᾽" οὔβοσνοβ Βοθθῃυ]]οῦ; ὃπὲ Θνοπ 
ἐπο τοϊογαϊίοη οὗἁὨ ἰάο19 ἰῇ (80 ΘΟΙΠΙ [8 

σπ.». ΧΧΙ͂Υ. 

ἃ Κἰπὰ οὗ ἔποηαϊγ πηΐοῃ, ἐδ.  ἶγ δα πιϊεεϊη 
8 οοτδίη ᾿οαὶ πη ΔΟΥ οὗὨἨ [Π6]Ὁ οχὶβίθησας 
δυὰ, ἴῃ βοΐ, 6 Ἰοδρτθ συ ῖτ (86 ΒΟΔΙΠΘΏΝ 
ἱηνοῖνοθ ἃ σονθηδηῖ ὙΠῺῈ ἐδ6 ροὰβ 6180, 
δῖποθ [80 Ῥδρϑηβ ΜΠ ὩδέυΓΑΙΥ Θηΐον ἴπδᾶςξ 

σοιρδοῖ προσ [86 οομα 0) ΟἾΪΥ, μᾶς 

τοῖν χοάβ ἢῈ βυξεγοὰ δῃηὰ τχοδβροοιοὰ, 
ΟὐὈΣΩΡΔΙΘ οἢ ΥΟΓ. 34.--- ΝἸΔΟΒΙΔΗΪ465 (Δ Κ68 
[0 ἔγχος 2 ἴὸο {π0 γί μαζί οἵ (Π6 86ῃ- 

ἴθηοθ; δηὰ ἔδοπ 6 [Ὁ] νης 12 δἰ χη ῆθβ 
ον. Τμΐδβ '8 Θοσ ΔΙ ΠΥ ἃ δ᾽ 0]6 δλὰ οἶϑαῦ 

οχρ᾽ δηδὕοῃ. Βαϊ ΟἾΠΟΓΒ ἐγ βἷδίθ: “ τολεπ 
ἴου ϑοσγυοδίὶ (πεῖν ροάβ, ἐξ 111 δεγεῖψ Ὀ6 
8 8ΏΔ10 (0 66. [Ιεὲ ἰ8 ἔτιο, πᾶς (6 

Μαβογοῦς βδίρτβ δζὸ ἴῃ ἔδνουσ οὗ {5 
οοποοροη, ὙΠοδ ἰ8 4|80 ἀοίθπἀ θὰ ὉΥ͂ 
Μοῃάθίββομη απ οἰἴβμοσβ. 

1, Αμπὰ Ἧδ 8814 ἰο Νίοβββ, ὕοσμδ ὺὕρ ἰο 
{ἢ Ποτὰ, μου, ἀπα Αδγοι, Νδάδρ, δπὰ Αρῖμα, ἀπὰ βονθηΐν 

ὁ τηῦδὲ Ῥ886 Οη6 Ἰηομηθηΐ δὲ [18 ἴπι- 

Ῥογίδης ουθῆῖ. ὙΤῃῸ ὑῆ01]6 ΠἰδίΟΥΥ οὗ 
ΑΡγδῆδιι δηὰὲ "ἷ8 ἀδβοθηάδηῖδβ δἰτηθᾶ δηὰ 

Ἰοηἀοὰ ἴο [18 Ροϊῃί. 11 γγδβ ποῖ δυϑδιοϊοης 

ἐπαὶ 6 ρεγϑοπαΐ σουθῆδης γγ88, ὮΥ̓ αοά, 
οοῃοϊυαδεοὰ τὶν (πδὲ Ῥδισίδγοῖ ; [πὲ 1Π8ὲ 
ἐονθηδηὶ ὙγὙὯ8 ΣΟΠΘΥΘα, ΟἹ 8η Θηϊαγχοὰ 
Ῥαδβίβ, ἢ ΦδΟΟῦ δ [6 τοργοϑοηϊδεῖνο οὗἁ 

8 7απἰΐν ; διὰ (μᾶς ἰδ γγ88, ὈΥ {Π0 8808] 
Υἱί685, ἀχίθη δὰ ἴο 8 παέϊοπαϊ οσοηνθηξίοῃ. 

Μέοτγο ΡΟ] ς8] Οχ᾿βίθηοθ τνδ8 ποῖ ἴπ 6 ΟἿ]Υ 
Ὀοοη νοι αοα ἱπιοηδοὰ ἰο ὈΘδΙΟῪ ΟἹ 
1βτγδοὶ; Ηὀ μδὰ ἀδογοϑὰ ἴὸ βοϊοσὶ ἱξ 85 712 

ῬΘΟΡΪς, Δ8 ἰδὲ πδίίοη ὙὨοΐ βου ἃ το Γ- 
ΒΡ Ηἰΐπιὶ 8ἃ5 ὑμοῖγν δἴοσῃδλὶ Κὶπρ. Γὐθ τ 
ἯΓΑ8Β [ἢ 6 5Β128]168ὲ ρογίίοῃ οὗ [80 ἀϊνίπηθ 
ἔδυ ου ἰοναγὰ8 ἴβγδοὶ; Τταϊ ἀπέ] ϊηρ 
δηἀ ρα γίηρς ογονποᾶ (πὲ ἱπάθροηά- 

Θηδα; [6 ὈΪΘβδίηρ γ88 Ὡοΐ [ΘΙΏΡΟΓΑΙ, Ὀαὶ 
δρίγίϊτυα]; αοὐ ῥγοχηϊβοὰ ἴο Ὁθ ΟΥ̓ῸΣ πϑᾶῦ 
ΗΐΪδ6 Ῥοορίο; δηὰ ἴβγαοὶ ρ᾽οδμεά ἱϊβο] 
ὭΘΥΘΓ ἴο ὉΘ [Ἀ11}1088 ἴο 118 ἀοὰ, Α μίρῆοῦ 

οἸμαχ ἴῃ {Ππ6 Ἰηΐοστιδὶ Θοππθοιου θέν ΘΠ, 

Οοὐ δηὰ [βγ86] νγ88 ἱπῃηροθϑὶ δἷο; δηὰ [88 
οογοηδηΐ σοϊδίοα ἴῃ ἢ 680 γΟΓΒ6Β ἰδ, ἐπ 6Γ6- 
ἔοτο, 16 1881 ὙΔΐο ἐὴ6 ΟΙἹὰ Τοβίδσηθης 

Βροο 68. 

ΤΟ οοηποοίίζοη οὗἨὨ Οοὐν ἙΟΠδρίοσ, ἩδΙ ΟΝ 
188 Ὀθθῃ τωυοΐ ἀϊδραϊοά, 18 Β᾽ΤΡΙΥ (δ 8 : 
Αἴοσ [6 σοτησηπηϊοδιίοη οὗ δ ἀθοδίορασ, 
Μοβϑοβ μαὰ δραίΐη δϑοοηἀϑὰ [πο τηοπηξαὶῃ 

(Χχ. 18); Βογοὸ αοὰἂ τονοαϊϑὰ ἴο εἰπι π8 

Ἰδντβ οὗ το Βοοκ οὗ τ9 Οονοηδηΐὶ, ἴτοτα 

ΧΧ, 19 ἴο χχίϊὶ. 838, τ Ὦ}18ὲ τὰ 6 ῥϑορὶο βίοοὰ 

δία οἵ᾽ (χχ. 18); διὰ, Ὀοίογο Ἦο ἀϊΐβ- 

Τηϊββοὰ Ηἰπ, Ηδ ογάδογοὰ Ὠΐπὶ ἴο δσοσητη- 

πϊοδὺο [Π686 εἴ) ἴ0 [6 ΡΘΟΡΪδα, δπὰ ἔθθηῃ 

ἴο ΔΡΡΘδσ δραΐῃ, τὶ Αδσοη, Νδάδῃ, διὰ 
ΑὈῖδα, δη βαυθη οὗ 180 οἰἀ6Γ8 οὗὨ Ιβγϑοὶ 
(χχίν. 1), Ὀυϊ 80 δας ἢθ δομο βῃουἹὰ 

ΤΟΔΙΠΥ δϑοοπᾶ [80 σιουπίαίη, ἩΝ|151 [8 

Οἴοσ δηἃ ([ἢΠ6 Ῥθορ]ο βου ὰ τοϊηδίη δἱ ἃ 
ἀϊδίαποθ (νογ. 3). Απὰ βὸ Μοβοβ ἀἰᾶᾷ; ἢθ 

“θη ἀονῃ, δηὰ ἱτηραγίοα ἴο [6 ῬΘΟΡΙΘ 
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πῶ ΠΙΡῸ 658}) 5. : ῥ᾽ Ω ὈΓΟΜΡΙΦΤὴ ὈΝΦῚΦ᾽ ὌΡΗ ὈΡΣΦῚ 
ΓΦ δδὴ 8. δ ὕυν ἷν Οὐ Ἰϑν" ὗ δΠ) σήπιον 

᾿ 

ὈΝΤΣ ΠῚ ὈΌΒΥΜΟ ΤΣ ΓΙΒῚ ΠΣ ΤΟ Τὰς ὀνΐ0 ἼΒΟΣ 
ΡΩΝ 4. ὁ ΤῊΡῸ Πὴπ ΤΟ ΘῈ ΘΠ ΤΟΣ ρον πὰς ἢ 
81} [πὸ ἰανσα οἵ αοἂ (νογ. 8), δῃᾶ, δίζοσ δν- 

ἱὴρ ται οά 6 οονθηδηΐξ ὈΥ 8 βδουὶῆζο, ἢθ 

ποηΐ, ἢ Αδύου, Ναάδρ, δηὰ Αδίμυ, 

δηἃ τ1Π0 ΒΟΥΘΏΪ οἰάδγβ, ἴο 186 τησπηίδίη 
(τας. 9); Ὀπὲ (οἀ οοτατηδηδοὰ [μδὲ Μοβ65 

δἴοῃς, δοσοϊωρδηίβἃὰ ὉΥ Ζοβῆπδ, βῃουϊὰ 

ἔο ὑὕρ (νοτῖβ. 12, 13), τ λιϊδὲ [06 ΟἾΠΘΓΘ 
8οπ]α αὐταὶ 8 σοί τη δὶ ἴπο ἴοοῦ οὗ π6 

Σου δῖ ἴγοῖ. 14. ΑἿΣ εἰχ ἀδγ5 οὗ 

Ῥγορδασδήοῃ, ἀυστίηρ ψ ΐοι (ἢ οἼΟΥΥ οἵ 

Θοά οογότεὰ [μ6 τηοιηΐδίη ἱπ οἱοῦάα, 

ἀοὰ ςΔ]]εὰ Μοεδβ ο Ηἱτηβο] ἢ; μ6 δδοοπ θὰ 

πο ποθ Ή ΔΙ ΘὨ ΓΟ, δα τοχηδίηθα ἴῃ 

16 οἰοιιάβ ἀυτγίηρ ΤΟΣ ἀδγϑ δηὰ ἔογὶγ 
δἰ (ΠΟΠΙΡΑΙΘ 4180 οὔ χὶχ. 25). Τἢυ8 
411 αἰ ο. 0168 ϊσ ἤδνο Ὀοθὴ ἐουηὰ ἱπ 

6 οοπίοχιί ἀἰβαρροασ, δηὰ ψχὸ ΟἿΪΥ τ6- 

ΣΩΑΤΚ: 1. ΤΠῸ ἢγδὲ Ῥασὶ οὐὗὁἨ ΟἿΣ γϑῦβα ἷ8 
τι ἴοὸ Ὀ6 Βυρρὶϊοα : “Απὰ σά βαἰά ἐσ 
λήοβεβ: Ῥοϑοεη, σοτη τ ϊοδῦθ ΤΥ ΔΒ 

ἴο [πΠ0 Ρϑορὶθ, δηὰ ἰδ π ΘΟ ὮΡ δρδίῃ, 
ψ ΛΑγοη,," οἵο,, δἰγαὶαῦ ἴὸ χὶχ, 94: 

ΓΛΟΡῚ ὙΊ δ. ὙΤὰβ βαρρ!ῖε8 αἰϑο Ἀδϑῆ- 
θαι: “Απηὰ ἰο Μοβεοβ δἷἴοηθ Οοάΐ βαϊὰ, 

ὙΠδὴ 86 ψὰβ δρουΐῦ ἴο ἀεδβοθηᾶ: “ ΟΟπι0 
ὯΡ ἴο ἴ)6 Ἰωτὰ ἐο-πόγτοῖσ, ἴδοι, δηὰ 

Ἀδγοη,᾽ οἷο... δηὰ ῃθη Μοβεϑβ ἀδβδοοηἀοα 

{ον ἢ, δηὰ ἰοἱὰ [Π6 ῬθΟρὶθ 811 186 

Ὑογά οἵ αοἀ, Απὰ εἰ εν Ἐθη Εἶτα. 
Ἐλοβοηση Ὦ]]6Γ: “ ἀϑοεπάδε, ἩΘΤΡ6 Ῥοϑίαιδια 
ΒΌΡΟτΙΟΥΑ ᾿ΠΣᾺ ΡΟΡΌΪΟ Ῥγοροβθογὶβ οἱ ἴω - 

ἀεγῖϑ ἰπίοῦ Πουτὰ ῬΟρυϊυση4υθ ἰοι σἰϊι8 
σοἰοὈγανοσὶβ.) 2, Ὑπαῖ αοἀ βρεδακβ οἵ 

ἩΪπι86 1 ἴῃ 186 ζὨϊγὰ ρογβοὴ (“) διε π Ὁ), 
859 ἴῃ ΤΏΔΗΥ ΟΙΠΟΥ ρδϑδβδρεϑ, 88 ΧΙΧ, 21]; 

ΧΧ, 7, εἴ ϑδεᾳφ: 8. Τδὸ (γδηδιτοη ἤγροπι [ἢ 6 
δαἀάτοβοοὰ βοοοηὰ Ῥϑύβοῃ ἰηΐο τῆ τπϊγὰ 
(ἰπ νεχ, 2, ΠΦῸ 92] δπὰ 2})) 18. αἱβο 
ἰγραῦθηϊ, 88, ἴῃ ζδοῖ, 106 1186 οὗ [16 ῥτο- 

Ποῦ. ἱπείθδα οὗ [6 δβυϊδίδηζινγο 18 ποῖ 
γαξῦ 4υϊῖθ ροηογαὶ ἴῃ ἴδ 6 Ῥοηϊείθαοῃ (866 
οὨ νϑῖ. 2). 4. ἘΠὸ ἔγες δηὰ βοοοπὰ 
γοΣ868 οοη δίη [Π6 ΘΟΠΟ] υβίοη οὗ {πὸ αἰ ν1η 9 

Ἑοσα πη οδίοη ἴὸ Μοβοβ δῆου [10 ἄθοϑ- 

Ἰοριθ, 80 ἰδὲ χχ, 19 ἐο χχὶν. 3 Ὀδϊοης 

ΟἸΟΒΟΙΥ ἰοροῖποσ, δ, ΤΏ δχργοβδίοῃ, 
5) ΠΦῸ ΟΝὉ), ἐπ ταγ. 9, 18. ποῖ ἴο ὃ 
ἴδκοῃ : ἐλέν τροπὲ ὦν (δε πιοιπίαϊκ; ἴοτ 
ἔμεη ἽΠΠΟΙΣ που!ὰ Βανὸ δθθα δά ἀρὰ, δβ 
ἱῃ γὙογ8. 18, 15, οὐ ΤΠ, 868. ἴῃ νυϑσγ. 12: 

δηὰ [᾿π6 χοροδιθα οοτηπιδηά οὗ αοα, {πᾶς 
ἽἍοβοο 5888}} οοῖὴθ ἴὸ Ηΐη οὐ ἴΠ|6 τηοιπ- 

τα (γνοσ. 13) τουἹὰ 6 βαρογβαοαβ ; δυΐ 

10 βίσυῆθδ ΟἿ]Υ: ἐλεν τσεπὲ τὸ ἐδ νιομπ- 
ἐαΐπ, ΔΒ πὸν ἀθηοίθβ ΔΩΥ͂ ἀϊγθοίΐου ἴὸ 8 
ἸΏΟΙΤΟ οαἰοναϊθὰ ῥ͵δοθ; ἔγοταῃα ἴΠ6 ἔοοϊ οἵ 
ἴδο τηοππέδὶη, {ΠΟΥ βανν [6 αἀἰνίηθ δρρα- 
το; ἰὮΘΓῸ ΠΟΥ ὝΟΙΘ ἴο διννδὶς [Π6 γϑ 

γι οὗὁἨ Μοθοβ (νου. 14), δῃὰ 0 ΘΟΏΒΊΠ1Θ 

886 58ογίῆοθϑ (νοῦ. 11), ὙΠΠ1δὲ [86 ῬΘΟΡΪΘ 
Τοιηδίηθα δὲ ἃ ἀϊβίδηοα (σχχ. 158). Θαϊῖθ 

80 ἴ06 ρθγαϑο ἽΠ2 πο 8 πβοὰ ἰη χῖχ. 19; 
Β60 186 ποίϑ ἴποῦθ. 6. Φοϑθιπα, 885 ἐῃ9 
δογυϑδηΐ οἵ Μοβϑϑ, δοσοιωρδηϊθὰ ἢὶπὶ Ὦρ 

[16 τηουηϊδίη, νἱτποῦῖ, Βουγονοῦ, δη οσην 
στῇ δῖπι ἰηῖο ἴΠ6 οἱουᾶ, νος δγτηθοὶ- 

ἐζοᾶ [δ Ῥτδϑθηςο οὗ αοἂ (γογ. 18,16, 18). 

Ις ἴ8, ἰπογοίοσο, Ῥοτγίθοι "1. ἱπαρρσχορσγίαϊο τὸ 
ἴδκο, ψ ἢ ῬΆΣ ΡΡβου, 86 γοτῦ ες 88 
ῬΙυρογίοοϊ, πὰ ἴο σοη βίο [16 σοηὐθη.8 

ΟΥ̓ νοῦβθ8 1 δηᾶ 2 ΟἿΪΥ 88 ἃ τοροϊτίοη οἵ 
Χχ. 15--18: “Αηὰά Οαοἂ πὰ βροΐκοϑῃ ἰὸ 
Μόοϑο8," βδὸ ἴπδὲὶ [0 ὙἼ0]6 γουϑ δ οῃ, 
ἔγοτῃ χχ, 19 ἴο χχἱἱἹ. 33, σουἹὰ 110 6- 
ἔσο ἴπ6 βοσοηπὰ δηὰ τηϊγὰ γοῦθο. 00 ἢ 
Υἱο θης αἰθπλθιη θοτηθηϊδ δ.Ὸ 8 ΌΒΟ] ΣΟΥ 
δραΐϊηδί [06 ΒΔΥΤΊΟΠΪΟΙΒ δἰτη ΟΠ οὗ 
[πὸ ΒΙὈ] 41] πατταϊϊνο. Ἐδβῆὶ, [Ὁ] ονίης 
ΒοΙη0 ΤαΑϊτηυαἰδῖ8, ΒΌΡΡοδβαοβ δυθὴ ἴῃδὲ [16 

Θουθηῖβ οὗὨ {18 ΟΠδΡΙΟΡ (ἴ0 τότ, 11) Βδρ- 

Ῥοηθὰ Ὀοΐοσο ἴπ9 ρτοιηυϊραίίσῃ οὗὁὨἨ 186 
ἀοοδίοσαθ (ἴδο ἔουτιδ οὗἁἩἨὨ Νίδδη), δηὰ 
οὐυσὰϊ, (δογοίογο, ἴο ἤᾶνο Ὀδθη ἱηβογίοα 

Ὀοῖοτθ ἔπο τυ7ϑη ὁ 1ἢ ομαρίοσ. Βαὶ ἀρδίηδι 
(18 ορίηἷἰοπ ΝΑῸΝ δηΐ68 88 δσοδα 
ἔοτοϊ 1 οὐδβοσγθά, (δῖ, Ὀοΐοσο ἴδιο σουθ- 
Ἰαιίου, {πΠ6 Ἔχρσϑδβίοη, “ Βοοὶλ 9 ἰλὲ ζσυε- 
παηΐ" (νοῦ. 7), πουὰ 6 ὉΠΙΉ16 Πρ 1016, 

Φ 
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οὗ 1π6 6] 4618 οὗ [βγ86]; δῃα ρῥγοδβύσαϊβ γοῦβ 68 ἔΡΟΤα δἴδυ. 
2. Απὰ Μοβϑβ δίοηβ 88.411 δοὴθ πθὰν ἴῃ [ογτὰ : θα {Π6γΥ 
588} ποῦ σΟΙῺ6 ΠΘΔΡ; ΠΟΙ ΠΟΥ 5841} [Π6 Ρ6ΟΡ]6 ρὸ ὕΡ νι ἢ 
Ἡ]τη. 

8. Απὰ Μοβεβ οϑῖηδ δπα (ο]ὰ {Π6 Ῥθορ]δ 41} ἴη8 πογαάβ οὗ 
{πὸ Ιωογα, δηα 8}1 {86 υαἀρτηρηΐθ, δ 4]] [6 ρϑορὶβθ δηϑυεγθά 
τοί, οη6 νοῖςθ, Α]1] (π6 ψόογαϑ γῇ] ἢ [86 Π,ογὰ Ὠδίἢ 8814 ν}1} 

ΔΒ ἴδ 8 ἱτη ροβδί υῖο ἕο πηδοτδίδη ἃ ἐΠΟΥΘΌΥ 
το βου ἰδνγβ οὗ Νοδῇ, Οὐ 16 Ῥγϑοθρίβ 
εἴνοιι ἰῃ Μαγδῖ, οὐ 1ῃ6 σοπίθηϊδ οὗ (δὸ 

Βοοκ οὗ ἀοηδεὶ5, ἢ !οἢ πτοσο δὲ ἐμαὶ εἶτ 6 

ἘΠΙΎΘΓΕΔΙΙΥ Κηόνσῃ, δπὰ ποοάθα, ἐΠοΓοΌΓΟ, 
ὯΟ ὨΘῪ δοίδιηη τι οδίίου. νθη Ταγ- 
ξυπὶ Φοπδίμδη βἀὰβ ἱπ ἰδ6 ἰοχῖ, ὑπαξ [815 
σοι] δίίοη 0 Μοβοδ ἴΟΟΚ Η͵δοθ οἱ 
[ἢ βουθηϊὰ οἵ ϑίνδη, ἰδὲ 8, οἡ ἴπ6 ἀΑΥ͂ 

αὐεν ἴἢ 6 τοτοϊαϊίίΐοη. ΤῊ8 18 ἱπάὰ υ Δ Ὁ] 
486 οοτΙτοοὶ νἱονγ, τὶ ἢ Ὧ885 ΠἰΚονὶδο θθΘ ἢ 

δὐοριοὰ ὈΥ ΒΟνΟΓΑΙ τηοάθτῃ ΘΧΡΟΒΙΤΟΓΒ. 
ΟΟτραΓο αἷδο απᾶε, ΤΠ θγβας αηροῃ ἱΐ. 

Ῥ.δ4--586. Τὸ ΘΝ 15, οὗ σοῦγοο, Οσοά ἴο 
6 Βαρρ]!οὰ 88 βυ ͵θοί, ποῖ, ῖ ἢ ΤΑΥΡτ 

Φοπδίηδη, “ ΜΙοδδαὶ, [06 Ῥτίποθ οὗὨ ν]8- 
οι," ποῦ, ἢ πὸ Ταϊτηὰ (ΒΔ}. 88 δ), 

το Μείαίγοκ (Ε66 ου χχίϊ!. 20}, ποτ, τ ἢ 
ἘΔΡΉ απι, ἀπε. ὙὍὙηθ6 ἩΗΘΌΓΟΝ [τοχὲὶ 
ΤΩΘΏΓΟΠΒ ΟἾΪΥ ἴπ6 ὑπο οἱ ἀδϑὲ 8008 οὗ 
Αδγοῦ, Ναὰδὺ δὰ Αὐΐδιι,, 88 ἴποβὸ ψἢῸ 

δΔοσοιϊηρεπίοα Μοβοβ; πὶ 1Π6 Κ΄ διῃηδυ δι 
σοὗοχ δὰ ἤδστα, δηά ἰῇ υϑῦ. ὃ, ΠῸΠπι 

νἱ. 28, (ἢ6 {πὸ γουηροῦ Ὀγοίδοῦθ, ΕἸΘΆΖΟΣ 

δηᾶ ΠΗδμδγ. Τὴ ΒΟΥΘΗΓΥ οἰ 6, ΠΟΓΘ 

ταθηϊοποά, ἀτὸ ποὶ τπδὲ οουπηςὶ], οηἀδονγοα 

ὙΠ Εἰ ΠΟΥ δυ ΠΟΥ δηὰ ἰϊοὰ τί τἢ [ἢ 0 

ἄϊνῖπο δρὶ τίς,  Ὠοἢ Ὑγῶ8 ᾿δίογ ἰηδβιαϊοα 

(Νπα. χὶ. 16,17) οὐ 16 οοτηπιαπὰ οὗ 

αοά; Ὀμὲ ΠΟΥ τὸ [Π6 ταργοβθηϊδίίνεβ οὗ 
ἐδο [6γ86}1}165, ὙΠῸ 58,41}, ἰῃ ἱποῖὶς Ὡδιησ, 
ΘΟΗΥ ΠΟ (ποιηβαῖνοα οὐ [86 {τυ ΠῚ] 658 
οὔ [Π6 του δι 8 οὐἠἨ Μοβοβ ὈΥ 116 'ρις 

οὔ ἀϊνῖηο πια) δὲν (τόγα.10,11).--Αδους 
[0 οἰάθτβ ἱπ Ἐργρῖ, δηὰ ἱπ [Π6 ἀσδβοσί, 
Β66 ποῖδ8 ἴο 1.16 δηὰ χυϊἱἹ. 3]. Απὐά, 

δῖ'ης6 ΠΟΙ ΟΣ ῥτοβὲβ ὩῸΥ 1,ουϊο5, δαὶ οἰ 6 ΥΒ 

ἔτοτα 8}1} (9 ὑτἰδ68, γα σπόβοῃ ἴο τ 698 

τῆι χταπὰ δρρασζι ἰοη, [6 ὈΓΙΘΒΕΪΥ αϊρ- 

ὨΠῪ οὗ [60 τῦοϊθ Ῥϑόρὶθ τδῶϑ δραΐῃ 
οὈνίουβ (χίὶχ. 6). --- (πα ργοςίγαίες ψουγ- 

δείσεε ἤτοι αἴτ. ὙΤθ6 Θ᾽ ἀ675 οδπο ΟὨΪΥ 

ἴο {Π6 ἴοοί οὗἩ 1[Π6 πηοπηῃϊδῖη, Ὀυϊ ἀϊὰ ποῖ 

δδοοῃ ἃ [6 τηοπηίδίη ἰϑο]. Οοάά68 δηὰ 
Ἐλοδοῃτ ἅΠ|ο οοηῃ)δοίατα ὑπαὶ ἴδ6 ο᾽άογα 
δεοθηἀϑὰ ΟὨΪΥ (ἢ 6 πογίβογη ΟὟΤΕΥ του ϊ, 
Ἡοτγοῦ, Ἡδοτοαβ Μοϑοθ ῥγοοοοάρὰ ἴὸ 186 
ΒΟΉ ΒΟΥ ὨΙΚΒΟΣ ἴῸΡ οὗἩ εἴθ Βίπαι. Βυ! 
δυο, 8 αἰ δγοιοδ 18 ΠΟΎΠΟΓΟ δυο ἴο 
ἷῃ οὔῦ ἴοχὲ; δηὰ ἰἔ νὸ δαπηηιιοὰ ἰδ, ἰξ 

Ου]ὰ σΟΥΙΔΙΠΪΥ Ὀ6 ΙΏΟΓΟ δρΡσορσγίδίθ ἴὸ 

ΒΌΡΡΟΒΟ, (δῖ τὴ0 οἷάοτ8 παϊοὰ οἡ τἢ9 
Ρἰδίη, ἑοστηθὰ ὈῪ 186 δοραγσαϊίοῃ οὗ 16 
ἴνο Ῥοδκ8 ΔΙ͂ΟΣ (πον οἰοναίίοη ἴγοιῃ ἃ 
σογητηοῦ 880, οα ὙΓΒΙΟΝ δὲ ῥγοϑοιὶ [ἢ6 
σοηγοηξ οἵ ἘΠ|Δἢ βίδμᾶβ (866 ἢ. 68). 
Οοιραγο χχ. 15. . 

Φ. Ἐδιηδαὴ οὔδοῦγοβ ἰὸ (6 τοσάβ, 
πὰ Μῶοδεοε αἴοπε φ΄αϊ οοπιε υρΡ: “ ΤῊΘ 
σοηΐοχῖ τοαυϊτγεα ΠΟΓῸ [86 π80 οὗ 186 ῥχο- 
Ῥαγ ποῦ (Μόο868) ἱμβιοδὰ οἵ 8 Ῥγοῃομῃ; 

ὈαύΔαΒα ἴδ ᾿οσγὰβ οὗ οὐ γογα 4180 δά- 
ἀγοβϑοᾶ ἴο ἄδζγοῃ, γῆο πεαγὰ {Πα υσίβα ἐ116 
γοῖςο οὗ ἀοἂ. ΒΒυῖ δοοογάϊηρ ἴἰο χχ. 18, 

Μοβοβ Ὅγδδ δἷοπο ἢ αοά, πἰδουῦς 
Αδγοῦ, ἰῃ στοσ. 1, δἷδο, ΘΟοἂ δἀάγεββοβ 

Μοβ68 δίοῃϑθ, δ8ο ταὶ [16 βοοοηἃ Ῥδύξοιι 
Τη32,2) πουϊὰ ἢαγνθ ἱπνοϊνθᾶ πὸ ΟὈΒουσ Υ. 
8.60 Φέργα ἡ Ὑ6Γ.1, ΝΌ.8. Τδ6 ᾿πβίδησοβ, 
ψ οὶ ΕΌη ΕΣγα ἢογο δυο θ8, 6 Γδῖ ΟΣ 

ΒΡΡΙ ΘΔ 019 ἴο {πὸ ἱττεροϊδσ οοπδίτιοιίοη 
οὔ Τδ6 γβι γ Σ80: “ ΟΟΤη6 ὕρ ἐο ἐδό ζογα" 
ἱπδίοδα οὗ ἰο εθ6. ΟὈτρδσα χχ. 18. 

3. Μοβοβ ἀθβο θη 8 ἔγοτα ἴδ τηουπηϊδὶη 
δηἃ ΣΟΡΟΙΙΒ ἴο [Ἀ6- ῬΘΟρ]Ὸ ἐδ6 ἸορίδΙαϊίοη 
(χχ. 19 ἴο χχ δὶ, 833); ΠΟΥ͂ Ῥγοσαἶδθ σοδὰγ 

οὐοδάϊοηοθ (Υο 7. 7), 88 ἰῃ χίχ 8. ΤῈ 

ὈΏΘΠΙ ΑΝ Υ, τι τ Πὶοἢ 1.16 ἸΒΓΔΙΪΌ68. ὮΘΓΘ 
ΡΙοᾶάχο ᾿ποπιβεῖνοθ ἴοὸ (86 ἀϊνὶηθ Ὑγουβπΐρ, 

Ῥδυίδκο8 οὗ 186 δυ ] πα, δηὰ τὸ τ] Πον 

ἔοτγγρος ἴογῦ 8 τηοπιοηῖ, ΠΟῪ 11:16 {ΠΟΥ 

τοιμδί ποᾶ ἔδὶ Ὁ} 10 δὲ 18 Ῥγοιηΐδβο, ουθῇ 
ἐπ [86 ἐἰπιο ἱτητηϑα δίο Υ ΓΟ] ονσίη Ζ. 

4. Βλιβοδίου οὗ ἴδο οογθηδηΐ, τοῦ. 
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ἜΣ ΠΡ ΠΡῚΝ 12} ὝΣΣ ὈΣΘ ΛΠ ΤΌΘ Τὰ, ΠΡΟ 
τὰ Πϑη δ᾽ ε Ὀρτησν Ἰοχϑ ὝΡΡ, ὈΣΕἶἾ τϑμ ΠΝ ΘῈ Φὶ 
: ΒΡ ΤῊ οι Ὁ.) 9} τίν ὑπ Ὁ5 ὩΣ 
: ΠΡ ΡΤ ΟΣ [ΣῪ ΘΗΤῚ ὙΠῚ ΓΝΒ. ὈδοῚ ὉΠ ἪΠ ἡ ΠΝ ὁ 
ΤΟΝ Ὁ» Υ̓ΘΜΝ ὈΡῸῚ ΡῈΏ ΒΕ ΤΡ ἜΡ ἡ} Τ 
ἽΝ Ὀρττ Ὅν ΡῚ}) ὈϑΎ Τα ἠφο ΓΙΡῚ 8. : γΈ Δ) ΓΙΡῸ ΤΙΡ' 
ἘΣΤΙ ὈΠΒΈΤΟΣ 9 ΞΘ ἐὴπν ΤῸ ἽΦΕ ΓΡἼΒΤΌῚ Πρ 
: ὨΡΊΡΣ ἩρΗ5 ὈΉΣΦῚ πο) δ Γγ ΠΡΌ 5.9 
ΒΕΓ ΤΩ ΠΕΤΌΘ Ὑ ΣῪ ΠΠΓῚ Ὀκενη ΤΟΝ ΤῸ ΝΟΣ τὸ 

4--8. Το δἷΐδὺ ἰ8 ἕος αἀοἷ; (ἢ6 ἔπγοῖνο 

ῬῚ ΠΑ. [ῸΓ 18γ801.. Α βἰτα ὐϊὰσ σουθηδης ὉΥ͂ 
Βίομο98 ἰβ τιοηι!οηοθὰ ἰῃ Οδῃ, χχχὶ. 46. 

Οοἴορασο Ψοβῆ. ἵν. 8,20. 

δ. Αδοαὶ [Π6 5Βρουῆοο8 δηα (6 “ γοππρ' 
τηθῃ οἵ ἐδ6 οἰ] άγοη οὗ ἴδτδοι," 866 ποῦθθ 

ἴο χνίϊ!. 12 δηὰ χίχ' 232, Τμδὲ σοϊωσηοη 

᾿ Πιθ815 δειθηδοὰ 16 δοποϊυβίοη οἵἉ 8118} 008 

ἔτοπη ὙΟΤΥ͂ ΘΑΓΙΥ (ἰτ68 ΔΡΡΟδΙΒ ἔγοπι (ἢ. 
χχχὶ. δ4; Ὀπὲ ἰδ 8 ουδίοηι 18 ἤδγθ ΟὨΪΥ͂ 
πο δοοϊἀθηῖαὶ ᾿αδδίβ; ἱξ 18 σαϊϑοὰ ἰηΐο 8 
βδοχοὰ δοίΐοῃ; (9 πιθ8}]8 δ΄ Ἴοηνογίθα 

ἰπῖο δϑογίβοοβ. Ταγραπι ΟὨΚΟΙοΘ δηὰ 
Ἰομδίμδη ἰγδηβὶοὶθ ΥἼ2 ὉΥ "213, ἤγεῖ- 

Ῥοστι; 80 δ8δο Βδβηθδηι.---Ἴη ὨΌΟ ὨΤΙΣῚ 
106 ᾿δέθοσ 8 δὴ δρροδίζἑοῃ ἴο [Π|0 ΓΌΤΤΩΘΥ: 
δδου ἤσοϑ, Ὡδιμοὶγ, ΘυοΔτ δὲς ΒΟΥ ΗΘΘΒ. 
8.0 Οε4., ὅτ. 8 111.1; ἰιοαϊά, ατ. ὶ 502. 

Φ. Ἰδὶξ Ἰδυοσ, ὑδβϑίη, ὈΟΝΪ, ἱπ Ἡδῖσοἢ 110 

Ὀϊοοά οἵ δροσὶβοθ- δυΐῃ}]8 νταὰδ γϑοοϊνϑα; 

Ατδρίς, αὐἷσ.]. πὸ μα] οἵ 186 Ὀ]οοᾶ 
88 ϑργὶ πκ]ϑὰ οὐ [86 Δἰἑδσ οοηβοοσζδιθὰ (0 

αοὰ, ἐδὸ οὐδοῦ μα] οὐ ἴμ0 [Ιβγβϑ  ῦοϑ 

(ςομρασο ϑη. χυ. 10). “ Απὰ ἤδϑῆσθ ΟἿΓ 

ἀοοίογβ ἱπίοιτοά, (πδὲ ΟἿΓ ἰογοίδι πο ῦϑ 

οπίογοά ἰηΐο [86 οονγϑηδηὶ ὈΥ͂ οἰ ΓΟ Οἱ δία, 

δυὰ Ὀαρίίκηι, δηὰ βρυ κι ηρ οὗἨ δ]οοά; 

ἴον ἴμ6ΓῸ 18 Ὡ0 Βρσίηκ] ἰὴ; τι πουὶ Ὀαρ ΐδηι" 

(Παιλὶ, δαὔος Κούμαι δ 19. Αδουὶ 

Ὀδρεδηλ 8666 Ρ. 438). 
Φ. 866 νασ. 3.---Ἶἴ7ὁ ἴΔΚὸ μοῖθ δηὰ ἴῃ 

γοῖ. 8, Ὁ ποὶ δ ἴδ οἰάογβ, ὈὰΣ [16 ΡΘΟΡΪΘ 

ἩΡΟΣΑΙΥ, 85 8 46 ΟἾΘΑΣ ΠΌΤ τοῦ. 8; 
[διὸ ται οδύώου τγὰ8 οὶ ἴο ῥγοοθϑᾶ ἴὙΟΠὰ 
[06 ΤΟργοδϑηϊδῶνοθ, αὶ ἤροσὰ ἴδ6 τηουτἢ 
οἵ [100 016 πδέίοῃ 156] Γ, 

Φ. Ταῦριαι ΟἸοῖοα δὰ Φομδίθδῃ 
ἐταπδῖδίθ ἐο τγοσάβ: ὈΠῸΝ ΡΥ “86 
ΒΡ ΚΙ ἰὲ οὐ (6 ΔἸίδσ, ἕο Ὄχρίδίθ (9 
ῬΘΟΡΙ6," δηὰ Αϑδυθδηοὶ 1οῖ8 [ὴ6 Ὀϊ]οοὰ ὃ6 
ΒΡ ΚΙΘὰ οὐ [16 ΡΪ]]αγς ας ὮΜΠ γ} 
σδηποῖ Ὀ6 ἱἰηίεγργοίθα ἰῃ (Πΐ8 86}86.--- 
ΤλςῪε δίοοά φί (δε οουεπαπί, ΠΤ ὈἽ, ἰδ 

4156 Ὀϊοοά, ὉΥ ἰδ6 δμοάάϊηρ οὗ πὰϊο 4 
Ἰοαστθ 8 βαποιίϊοπθά, Βαΐὶ [δ6 τωοδηΐηρ 
ΟΥ̓ 1Π|18 τσ ο δθοῃδ ἐο δυο Ὀθθη, ἰἢδὲ 48 ἐῃ6 

Ὀϊοοᾶὰ οΥ 86 ββουίθοθ νδδ βδῃοὰ δηὰ 
ΒΡΓΪΠΚΙΘὰ ἰο 4}1 αἰγϑοίίοῃδ: ἰῃ 8 δἰ πὶ ῖασ 
ΣΩΒΏΠΟΥ [6 δὈοοά οὗ Ηἶτη, τῆο πουϊὰ 

Ὀγοδκ [ἢ9 Δ} }8ῃ66, τΥ88 ἴο Ὁ6 8ῃ6α. ΟἸοτίουΒ 

ΘΟΙΏΡΟΙΟΒ ΒΟΙΟΝὮ δὴ δπαϊοροῦβ ΟὁθΓ6- 

ΤΩΟΩΥ͂ ΡΓΟν Ιθης διηοηρ [6 ἘοΙηΔη8 ἰπ 
οοποϊυάϊηρ ἐγοδιίθα. ἘῸΣ [86 ἔδοϊΔ} ὑγίοδὲ, 
ἭΠῸ ταυϊδοὰ (06 ἰγοδῖυ, Βροκὸ διηοῆς 

ΟΥΒΟΙΒ (δ06 [0] ον ηρ πογάβ, 85 ΓΥΥῪ 
(ὦ 34) τοϊδίθϑ: “ρδγ, Ο Ψυρίϊοσ;...... 
τ1δὲ [6 ἘοϊηΔη ῬΘΟρΪΘ ὙΠ ποῖ, πον 
ΘΔΏΥ οομπαϊοηῃ, ἶτθὶ δοῦν ἴοι (Π18 
ἰγοδίγ, 1 [ΠΟΥ ἤγβί βϑύοσυθ ὈΥ ρυ ]ο 
σοῃοοτῖ, ΟΥ̓ ψοκοα γα; οὐ δαὶ ἀδΥ 
ἄο του, Ο Φυρ 6 Γ, 8ο βίσῖκο πΠ6 Ἐοϊηδῃ 

ῬΘΟΡΪΘ, 88 1 8.)4}} ἤοσθ (18 ἀδὺ βίγίκὸ [ἢ 8 

Ῥοβδὶ; διηὰ ἀο ἴοι βἰσγίκο ἰἤθτὰ 80 της ἢ 

[86 ΤΊΟΤΘ, 88 ἴΠοὉ δῖ Ἰθοσο δΌΪο διὰ τηοτο 

Ῥονοσίαϊ, δπὰ ἐδ0 τιϊχμιίοῦ δηᾶ βισοῦροῦ 
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τὸ ἄο. 4. Απᾶ Νίοβοβ πτοίβ 411 {μ6 ψογᾶβ οὗ {μ6 1,ογά, ἀπά 
ΤΌΒΘ ἊΡ ΘδΥ]ν ἴῃ [Π6 ΤΟΥ] ηρ,, δπα 1] δῇ 4] ἴδ. ἀποὺ {ἢ 6 
τηουηῃΐδῖη, δηα ὕνοϊνα Ρ 1168, δοοοΡα]ηρ' ἴο {ῃ6 ὕνοϊνθ 
{068 οὗ ἰδγδοὶ. ὅ. ἀπά ἢθ βοῃῦ (μ6 γουῃρ' πηθῃ οὗὨ {πὰ 
ΟΠ] άσθη οὐ βγδθὶ, δῃα ὑμον οὔδγοα Ὀαγηΐ- οἴ τίηρθ δπᾶὶ 
βου ϊποοα {8 8ηΚ- Οἴου ηρ8 97 ΟΧοῃ (ο {86 Ι,οτὰ. 6. Απάᾶ 
Μοβ68 ἴοοῖ 8} οὗ (86 Ὀ]οοα, δπᾶ ρμυΐ ἐξ ἴῃ Ὀ8581Π8; δηὰ 
ἢ417 οἵ [)6 ὈΪοοᾶ ἢδ βρυϊπκὶθα οἡ (86 δἰΐδυ. 7. Απά ἢδθ 

τοοῖ [86 Βοοκ οὗ μ6 ονθηϑδηί, δπα τϑδᾶ Ὀεΐοσα {6 δδῦ 
οὗ (86 ΡΘΟρ]6: δῃηᾶ ἔμου 8814, ΑἹ] ὑμαὺ 86 [ογὰ μαίῃ 86ϊ4 
Ψ1Π1 τὸ ἀο, δῃαὰ 6 οδοαϊφηῦΐ. 8. Απαὰ Μοβοβ ἰοοῖΐς {86 

Ὀ]οοά, δῃα βρυιηκ]οα ἐξ οἡ {6 ῥθορὶβ, δῃὰ βεϊ4, ΒϑῇοἹα 
186 Ὀϊοοα οὗὨ {86 οογοηδηΐ, νοῦ (μ6 Ιμογτὰ δαί τηδᾶθ 
ἢ γοῦ 'οη 186 σοπάϊοη οὗ 411 {8686 σπόγαβ.-- -9. ΤΏ θη 
στο ὉΡ Μοβεβ δῃαὰ ἀδύοῃὺ, Ναᾶδρ δὴά Αδίδμυ, δπά 
Βου ὐΥ οὗἩ 86 6146 18 οὗἨ ἰβγβεὶ: 10, Απα {Π6Υ βαὺ {Π6 
ἀοά οὗὨἉ βγβ86]: δηά ἐδόγο ισαϑ πᾶν ΗἸΒ ἔδοὶ "Κα 4 σοῦϊς 

. Ἐποὶ, Ῥεγν8.---ΟΟποθγηίΐηρ. 

ἔῆου αὶ." ὐΟοιιραγο ἤδοϑεπηι. δὰ πῆς 
Ϊοα. --- Βιχαϊ ατῖὶγ 116 11]. 298---801, 180 
ΒΡῚἸἰης οἵὨ τίη 18 Βγτα ο]ζοὰ: 

Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ 
ἄλλοι, 

Ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν 
ὭὯδέ σφ᾽ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι, ὡς ὅδε 

οἶνος, ᾿ 

Αὐτῶν καὶ τεκέων, κ΄ τ΄ Δ. 

“ΉΡδΥ, σα ρ ΠΥ δονοῖ δηἃ ΒΑΓ γ0 ζοΐβ 
οπ "ϊρὰ 

Απὰ τΔῪ {ποῖν Ὀἱοοά, 80 γι (π6 Ἰοδσυθ 
οοπίουηά, 

δμοᾶ ΙΚὸ 18 τίη, ἀἰβάδίη ([Π6 ἘΠ ΓΒῚΥ 
διουηά,᾽ οἰἱς. 

(Ρυρε᾽ε ΤτραπεϊαξϊοΉ). 

5005 ὃ} οἱ ἐδε οοπαϊείον οἵ 811 (μ686 
πογὰβ, 

Ὁ. ΤΉΟΥ τοὶ ἴὸ ἴΠ6 τηουῃίαὶῃ (566 

ΟἿ ΥοΓ, 1).--ὐ μΒαὰ8 Ὀθθῃ ἰοα πὰ ΒυΓρτ βίην, 

ἴηδὲ Φοδῆδ 18 Βογα οὐξιοά, Δ Βουρὶι, 88 

ἐδ ουἱάϑθης ἔτοτη νοσ. 18, 9 δϑοοῃἀοὰ 1 ἢ 

Μοβϑοβ; δηὰ ἰδ 88 Ὀδθὴ δηβνγογο [δαὶ 

δοβῆαδ γγΑ9 Ῥσοδοηΐ ποῖ μοῦ ἱπ [86 ὩΔΏ1Θ 

5.ΑΒ 1} γγοῦθ ἃ ραγϑᾶ σοσκ οὗ ἃ ΒδρρῃΐγΟ δβίομα. 

οὗ [Ὧ6 ῬΘΟΡΪΘ ΠΟΥ ἔοσ ᾿ὶβ οὐγῃῇ 5ΒΆΚο, δαὶ 
ΟΠΪΥ 88 186 δἰἱδπάϑηϊ οὗ Μοϑοβ σεδὰγ ἴο 
Ἔχθουθ [6 οΥΓάοΥ5 οἵ {π6 ἰδίῖογ, οὐ ἔπαὶ 6 

ὝΑΒ ΔΙΏΟΠΡ [6 ΒΕΥΘΏΪ οἰάθτιβ, δηά 
ποορᾶάρᾷ, ἐπογοίοσο, ποῖ ἴοὸ ὃ0 τῃρηϊϊοποὰ 

ΒΟΡΑΓΔίοΪγ. 
10. ΤΏΟΥ δα [Π0 Τογὰ, δηὰ πη οῦ 

Ηΐδ ἔδοὲ ἐν γϑ8 {|Κκ6 ἃ σγοσκ ὙΒΌΠ Π520. 
Τ232 ἰδ διϑῖ. ΘοὨΒίγ. οὗ ἌΡΕΥΣ ϑρ᾽ ϑῃάουτ, 
Ῥοϊυοἰάϊεν, ποὲ οὗ ἍΡΕΥΣ τίς (68 τ 

ϑορῦς Το ἀθγΒ πλίνθου); δηὰ Ὅ Δ Ο ἰθ ΟἿΣ 
ζοηαΐπο βαρρῶΐγο, δΚγ-ὉΪ.6, δηᾶὰ δαγάος 

1Π8ῃ ΓΌΥ. ΤὨΘ ΒΔΡΡίγο οὔ [6 δησίβηϊδβ, 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴπ0 ἀδτῖκ-ὉΪ.6 ποῖ ἐγδηβρασοης 
Ἰαρὶβ Ἰδσζῃ}!, Ια ΓΘ- δίΟΏΘ, ἰ8 ὨΘ ΕΠ ΟΣ ΘρΡρτο- 
Ῥτίδίο ἴῃ Φοῦ χχυϊὶὶ. 16--ϑἰποθ ἰδ 8 ποὲ 
ΥΘΓΥ ῬὈΓΘοϊουΒ--- ΠΟΥ ἴῃ Εἰχοὰ. χχτϊϊ, 18, 88 

ἷδ νγ88, δοοογάϊηρ ἴο Ῥ] ΠΥ, ποὶ δρρὶἱ δ Ὁ 9 
ἴὺγ βου!ρίησαὶ ῬυτροΟβοθ, [Ιΐ νγδβ, (ῃθῆ, 

πον [Π6 ἴδοὶ οὗ 80 1ωοτὰ “ ἐᾷε α τοογτᾷ 
Ῥεϊϊμεϊα φαρρλέγε, Βαοῖι δ ἴ3 9 ἢθᾶνθῃ σδὰ 
ΟΥ̓́ ὍΘ Β66 ἢ ἴπ ἰΐ8 υἱτηοϑὲ ΟἸθδσηθδθ δηᾷ 
ΒΟΓΘΏΣΥ,᾽" οἵ 889 Ταγρῦσῃ δογυβαὶ πὶ Ῥδγδ- 
ῬὮΓΑΒΟΒ: “|1Κ6 8. ΒΚΥ οἱοδγοὰ ἔγουι οἱου δ." 
ΟὨΚοΐοθ, δέγινίπρ [0 δυοϊὰ 4}} δῃίησορο- 
τ ΟΥΡ ἰδεῖς ΘΧργοδϑίουβ ὙΠ} τοίδσθηοο ἰὸ 
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τῇ πον εὖ ὈρῚλ ὯΒ ὑΘΓΌΚῈ ται τ ὙΠ ΘΘΒΝῚ σγρ 
τήν πο 9... Θ᾽ εἸΉΦ ἡρϑν Ὁ ΘΠ ΟΝΙΤ ΤᾺΣ ἩΓῸῚ 

Ἰγϑτι Γπίσταὶ 9. Τρβαὴ Ὀρέτυσὴ ΠᾺΡ] ὯΝ τὸν, πιο οΝ 
ἸΡΤᾺ ΤῸ ὉΠ 15. : ὈρΡήτρ Ἤ)Π9 ὝΡΝ: ΓΎ9Π) ΤΉ ΤῚ 
ὌΡ' Ἴκ: ὈΣΡΕΤ ΝῺ. τά : ΘΝ ἜΤΙ: ΠΡ Ὁ ἸΠὉ 
ὙΓ Ὁ Ὀφθῃ ἍΤ] ΓἼΠῸ Τὸ] ρας ΘΟ ΣῈ Ἢ τὐ Ὁ 
ΤᾺΣ Ἰ2νγι ὉΡῊῚ ὙΠ ὍΝ ΠΡ ὍΡῊ 1 1 ἘΠΟΝΣ Οὐ ὈΝΠ9 
ὙΡΘ Ὁ ὙΤῸΡ ἤλ ΤΣ9 13} 16. ἜΣ 
ΕΜ ὙΠῸ ὙΞΦ ὉΡ5. ΠΡΌ: ΝΡ. Θ᾽ Πρ ΠΝ 
8 Ὁ ἫπΠ νη. ΓῊΣΝ 9. ΠΥ ἼΣ9 ΣΡΊΟΙ ΠἸ 

Β...1.}.] 

Οοά, ἱταπαὶαίθο: “Απᾶὰ 8607 δα ἴῃ6 
ἘΠ Α 651 οἵ [πΠ6 αοἂ οὗἨ [δγδ6], δη ἃ ὈΘποδἢ 
ἧς ΗΙδ8 τηδ᾽θϑιῖς ἱβγοῦα," δηᾶ [86 ϑϑρῶ: 
“ΠΟΥ ΒΔ [06 ρ͵δο6 νῆοτο αοά δἰοοὰ.".--- 
ὉΔΌΣ ΟΥ̓ ἰα λεαυεπ {(δεΐ, δοοοτάϊηρ 
ἴο ἴδο τηοκὶ ἔγοαπθηΐ δἰ ρπϊβοδιίοη οὗ ὈΥ̓Σ); 
16 ατοαίοδι μαζὶ οἵ τη 6 ἐγβηδίδιίοησ φίτο 
λπάϊδιϊηος σοῃθοΐαγοβ: ΟἸἾΟ]ο6 ἽΠΠΩ; 
διὰ Φοηδίμβδη Ἵδ᾽Φ᾽ ὩΡΊΣ; δερίυδρίπι 
ὥσπερ εἶδος στερεώματος τοῦ οὐρανοῦ; 
Ψυ]καῖο οτηἱδ ἰδ; Ταῖποῦ “(6ε14}1"; 

ἘΠ 55} Μογεῖίου “ ον", Μοῃάοὶββδοδῃ 
“Ἑαγῦο," οεἰ6. Αουῦϊ (ἢς τιορδηΐηρ οὗ 
δ} ἴῃ ουγ νογβα, δηὰ 11} ἴπὶ ἴδ {0Ἰ] ον - 
ἴηρ, Μαϊπιοηϊάθα (Μουοὶ 1. 4) γϑυιαυκαι 
“Τῃ 41} (680 ρῬΆ85α 08 1:0 νοσὺ8 δὲ  δηἃ 
ΓΠΠῚ τοηδὲ Ὀ6 υηῃάογδίοο 88 8 τοβοοϊοη 

ἴῃ ἴπ6 μεπή, Ὀπὶ ἴῃ ὯῸ ὙΔΥ 68 8 τϑϑὶ 
Ῥοτοοϊτίης τὴ ἢ 106 νά; ἴογ 100 0768 Δ 
ΟἿ]Υ 866 ΘΟΥΡΟΓΟΔΙ [δΐηρϑ, δῃ ἃ Ὀοδ᾽ ἀ08 ΒΟΙ0 
4υδ 168 88 1:0 δΟΥΡΟΤΘΔΙ ἔοστῃ δηὰ [ἢ9 
ἯΚΟ.᾽" 

ἈΞ. ΑἸ Πουρἢ [ἢ6 οἰ ὁ ΓΒ (Ὀδηνν) ΒΑῪ 

αοά ἴῃ Ηἰἴ8 ρίοτγ, Ηο ἀϊὰ ποῖ Ῥυῃϊδῃ 
ἐδεὰ ΟἽ ΠῸΦ δι, βοὸ αϑη, χχϊϊ. 12)} 
ΠΟΥ τοιηδίηοἃ υπϊη)υγοὰ, δοςσογάϊηρ [0 
δ6 ῬΟΡυΪαγ Ὀο]ϊοί, τπαὲ ΠΟΡΟΑΥ͂ οδῃ 5600 
αοὰ δοὰ ᾿ΐνθ (8δθθ ποῖθ οὐ {ϊ. δ).-- 

Θονις ποῦϊα, δὲ ἵπ Ατδδίο (οὶ, διὰ 
(8 ἐσϑηδίαίοα ΟἸκΚοῖοδ: 2 2; δδαάϊδῃ, 

Ἰοδάοτθ, Οἰδοτβ, (μο86 [0 ὙΒΟΙΣ {Π6 ΒΡ γὶς 

οὗ ἀοἀἂ μαδὰ Ὀθθη ἱπιρατγίοᾶ (Ἶκο δ γ}Ν}).--- 
Ἴὴο ποσὰβ 1" ΠῸΨ ΝΡῚ, 51 1016 88 ΒΟΥ 
816, ἢδνθ ὈΘΘΏ ὙΘΙῪ Αἰ ΤΟΙ ἱηίοχ- 
Ῥγοίθά. Ὧο δάάυοθ ΟἹ ΑΌΔΥθΔη 61 8 
ὀχρἰαπδίίου: “16 οἴδοσ 6] 6γ8 (οχοορί 
[80 ΒΟΥ ΘΏ1Υ) ἀἰὰ ποῖ Ὀϑοοΐηθ Ῥδυί οἰ ρδηςξ 
οΥ̓τλ6 ἄννὶῃο νἱβ᾽ ο.); δηὰ [δὲ οὗ Ἐοξϑη- 

τη ογ (Οτγίθηϊ ἰἱ. Ρ. 88---90), ῇο γοΐοσβ 

(ἢΐβ ὀχ ργθββίοῃ ἴο [6 οαδβίομῃ οὗἩἨ Οτδηϊαὶ 
Ρτίποοδ, ἰὼ ἰοῦ ἢ ὙΟΙΥ χοϑροοϊο ἃ ῬΘΥΒΟΩΒ 

τἰἢ τοῖν Παπβ, Δηἃ (0 ποὰ ἴο ΟἸΒΟΙΒ 

ΟἿΪΥ αἰρμηγ. ΒΟΙΒ ΟΧροδὶ 08 δΓΘ 
ΔΙΌΙΓΑΙΎ δηὰ δρδίηδὶ [ἢ6 βρὶγίς οὗ οὐΥ 

τοχὶ.---Τῆεν δαὶ Οσά απά ἀϊά εαἱ ἀπά 
ἀγὶπα; ᾿Π6Υ σοῃεϊπαθα (6 δου οἰ] τηθα] 
οὔ 16 Οονοηδπὶ ψ ἢ σὨΘοΟΥ] οοηδάρηοσο; 

γ 186 ΠῚ τότ βαοσίβοθα βπιίγειγ, 
δαΐδ τ6 Ὁ νοτο οοπδατηοᾶ, ἘΑΌΝὶ 
Φομυάδ δον, αυοίοὰ ὃὉγ ΕὈη ἙΖγα, 
ΤΟΠΊΒΓΚΒ: “ ΑΙΒουρΡὮ (Π6 οἸάογβ δὰ Ὀθθὴ 

Ῥοιτοϊοὰ ἴο ὈΟμοΙὰ ἐμ ἀϊνίπο φΊΟΥΥ, 
1860 τοαυϊγοά Ρἢγαπίοδὶ ἑροά; δηὰ (88 ἱβ 
ΟΧΡΓΣΟΒΒΙΥ τηρηϊοηθὰ, ἴῃ οΟΥὰου ἴο ΒΠΟΥ͂ 
(6 δι ρογίου αν οὗ Μόοβοβ, στο βίαγεὰ οἡ 

1:6 τηουηίϊδίῃ ΓΟΥΑ͂ ἀ6γ8 δηὰ [ΟΥῪ πίρ ἢ 8 

σποὺϊς φαίης οὐ ἀγιπκίηρ."--- ΟὨΪΚΘΙ08 

18 ῬΑΥΔΡΏΓΑΘΟΘ ΟἿΓ Ὑογβθ: “Δηὰ (ἢ9 

Ῥτίῃοοθ οὗ 186 οἰ! άτθη οἵ [βγϑϑὶ δυβεσοὰ 

ὯΟ ἰπ΄υσγ, δουρὶ (ΠΟΥ δὰ δ6θῃ 186 

ΒΟΥ οὗ ἴδ0 ΤΙωοτὰ; διὰ ἐμ 6Υ ὙΘΙΘ 88 
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οὗ ρο]]υοϊα βαρρῃῖγα, δηαᾶ 1 Κ6 ἤθανυθη 861 ἴῃ 108 οἶθαγ- 
688. 11. Απά ρου {Π6 ποῦ] 68 οὗ {πὸ ομϊ]άγθη οὗ 1βγδοὶ 
Ης Ἰαϊά ποῖ Ηΐ8 μβαπά: 8ο {86 βὰν ἀοά, διὰ ἀϊᾷ δαὖ δπὰ 
ἀγίηῖ.---12, Απὰ {16 Τογα 8βαϊ]4 ἰο Μοβεθβ, Οὐπηθ ἊΡ ἴο τὴ6 
ἴο {π6 τηουηΐδίη, δπαὰ Ὀ6 ποῖ : δῃᾶ 1 Ψ}}}] σίνα ἴπ66 (δα 
1820]1.68 οὗ βίοῃβ, ᾿πδίμοϊγ, ὑπ6 δὺὺ δηα σοι δηατηθηί8, 
ὙΒΙΟΣ 1 αν τε θη ὅἴο θοῦ πο. 18. Απα Μίοβϑϑ 
ΤΌΒΘ ὉΡ, Δηα ἢ18 τη] βίον οϑῆυϑ: δηα Μίοβθβ οηῦ ἃρ ἴο 
ἰὴ6 τηοπηίΐδίη οὗ αοα. 14. Απὰ ἴο {μ6 6] 468 Βα βαϊά, 
Ἡδτηδῖη ΘΓ [ῸΓ 8, ὉΠῚ1} νγγχα Τα ΌΓη ἴο γοὰ : δηά, θῇ ]α, 
Αδιοὸῃ δῃὰ ΗΓ αγὸ ΜὶῸ γοὰ : 1ἢ ΔΏΥ Τηδῃ 88 ΔΗΥ͂ 680186, 
Ἰοὺ Βίγη οοῖὴβθ ἴο ἔβθοῃα. 1ὅ. ἀπὰ Μίοβοβ σψϑηΐῦ ὕΡ ἰο {6 
τηουηίδϊη, δηά (6 οἸουπα οονογοα {86 τηοπηΐαϊη. 16. Απά 
{Π6 ρον οὗ {86 [οτὰ αἀὐγοὶῦ ἀροὰ Μουηί διίηδὶ, δῃᾶ (6 
οΙουά οονεοΓοα ἴὑ βὶχ ἀΔΥ8: δπὰ 0Π6 βουθηῖῃ ἄδν Ηδ «4164 
ἰο Μοβεβ ουἱ οὗ {Π86 τηϊαϑὺ οὗ {πε οοαυᾶ. [17. Απά (16 
ΒΙρῃ οὗἩ (86 φΊΟΥΥ οὗ {πε ]μογα ισαϑ Κα ἀδνουγίπρ γα οἢ 
{06 ἴορ οὗ {86 τηουηΐδὶη ἴῃ {Ππ6 δυθθ οὗ {πη6 οὨ]άγθη οὗ 

: πρὶ, Ῥεν8.---ΑΒ ἱξ σθθ [86 ὈΟὰΥ οἵὨ μοδυθη. 3. Απὰ. 3 Τῆδι ἴδοὰ 
Τηλγοδὲ [ΘΔΟἢ ὑπ 61}. 

τοὐοϊοοὰ δὲ τῇοἷγ βδοτίβοθβ, Ὑϊοι ἢδὰ 
ὈΟΟΩ [ἈΥΟΏΣΔΌΪ δεοοορίοα, 65 1 ΤΠ Βαὰ 
Θδίθη δηὰ ἀσγυη κ᾽: ἱπ πο [116 ἸΔῈ Γ 
Ῥαγὶ δβρθοΐδ!γ 18 ἔΓΘΟΙΥ τοηάλογεᾶ. ἘΠῸ 
ϑερίπαρίηι ἰγαηϑδῖθδ τππ8 ναρτιοὶν: καὶ 
τῶν ἐπιλέκτων τοῦ ᾿Ισραὴλ οὐ διεφώνησεν 
οὐδὲ εἷς καὶ ὥφθησαν [11"»}} ἐν τῷ τόπῳ 

τοῦ θιοῦ [σοΙραΓθ νοῦ. 10] καὶ ἔφαγον 
καὶ ἔπιον. 

14. Αὐουὶ ἔδο ΘοπηδοιΟΏ, 866 ΟΥἡ Υϑγ. 1. 

.- Ῥλιος 1 λαυὲ τγἶκεἰεπ. Δοοοτάϊηρ ἴο 
βαδάϊδῃ ἴ686 ψογὰϑ σοΐοσ ΟἾΪΥ ἴ0 [ἢθ 
“40 ]68 οὗἉὨ πἵοηῃα,"" ποῖ ἴο “ἴδ6 ἰΔῖν διὰ 

σοΙατηδηἀπηοηϊδ," ἴοςΣ σα ντοίθ ΟἩΪΥ͂ 

4:6 ἀοοαίοσαο Ηϊπλβ6. Απὰ Ἐδη γα 

οὔδϑονε5, ἰδὲ Δ ἢ ἀδηοίοβ ἴ86 τοι δπὰ 

ἈΠἢ σοματηδη ἀτηθηῖβ, ΠῚ 116 τοι ΠἿ ἢ ρ; 

εἰρῃι. Τῆὶβ ἀϊπιϊποιίοη αἷδο 8 βΌΡδυ- 

ϑυοῦθ; ὈΟΙῈ ττοτὰβ ΔΡΡΙΥ͂ ΒΥΠΟΝΥΤΩΟΌΒΙΥ 

ἴο 186 ἀδοαίοχυο; Οοα ῥτοπιῖβοβ ἴο Μοβϑβ 

1}ι6 {4068 οἵ είοηα οοηίδίπίηρ [Ὧ6 ῬΥΘΟΟΡΙα 

δηᾶἃ ἀοείτίποι, πο Ηὸ δὲ νυτίττοη 

ἀποόγϑοη; ἴον 26 σοτγὰβ ΠΥ ΌΠῚ ΟΠ ΠῚ 

ἄγῸ Δ Δρροβίου ἴὸ ΣΠ2; δηὰ ἐδ [9 

Βερέ. ΒΟΘΙΏ ἴο δα πηδοτοιοοά ἰξ, ποῖ 
ΓΑΙ] διης ΠῚ, ὕὰὶ ΠῚ Π; 8ὸ δ18ὸ 

ῬΜοηάο]ββοδῃ. 

18 Αὐοῖῖ Φοθῆπδ, κοὸ ποῖθ ἰο τοῦ. 9. 

Οομρασγο δῆ δηὰ Ἐδη Ἐσγα οὐ ἐπὶ 
ὙΘΙΒΘ; 866 8160 Ὠοἴ6 ΟἹ χνὶ!. 9. 

14. ΔἸ τὲ τείμιγη, ἸΙΉΟΙΥ, 1 δᾶ 

Φοβῆυδ.--- θοαὶ Οἴν (ΟΠ) βοο ποῖθ ου 
χυὶ, 10. ὈὉΣΠΔῚ 2.2, ““τἢοβοθνοῦ 

[88 ἃ ἰανγ-δαϊ;" Ἵ2Ἵ οδῦϑθ6, 866 ΧΥΪΙ 36. 

ΤῊὴθ Ἰυαϊοίαὶ ἀϊδρυῦϊθβ τοῦθ πδίυ γα! ν 

ἀεοίάοα ἰπ 110 σϑρ, ποὶ δὶ {πὸ ἴοοι οὔ 

106 τιουηίαίη, τ ὩΟἢ τ)ηδ8 βδογοὰ; ἔπογο- 

ἴοτγο, 16 86Πη86 Οἵ ΟἿΌΣ ΤΌΓΒΘ ἰδ: ΓΟϊΏΓΩ ἴο 
1Π6 οδρ; Ὀαΐ ἱῦ γοῦ οοπιθ Ὀδεῖς ἰο τηθοὶ 
τ|8, Ὧἀο ποῖ Ῥγοοοδὰ (ΓΟ ἰΠδὴ ἴῸ τμὶπ 
ῬΪδοο. 

1Φ. Απὰ ἰδὲ εἷοιά οουεγεα ἱΐ, πΒΙΛΕΪγ, 

ἴδε πιουπϊδίη; ποῖ Νίοβοβ, νῆο νδ8 ΟἹ] 

δἷὶχ ἀδυβ Ἰδίου Ἷδ θὰ ἱπίο Π0 οἱοαὰ (οοπ- 
ῬΘΓΘ Υου. 18). 

ἈΨ, Αδουΐ 1Π86 ΔΡΡΘΆΓΔποΟ οὗ αοά ἴπ 
Ἦγο, 8660 ποῖ οἱ ἰἰϊ. 2.--- Ποῖος 

ΓΟΘΙΝ ταθϑὴβ ἡαεὶ ἀερίνμσεῖοα Πα τπίηρα, 
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ΓΙῸ ὍΔ Ἔσο ὍΝ ΠΝ} ἼΠ8. ΠΡΘ ΝᾺῚ 18. : ὈΜΚῚΡ" 
Β ἐπ ὈΉϑ κἢ Οὐ ὈΉΣ αὲ ἜΒ 

ἰδ πηοοτίδίη, 88 τῦϑδ ΤΊΔΥ ὍΘ 8 πιο τ} 104] δἰ πη! βοδιίοη; ἕοσ γογ. 18 Ὀεϊοηρη 
φριιλείοι ογπαπα.-- ΤῊΪ8 τοῦθ 18 οὔ ρβαῦθῆ-ὀὈ ἱπητηθάϊδέο !γ ἴ0 τοῦ, 16. 

ΟΒΑΡΤΈΕΒ ΧΧΥ͂. 

ΓΝΤΕΟΡΟΟΤΊΟΝ. 

Τῆι οὔ 1 η68 οὗὨἨ ἴπ6 ἀΐνῖπο Ἰορἰ βίου ἤανθ Ὀθοη τουθαϊθὰ ἴο (6 γοάθοτηθὰ Ῥθορὶθ 
(χχ.---χχ "ἢ ); 8 βοϊθσηπ οουθηδηὶ 888 Ὀθθη οοποϊαδοὰ οἡ ἴδ δαδβίς οὗ [ῃο86 ΓΑΙ] ῃ.Α] 
αν (χχὶν, 5---8); [Π6 ᾿τπητηθάΐαίο ὁπ οὗἨ [86 ἀ 6] νογαηοο ἤῸπι ΕΩΥΡὲὶ ἰβ διϊδίποὰ, Βαυὶ 
8 Δοείγαςὶ ἀο᾽ἰποδϑιΐίοη οὗὨἨ ἃ πιθίδρ 8108] τοὶ σίου δυβίθτῃ ὙἼ7ἷᾺ8 ποῖ ΟὨ]Υ ἱπδιδιοίοης 
ἴον 186 τη6 8] οοπαϊείοη οὗἨ ἰδ6 1βγβ6] 168, πὶ του ὰ αν οβδιοὰ ὑοῦ ἀουθε} συᾶ- 
Τα; ῖοοδ [ΟΣ 8 ῬΟΣΙΏΔηΘηΐ Οὐδοσυδῆοθ, ΝΟΥ, ρῦτο δηὰ υπδάυϊογαῖθα τηοποί οίϑιη νυν 88 

1:0 σΟΥΠΘΓ-δίοηθ ΟὗὨ [6 ΠΟῪ ΣΟΙ χίουβ οαϊῆςα ογοοίεὰ ὉΥ Μοβοδ; ἱξ 8 80 τη υοἢ 118 ἀΪΐδ- 
Επατιϊδεΐηρ [οδίαγο, [Πδὲ 1Π6 γος ἰδϊοῖ οὗἨ [6 ἀϑοδίορτθ ϑΘΘΙῺ8 ἴ0 δἱτὰ Ἔχ  πβῖ 6} 7 δὲ 
ἤη6 ἱπϊπηοίίοη οὗὨ [πὲ ἀοοίτγίπθ (866 Ρ. 840)», 1ὲ νᾶ {ποσγϑίογο ΠΟΟΘΒΒΑΤΎ, δῦουο δ]]} 
ΟἾΒΕΣ οοῃδί ΟΥΑΙ ΟΠ, ἴ0 ογοδῖθ ἃ ἤτστη δηὰ υἱβὶ Ὁ]9 οθῆισγο οὐ τῃοῃοι αΐβση, ἐο ἵθὲρ μοῖ- 
Ῥοίπα! νυ [86 ἰάθδ οὗὨ [Π6 056 οτρηϊροίθης ὐοὰ αἰΐνο ἱπ ὑπὸ ταϊπβ οὗ [6 ρθορΐὶθ, δῃὰ ξὸ 
ἴ0 οχοϊπὰθ [ῸΓ ΟΥΟΣ ἃ ΓΟΪδρ80 ἰπίο ἴ:0 Ῥδρδὴ δηὰὲ ἰὰἀο]δίσουβ δθογγδιῖουδ. ΤΉυ8 (Π0 
εγοείοῃ οὗ ἃ ΒΟΙΥ Ῥουίδῃ]ο (δηΐ 88 ἴδο δυοὰθ οὗ ἴθ ΑἸτιίρ ιΥ, ἀυγίηρ [8.861 8 τϑπᾶργ- 
ἴηγσε, 16 οομητηδηἀοᾶ; Θοα Ῥγοπιῖδοβ ποποθίοσι ἢ ἴὸ ἀντ} }} διηοηρ Ηΐ8 Ῥϑόρῖα, δῃὰ ἰο 
σοσωσηθηθ ΜΠ} Ηΐ8 ομοβθῃ δβοζνδηῖΐ, ποῖ ἔγοπι τδ6 οἰου ἀ-οογογοά χηοπηίδίη-ροακ, θυϊ 
ἔτοτα ἰδδὶ νἱβὶ 010 υἷδοὺ οοῃϑϑοσγδαίδα ἰο ΗἰἾβ βδποῖ (ΧΧΙΧ. 42---45:; ΘΟΙΏΡΑΙΟ ΧΥ. 17). 
ΤΌΘ οἰδοογαδαίο ἀθὲδὶ! υἱἢ τ ΐοῖ [6 ΠΟΙ ΤΆΌΘΥΠΔΟΪο δπὰ 41} 119 υδγίου δ υϑδδ6}8 δ.Θ 
ἀεδοτίθϑα, δυβῆοδδ ΔΊοπθ ἕο οηνυίμοθ 18 οὗἁὨ [δ ψτϑδὶ ἱπηρογίδηοο ἩὨ]ΟΝ [86 Ἰορίδ᾽δίοῦ 
διΐβοῖοδ ἰ0 [ἢ 690 ῬΓΘΟΟΡΙΒ; δηὰ, 68 τηοβὲ οὗ [09 ραγίβ οὔ Ὑἢἰοἢ (ἢ 6 8ϑδογοὰ βίιχιοίατο γ88 
οοτηροδοᾶ μανὸ 8 βἰχηϊβοδης δγτῃο] 1 8] τηϑδηΐῃρ 1] πϑιγδίγο οὗ (Π|6 βρί γίδια] σοηποοιίοη 
Ὀοίπτοο αοα απὰ [δτδοὶ, ἰδ ἰδ ποῖ ΟὨΪΥ ἱπιροτίδης Ὀαΐ ΒΙΡὮΪΥ ἱπιογοβιίηρ ἴο οδίδίπ ἃ 

οἶθαγ δπὰ σου ρσθμοηβῖνο ρἰοίατο ἐβογοοῦ, Ὀολὰ ἰπ 1[5 το Δ! γ, δηὰ ἴῃ 118 οἰἱοῦ μαγίδ, Ὁ 
ὙΜΒΙοΝ (δ ὀχροαίξίοη δῃὰ πηἀογείδηΐης οὗ [6 παχὺ ομαρίοσθ Ὑ 111] 6 Τηδίο ΔΙ} δ ο 1] 1- 

ἰΔιθα δηά εἰμοσίεηϑά. 

ΤΗΕ ΗΟΙῪΥ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΈΕ. 

(Δ, ὅπιε, Ἰ5ϑ, Ἴμηὴρ ὅστις, ΠΥ νη Ὅπις, Ὁ ΣῚΡΌ, ἀπὰ ΦΡῚΡ; βορευαρίηι, Σκηνὴ 
τοῦ μαρτυρίου; Ῥλέϊο, ἱερὸν φορητόν; «οδερλιε, ναὸς μεταφερόμενος καὶ συμπερινοστῶν, 
οἱἰς. ΔΑδουὶ ἴδ6 εἰχηϊβοδίοη οἵ [636 ὨΔΙ168 866 ἱπἴγα, 111, 2). 

1. ὈΕΒΟΕΒΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΑΒΕΒΝΆΑΟΙΕ. 

Ἰς οοῃοϊείοα οὗ ἴγοο αἰδιϊηοὶ Ῥασγὶδ; [0 Ποῖν 9.7) Ποϊεε, ἰδε ϑαποίμαγυ, δΔηὰ δὲ (οισί. 
Το ἔπο ἔοστηοσ σοπειϊτυϊοὰ ἐδε Ταδεγπαεῖε (Ἰ9Φ ), ἰῃ ἰὲθ αἰτίοίοῦ 86η860, δῃ ἃ ἬΟΓΘ, δὲ 

Ἰολδὲ Ἅχίογδισ, οοτι δἰ ποὰ ἰηΐο ὁπ σοηεϊ που δἰσιιοίογο. [ξ ΜΠ8ΠῚ (ὨἰΓῚῪ οὐ 118. ἸΟΏρ; 

(ΠΌ ΔΝ), τοι οὐδ Ὀτοδὰ, δῃὰ 88 ΤΏ ΔΩΥ σα 18 ἱρῆ, δηὰ ἰογπιθὰ ἐπογοίοσο δὴ οΟὈ]οηρ, 
δαῦπδζο; (Π6 ᾿ΟΠΡΟΓ δἰ 65 Ἴσογο ἔποδο νν ΐοἢ οχίθη θὰ ἔγοσι θαδὲ ἴοὸ νοδὲ (χχυΐ. 18, 20). 
Τὶ τας τηδάο οἵ δοαγάε 97 ἀφαοεία ισοοὰ (Ὦ Ὁ 9), ρ]αίοα τι φοϊὰ, Θδο ἢ οὗ πο νγαϑ 

160 συ ἱϊ8 ἰἸοης δηὰ οὔθ συδὶς δηὰ ἃ δ] Ὀγοδά. Ὅιὸ ἸοηχοΥῦ δἰά65 ὁοπδβὶ διὰ {μαγοίοσθ 

οἵ ἰπϑῖν βυοῖ Ὀοαγάβ, τ }]8ὲ 1ἢ0 δμοΥῖον (Ὑγοδίθυτ) δἰ 686 ογο ἴοὸ οοπίδίη οἷρις ὈΟΔΓΑΒ 
(χχνΐ. 25). Βαϊ [Π0 ἰδίϊον που]ὰ ποῖ σον ἃ ὑτεδάτι οὗ ἰδη, θαΐ οὗὨ ἐνγοῖνο σ᾽ 18. ἷὲ 
δε ἐποτοίογο δ ἀϑὰ, ἰδὲ “ εἷἱχ Ὀοαγὰδ βδῃου]ᾶ ᾽ο τηδὰθ ἴοσ [86 δἰὰθ ᾿γοδινγασά, δηὰ οἱβοῦ 
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18γ861.] 18. Απᾶ Μοβοβ νγοηῦ ἰπΐο {μ6 οἱουά, δηὰ ἀϑοθηᾶθα 
ὉΡ ἰηΐο {86 τηουηίδίη: δῃηὰ Μοβεβ νγὰ8 ἴῃ 86 τπουηίαϊῃ 
ἔουγ ἀδΥ8 δῃὰ ἔογυ πρἢ8. 

16. 8.6 χχχίν. 238: “Απὰ δὃ6 ψγχαδ Τ}ΟΤῪ πἰρηῖθ; μδὸ ἀἰά πεοῖίμοῦ οαὲ Ὀγοδᾶὰ 

ἔδοσο τῖι το Ἴωοτὰ ΤΟΥ ἄδγβ διὰ ποῖ ἀγίῃηκ ναῖε." Οοιάραγο Πδαϊ. ἰχ. 9. 

ἔπο ἴον [6 ΘΟΥΏΘΙΒ οὗ [ἢ9 ΤΔΌΘΓΩΔΟΪΟ, ἱπ [μ6 ΕὙὑὧὦΠὴῸ β[468 [67 8.}8}} Ὀ6 ἀουθ]ς (Ὠ 5), 
Ῥοποδίδ δηὰ δῦονο δηὰ δἱ [6 π0 ΘΟΥΏΟΓΒ ᾽᾿᾿ (ΥοΓ8. 39---94), ΕΥΟΠὶ {18 ΟὈΒΟΌΓΘ ἈΔ9- 
Βδ6, ἰδ ΔΡΌΘ6:Β, ἴῃ οἷγ ορἱπίου, ἴμδὲ οδο Ὀοδγὰ Μδβ δ] ἃ ουδίς ΓΚ, 8οὸ {πδὲ εἰσ 

Ὀοδιάβ δὲ ἴδ τοβίθγῃ 846 νουϊὰ ςοιρ οί οἷν οἷοβο (ἢ ἑθηὶ ἔγοτμι τυ (Ὠἶπὸ οὐδὲ 5 
δἀὰοὰ ἴο τ ὁπ μι} οὐδὶι δ δοδοῖ βἰάθ, Ὀοΐηρ [86 τ Κη 685 οὐἨ τῃ6 Ὀοδγὰβ δὲ (9 

πουίδοσῃ δηἃ βου θογη 0Χ8}}}; ΟἿ 8417 οὐυδὶῖ Ὀγοδὰ τὰ ἰδ ἀοαῦὶο δὲ ὁδοὶ ΘΟΓΏΕΣ, δοᾶ 00 

συδὶξ ϑἰδηβ ΟΥ̓ΟΥ δὲ δδοῖ) εἷάθ, ὉΓ 8 ῬΌΓΡΟΘΟ ὙΠ1ΟΪ ἘΥ1}1} ῬΓΟΒΟΠΟΥ Ὀ6 οὐνίουβ.Ό. Ἧ79 
τοϊοςῦ, ᾿μογοίογο, 81} 10 υδυίοιιβ οη Ἰθο ΓΒ. ῥσγοροδοᾶ ἴο σϑοοποῖϊο {Π|086 {00Ὸ Ῥ5ΒΑΡΈΒ. 
ΤΠ οδ᾽οείλομβ οὗ Βαϑἣγ (ΒΚ υτλ οὶ. ἱ. ἢ. ὅ8---59) ἀραὶπδί [86 το Κη 655 οὗὁὨ οὔθ Βα] ουδὶξ 
ἴον ἴπο Ὀοαγὰβ δζὸ οἵ 1{||6 νοϊρις, ΝΟῊ πὸ Ὀοαγάδ, ἰπ ογάοσ ἴο Ὀ6 ἤχϑὰ ἴῃ ἴδ στοπηὰ, 
ὍΟΤΟ ἱπάϊγἹάθ }}γ Ῥχονϊ θὰ δὲ [86 δηὰ τἱτὰ ἔνγοὸ Ξυτηπθ ΣΟΙ ρῥἱαοοὰ ἕεποης (ΠῚ) 
ἩΣΟΦΌ), οβοὶ οἵ νηΐ οἢ δι θὰ ἰηΐο ἃ δοοξεί οἵ δἰἶνον (Ὁ 2188), τοβοσα Ὁ] Ὡρ;, δοοοτ - 
ἱῃρ ἴο Φοδορῇᾳβ, [8:6 58:81} Θῃὰ οὗ ἃ Βροδσ, 80 ἴπ|δὲ (ἢ ἸΟΏΡΟΓ δἰὰο οὗ τ1}6 σης Πδὰ [ΟΥῚΥ 
ἸΘΠΟΏΒ δηά (ὈΓΙΥ Ββοοκοῖδ; δηᾷ [6 βῃοσίου δι χύθθῃ ὑθῃ 8 δηᾶ δἰ χίθοη βοοίκοιδ. 

Βυΐ ΟἿΪΥ (80 πογίδοσι, βου! μοττι δη ἃ τγοδίθσι βἰἀθ8 ΟΤΟ ἔῃ {818 ὙΔΥ ἰγαϊηθα ἴσοτα 
Ἡοοᾶ, ΑΥὐ [86 ΘΑδίΘΣΉ δ᾽ 46 νγ88 ἔῃ ΘΠΙΤΔΏςΟ, ὙΠΟ γὃὋ8 οονογοὰ Ὑ1ἢ ἃ ομγίαὶπ (ἼΘΌ; 

βοριαδρίηι, ἐπίσπαστρον), οἵ δίπε (Π73)), τοὰ (ἸΏ) 2), ἀπὰ οτίπιβου (Ὁ ΠΡ 1), 
δῃὰ ὑπὶποὰ Ὀγϑευθ (ΟἸΦ 9), ἰαῖο νι οἢ δ χυσοβ σοτο οτλγοϊἀοτοὰ (ὨΡῚ ΠΟ). ΤῊΐδ 
ουτιδῖη, τ μί ἢ ἔοστηϑᾶ οὗὨ ΘΟΌΓΣΒΘ ἃ ϑαῦδγο οὗ ̓ θῃ σα 8, γγ88 δι ρροσίοα ὈΥ ἄνο Ὁ ]]δγα οὗ 

δοδοὶα υγοοὰ ον] δαὶ ἃ τυῖτἢ ροϊὰ, ἄχϑὰ ὉΥ͂ πιϑδηδ οὗ ροϊάθῃ βοῦῖκβ, απ ἂνθ ϑοοϊκοίβ οὗ 
Ὀγαδδ. [6 ουτίδίη 88 ἐββίϑηθα ἴο [ἢ ὈΪ]ΠΔτα ὉΥ ροϊάθῃ παεΐς (Ὁ). 
ΤΙ ΒΝ δἰάθ, οὗ 116 Ἑοἰ σ᾽ οὗ [0 ΤΔΌΟΓΠδοΪο, οοπδὶβιθὰ οἵἨ 8. ΘΟΒΕΪΥ ΘΟΥΟΣΙΏ ΘΟΣΏ- 

Ῥοδβοὰ οὗ ἔϑῃ σδγροίβ οὐ σεγίαίπα (Π7 5), οὗ ὑνϊηϑὰ Ὀγβδβιδ, δυιὰ Ὁ]π6, τοὰ, δῃ ἃ οσί ΠΠ50η., 
σὑ ραγοβ οὗ [πὸ ΟΒοσ τ ἱπίοσσσονοῃ (3 ΠΟ). ὙὍΤΒο ᾿Ἰοηρῖι οὗ οδοῖὶ ουτίαίη 
ὙΠ. οἰ χμι- δη- ὈἸΥΘΠΟΥ οὐδ; 1π6 Ὀτοδα ἢ, ἴοαΣ οὐδ; 80 (πὶ ΤΠΘΥ οονοζοὰ 8 Βρ869 οὗ 
1,120 βϑαᾳῦδιο ουδίϊα, ἘΕΐνθ διὰ ἔνο Ἵουτίδίηδ τοῦ 7οἰποὰ ᾿ορεῖδοῦ; δὲ ἴπ0 ϑάξοὸ οὗὨ 1Π9 
ἵπηο δὰ οὗἉ ὁδοὶ οἵ ἐπ680 ὕπο ᾿οἰποὰ ουτίδίηδ, ΒΗ Ρυγρ]6 ἰοορο (Πνδ5) ΓΟΙῸ ἰδείοποά, 
δηὰ (Π6860 ΕἾὟΤΟ ΓΟῪΒ οὗ ἸΟΟΡ8 ῬΘΓῸ ᾿οἰποὰ ὈΥ τηθϑηδ οὗ ΒΗ͂Υ χοϊάδῃ ΠΟΟΚδ οὐ ἐκοΐεϑ 

('Θ 
Ιν ἴ8 [Π6 δοιμγηοη ΟΡ πίοι (μδὲ (8 δρίοπάϊἃ οονογίπρ᾽ οὗἩἉ οχαυϊϑἰίο ἰαχίατθ ταδ ᾿ἴκ6 

186 οἶμον ἄγεθ οογθσίηρα, οι Μη 8 4}} ἀοδογίδο, βργοδὰ οὐδὺ 116 Ἰτοοάθῃ ἔγαπιο 80 88 
ἴο δηρ ουϊδίὰο [6 Ὀοαγά8. Βαὲ, 1 (δϊ8 τγσοσο [ἢ ο886, ΟὨΪΥ 800 δαπδσο ουδὲϊδ οὗ [δὲ 

τοι ἰεχίατο που]ὰ μαγο Ὀ66Ὼ Υἱβί δῖο δὲ ἴΐὸ Το ηρ οὗἩ [86 ὕθηὶ, ψὩ11δὲ τ 6 τοπιδίηἰτνς 
820, ἰοροῖδοῦ τ τ [86 ἰτηαρσοϑ οὐὗἨ [26 ΠΟΥ ΟΠΒογαὲπι τοργοϑοηϊθὰ τπθγθοι, του ἃ Βδνθ 
ὈδοΏ οοῃοοδὶ θά ὈΥ͂ (89 ΤΟ] τίς; πιυ οἷ ἱ οσῖοσ οουοεΐηρβ, απὰ ὑππ8 Ὡθασῖγ ἰ᾿τοο- ΟΌΣΙΠ5 
οὔ ἐπ0 ΘΟΒΕΥ δια, δηὰ 10:6 ΘΧχο θη που Καπιδηβηΐρ νου] ἤαγὸ Ὀθθῃ τγαδίβἃ, Βοδίἀοδ, 

186 βαογοᾶ ἰοχὲ 800 π|8 ΟἸΘΑΣΙΥ 10 ἀϊδιϊ ρα (Πΐἷ8 οογνοσίηρ 88 ἰδδὲ οὗ ἐπ Ταδεγπαοῖα 
ΟἸΞΨΌ), ἄτοπα το οἰ βοσα, δ 1μβοβο οἵὗἨ 19 ἑεπέ ΟΥ̓ΒᾺ ἐλ Ταδεγπαοὶο (ἸΣΙΦΌΠΙ Ὁ») 589), 
ΘΟΠΙΡΑΙΘ ΧΧΥΪ. 1 δῃᾶ 7, 6, δῃὰ 11; χΧ]. 18,19. ἸὙδογοίοτο  δίοσ δἰγεδὰγ (ϑηϊ. ἱϊ. 

Ῥ- 110) Β68 ἵἄγονσῃ οὔ [Π6 οσοπ͵εοίαγο, ἐπαὶ (6 ἢγοὶ σονυοσίηρ γγχὰ8 βυδροπαθὰ ἈὈΥ͂ 5π|4}} 
ΒΟΟΚΒ τὴ ΐπ [Π6 Ὀοδγάδ, δὸ ἐμαὶ [6 ἰπδῖ 6 οἵ 9 ΤἌΡοσηδοὶο τναδ ΘΠ ΓΟΪγ οονογοὰ τι 
ἧς, Απὰ {Π|8 δαρροείουι ἢ88 Ὀθθη ταϊβεὰ (ο ἃ οασίβίπιῦ ὮΥ ἴῃ9 οομοϊπδῖνο δγωυχμηθηίδ 
τὰ τοι Βδθὴν (ΘΎΤΩΡΟ]. ἱ. Ρ. 68---65) 888 δυρροτίοὰα ἰξ, δηὰ προ Ευϊθαοτιοὴ 
(ὅγπιθο!. Ρ. 18) 888 ἴπ υαΐῃ οηἀοαυοισοὰ ἰο ἱηγα!ἀαίς, ΝΟΥ 88 ἐδοθὸ οὐγίδίηθ ἬΘΙΟ 



ΤΗΕ ἨΟΙΥ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΕ. 478 

ἔπη γ-οἰ ἢ σα 18. Ἰοηγ, [ΠΥ Ἄοονογοὰ, 1 ϑργοδᾶ ουοὸῦ [86 Ὀτεδά(ῃ οἵ 86 Ταθοσηδοΐθ, 
106 016 οχίθηϊ, βχοθρὶ ὁὴ8 οὐδίιϊ δὴ οδοῖι οπὰ (ὉΣ ἴὸ οουύδὺ ἴξ επέϊγείψ 10-.10- 10 

Ἑὐὐϊϊ8 που]Ἱὰ ἤδνο ὑὕὈθθη γϑαυϊγεὰ; σΟΙΏρδΓ οοδεράμι, Απῆᾳ. 1Π|. νἱ, 4: ἀπὸ τῆς γῆς 
ὅσην πῆχυν ἀπέχοντα); δῃη4, 88 ΠΟΥ Ε͵Ο (ΟΣ οὐ 118 ὑτοδά, [6 τοι νο οογογοὰ ἐνο- 

το γἀϑ οὗ [Π6 ἴθηΐ (ἔγοπλ [Π6 6δδϑβὲ, 566 ἐη7γα), Ὑ 11δὴ ὁη6 [81 οὗἩ [86 τοτηδὶ ηἰηρ ἢνο 88 
δυηρ οΥοῦ ἴΠ6 16ϑὺ ἐπϊχά, δὰ 1Π6 ΟΥΠΟΥΓ ΟΥ̓ΟΥ 106 Ὀοδγάβ οἵ [86 τνϑδίοσῃ βίἀ6. 

Τποὴ ἃ οοτογίηρ οἵἉ φοαΐδ᾽ λαὶγ (Ὠ9) ΤΠ)ὴ.)) τδϑ δργοδὰ ομίβ ἀθ οὐὸσ ἴδ Τ θοσηδοὶθ 
τ νσαὰβ οοτηροβοὰ οὗ οἴονθη ουσίδίηβ, οδοῖι ΓΙ ΓΕΥ σὨδὶϊ8 Ἰοης;, δηὰ ΤΟΌΓ συ 118 Ὀτοδᾶ; βὶχ 
ΟἔΊΠ656 ἡγογ ἡοἰηοα Ἰοροίμοτ, απὰ 80 αἷδο (86 οἱδοσ ἔνθ; ἤμθὴ ἴδ680 ΕΟ Ρῥΐθοθδ 6 ΤῸ 
ἔαειοηοά, Π1κὸ 6110 ἱπίθΓ}Ὰ] σουθγῖης;, ΟΥ̓ ΤΠ6ΔΠ8 Οὗ 0008 δηὰ Βοοκδ; Ὀαὶ ἐδο δία τ τ 
οἵ Ὀγδβὸ ᾿ἰπβϑιοδὰ οἵ ροϊὰ. Αβ 109 Ὀοαδγάβ 6 γῸ ἢ81 ἃ οὐδὶν επίοῖὶς, [ἢ 860 ΘΌΣΙΔΙ Πα 4180 

ἀϊὰ Ὡοὶ Υϑδοῖὶ δη γον ἴο 1816 στουηὰ, Ὀαὲ ἢ 41} ἃ ουδὶϊ οὗὁἨ 180 ρἰἸοὰ Ὀοδγάβ τοϊηδϊποὰ 
πηοονογοὰ οἡ ἴΠ6 ΠΟΡΙΠΟΤΩ ἀπ βου ΠΟΤῚ δἷάα; Ὀὰϊ ποῖ 850 δὲ 0 ἩΘίΘΓΕ γ7081}1. ἘῸΥ, 

ἴῃ χχνὶ, 12, 1 [δ δἰδιδὰ, [δὲ “ 1ὴ6 ΠΔ]}Ρ ουγίδὶη τ οἢ Τοιηδΐῃ8 οὗὨ 16 συγίαίηα οὗἨὨ [ἢ8 

Ἰδηϊ 6}18}} δὴς Ἤτον ἴ86 ὑ8ο}κ “51:46 οὗ [86 ΤΔΌΘΓΏΔΟ]6 ἢ; ἀπὰ ἴῃ τοῦ. 13, “(δῖ ἃ ουδὶϊ οἱ 
ἴππ|Ὸ ΟὯΘ 5:46, ἀπά ἃ ουδίξ οὨ [86 ΟἾΒΟΙ 549 οὗ (μδὲ ὙΔίοΝ γϑιμδῖπο ἴῃ ἐμ ὸ ἸΘΏρΡΊΝ οὗὨ τἢ9 
ςαγίδίη8, 5}Δ}} Πδῃρ οὐὸγ ἴδ ἔπνὸ δ᾽ 468 οὗ [80 ΤᾺΌΘΓΠΙΔΟ]6." 78 τοῦδὶ, ἐμογοίοσο, δὰ - 

Ροεο, (μας [86 ἰοορβ δῃἃὰ ποὺ ἰδγ [Π6 Ὀγοδά τ οὐἨ ὠ2ἢ8]7 αὶ ουτίαϊπ (ἔνγο σαι 18) ΤΠΟΥΘ 
νοερὰ ἔγοιλ ἔποδο οὗ [Π6 ἱπῆογ συτίαϊῃ; ὨΟΥ,, 839 [06 (Πίο Κη 688 οὐὗἨ [06 ἀουδῖὶα Ὀοδσὰβ 

οὔ [πὸ νγοδίογῃ δίἀθ τγᾶδ οὔθ συ δἱϊ, δὰ οὗὁὨ 1080 οὗ [16 ΘαΒίοΓ δἷάθ, ἱοροῖδον τι τῃ6 
ῬῚΠδΥβ, οὐ το [ἢ6 συγίδἰ ἢ 188 δϑιοποᾶ, ΠἸΚονν ἶ86 οὴ9 οὐδ ὶξ; ᾿ξ Τ0]]οὐν8, ἐδ δὲ ἢ 6ΓΘ γγ88 

ΟὨΘ σπδὶϊ ονοσβδηρσίηρ δὲ ἴΠ6 δαδίογῃ 846 ονοῦ 186 ψβίθ, δηά 0Πη0 ουδὶξ δὲ Π6 τοδί θα 
κἰὰο, οα 186 στουμὰ. Αοοογάϊΐηρσ ἴο Φοδβορῆυδ (ἕοο. οἰ(.), ἴδας δα άϊομδὶ σπδὶϊ τγᾶϑ 
ΤΟΙ] οὦ ὩΡ δπὰ υϑοὰ ἴο δοθοῦν 85 δὴ ογῃδιθηίαὶ οἰονδιίοη, οὐ ἃ κἰπὰ οἵ σογῃΐοθ (ἀἐτωμα) 
οὐοῦ ἐδ ψαῖθ. 

Ονεσ (Ἀἰς οονοσίης νὰ ἃ {πϊγὰ οἵὨ γαπεδ᾽, σλίμδ, ἀγοὰ τϑὰ, δὰ δ ἔσυσί οὐὗἨ δαάφεγοοι,. 

φἀἰπο (χχνῖ. 14), υοΐδ οὗ τες ΤΟΥ ποῖ ΟὨΪΥ Βρσοδὰ οὐδσ τ6 σγοοῦ, θυ Πδηρ ἄονη δὲ 
[86 δἰᾷο8 88 8 Ῥγοϊθοξίοη ἀραίηϑὶ [Π0 1η)αγίουβ ᾿πθαθηοοδ οὗ [86 υϑϑῖθοῦ. Βυΐ 86 109 

᾿͵ΔΌΘΓΩΔΟΙΟ 88 ἴο Ὀ6 οαττὶθἃ ΌΥ (0 [ΔΓ86}11608 ἀυτίηρ, 411 ἐμοῖς να άἀοτίηρδ ἐπ 1890 ἀοδογὶ 
«πἤθηοο ἰδ ἰ8 σ8] 19 Ὁ λέΐο ἱερὸν φορητόν, ἃ ῬΟΓΙΔΌΪΘ ΒδῃσίθΓΥ), ἣνθ ροϊάθῃ τἱπρδ 
(ΠΊΡ20) σοσὸ ἐρϑίϑηοὰ δὲ ἐμ ουϊδί ὁ οὗἩ 86 Ὀοδγὰ8 οὗ [116 [ΓΘ 8.468, Δῃηἃ Ρ0]685 οἴ δοδοΐβ 
φοοΐ, οονογεὰ Ὑἱτἢ κο]ὰ, τοῦτο, κὸ Ὀάγα (Ὁ ΤΊ 2, ἸΥΔΏΒΥΘΓΒΟΙΥ ρμαβδοὰ ἐπγουρῇ ἴποπι. 

Το “ τι4ἀ]6 Ρο]6 ἰπ ἴΠ6 τιϊὰδὲ οὗ τ26 θοδγὰδ γοδοδβϑᾶὰ ἤοπι οῃὰ ἴὸ οῃὰ " (χχνὶ. 38); 
416 ΟΥδοῦ ΓῸῸΣ ἬΤΟΓΘ ὈΧΟΌΔΌΪΥ δο διτδηρϑὰ (Πδὲ ἔνγο ἱοροῖμοῦ στο δοθβθαὰ ΟΥΟΣ 1860 Ὑ1|016 
αἰᾶο, 80 ἐδιδῖ, ἴῃ 4}1, ἴὮγϑο 1} ὉΔΙΒ ΓΘ ΟἹ ΘΑΟΒ εἰάο. Τμὰς ἴΠ6 πδο]6 ἔγδαθθνοσκ 

χεροίνοι, πδίυγαγ, ἃ τοδί ΟΠ ΒΘΠΟΥ δηὰ ὀοοϊμηρδοίμοθθο. 1 τὸ δαὰ δΒοζοίο, 

ἐδας ἐδ εογοσίηρβ τόσο ἰβδίθηϑὰ ἴο τ6 ρτοπῃὰ ὈΥ͂ τηθϑιιβ οὗἉ ἰδ! -οἷπ οὗ ὑγαδ (Π}Ἴ7)»), 

δι, πιοδὲ ΡΥΟ ΔΌΪΥ, ὈΥ οογάπ, γ μδνθ οοιωροῖθα ἐπ ἀο᾽ποδίίοη οὗ [Π6 ΘΧΊΘΓΏΔΙ ἔγαπλο- 

ποῦκ οὔ 186 ΤΑθΟΓΏΔΟ]6. 

Βυϊς τπΐο δισαοίασο τᾶϑ ἀϊνί δὰ ἰηίο ἔτο ρατίϑ οἵ ἃ ἀἰβοζοηὶ ἄορτοθ οὗ εδποιευ, ὉῪ 8 

δρ οηἀἰὰ ουτίαἰπ, δἀογποὰ νίθα [86 ἔπηδραδ οὗ [0 Ομοιει τα (ΠὩ ἽΒ οὐ ἽΘΩΠ Π.55» 

δηὰ βυϑροπάϑα ἐπιπιοά ϊδιο πρᾶον ἐδ ἸοΟρΒ δῃὰ ποοῖκδ οὗ [δ γδβὶ οονουΐωρ, 80 [λιδὲ 

10 τυοδίθσῃ ρατὶ νγγ88 ἔθη, δὰ [86 Θαβίδγῃ ὑΥγ ΕΥ̓ σΌὈ 8 Ἰοηρ. ΤῈ ἔοστηος ἰδ ἴμ0 ΗΟ 

οἵ Ηοϊΐοδ; 16 ἰδίζον, {π0 ϑαποίθδιγ. Ζμὲ8 συγίδίη δἷδὸ Βυηρ ἴΚὸ ἴδδὲ οὗ [86 νι 019 

Ταδοστιδοῖο, οα Ρἱ1]αγθ οὗ αἷς δοδεῖδ οοά, θαὶ ΚἈΘΥ͂ Τογθ ΟὨΪΥ ΟΣ ἰῃ πατηθον, ἤχοὰ 

ὈΥ͂ πι68}8 οἵ ΒοΟΚΒ οὗ ροϊὰ δῃὰ ἴθ δϑοοῖκοὶδ οἵ βίϊ νου, αοϊάθῃ 1Δὲ}8 "γοσθ Βοσο {ἰκονγ89 

δρρ]!εὰ ἰο ἔββέδβη ἐμ συτιδίῃ (0 (ἢ ΡΊ}Π6 ΓΒ. 

α. ΤΗΕ ΒΟΥ ΟΕ ΗΟΙ1ΕΒ5 (ΟΥΣῚΡΙΠ ΦΡ; τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων, τὸ ἄδυτον) 

(οττωοὰ ἃ ραγίθος ϑᾷπαγο, Ὀοίηρ ἰθπ σαὈϊϊ6 ἰπ ᾿ΘπρίΝ, δπὰ 88 ἸΩΘΗΥ͂ ἰῺ Ὀγοδάμι δηὰ 

Βοίχκδε. ὙὍΠ6 δαδοσοὰ ἑασηΐξαγο ψδίοὶ ἰδ οοπιαϊηθα, νν88: ; 

1. ΤῊΞ Απκ (112) οὐ τῆν. Αππκ ΟΥ ΤῊΒ ΟΟΥ̓ΒΝΑΚΝῚ (ΠΣ ᾿γ}2; ϑοριιδείηῖ, 

κιβωτὸς τῆς διαθήκης); αἶθο οα]]οὰ “Ατἰκ οἵ 180 ὙΤοδεπιοηγ," (ΠΥ ΠΥ; δορί, 

κιβωτὸς τοῦ μαρτυρίου; Μυϊρεῖο, ἀῇοα ὑοδιϊπλοπ!) ; οσ, 86 “Ατὶς οὗ (860 Ιοτχὰ ἢ 
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ΟΝ, ὈΠῸΝ 98). Ιὲ τγῶϑ πηδὰο οὗἉ δοδοὶδ οοᾶ, ἵψο οὐδὲι8 απὰ 8 Βα] ἰοηρ, 0Π9 

ουδϊῦ δηὰ ἃ ΒΑ] Γ Ὀγοδὰ, δῃά δ εἰμὶ, ρμἱδιθὰ ἢ χο]ἃ ἴτοτῃ τ πὶ ἀπ ἔσγοτῃ Ὑἱιποαΐ, 
Ις "δὰ, ἐπογοίογο, [89 ἴοστω οὗἨ δὴ οὐ]Ἱοὴς οἰοδὲ, Ῥγοῦδο Υ ῥγονϊ θὰ νῖτἢ ἰΟΌΓ 818}]} ἴδοι 
(860 οὔ χχγΥ. 10---156). Ἐουπὰ [ἴξ 858 ἃ Ὀοτάεγ οἵ ρυτὸ χοϊᾶ, σ ϊοῖ ἐποϊτοϊ θᾶ ἰς 1Κὸ ἃ 
ασόσῃ (7). δρὰν (γι. ἰ. 877, 3878) οηἀδανουτοὰ ἴο Ῥτοτοὸ 18δὲ [818 οσοσσῃ γγ88 ἤχϑᾷ 

τουπὰ [86 πιξάΐε οὗἩ [6 ἀὐξκ ; Ὀὰῖ ἢἷ8 ἀγζυτηθηΐθ ατὸ ῬΑΓΌΥ τοῖς, ΡΟ ἐδ] δοίουϑ, 
Ἐογ, 1. Τὴο οἰ ΟΣῪ ἔδνουῦβ [Π0 δα] δοοορίϑιοηυ οἰ 88 ΤΩ ἢ 88 [ιΐ8 ἱῃῖογ- 
Ῥγοϊδιείου, “9 οοστοδροηάϊης ϑγυίδο νογὰ (8 }}}} εἰρηϊ γὴν α πεολ-ολαῖπ; δπὰ 1ἢ, 

ἐπάοοά, 2, “ οσονγῃ,᾽ ἰδ κὶ πάτοὰ τί Ὕ, ἰδ 18. [86 τῆοσο ῬγοῦδΌ]6, ἰδὲ [Π6 ΟΥ̓ΠδΙ ΘΏϊ8] 

ὙΤΟΔΙΝ 88 δὲ [Π6 ὌΡΡΟΓ, ποὶ δὲ ἴπὸ τηϊἀἶο μαι οὐὗἨ 116 αὐ, 2, Τὴὸ νογὰ 2), ἴῃ 
ΧΧχ. 8, ἰδ βἰταρΡὶγ, “ δισίδοο, ζοὸΡ; δῃὰ ἱποϊυᾶοβ, ᾿Πογθίοσθ, ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ͂ ΔΏΟΙΠΟΣ 

Ὀογάοσ. 8. Ιὲ ἀοοθ8 ποὶ ἔοϊϊον, ἔγομι χχχ. 4 δηὰ χχυ]. 4, ὅ, (δι ΓΠ6 Ἵ οὗ [Π6 ΔΙἴδ8 7 

οὗ ὑαυχι-οὔογίηρθ ψδ8 σουῃὰ 115 τηϊ 16 (5906 ἐπ7γα,.); δηὰ ονθῃ ἱξ δβὸ, 1818 που]ὰ 
ῬτοΥῦ ποίμίηρ [ῸΓ ΟΥδὸΣ ζυχηϊΐαγοβ οὗὁἨ δηλ! ]ος αἰπιθηβίοιβ δηἃ ὑυϑῪ ἀἰθογθης Θο- 
βιχιςοιίοι. 
ον 109 Ῥθγροθο οὐἨ ἐγαπβροσίδιίίοα, [ἢ αὐῖς ττὰϑ ργουϊδοὰ τὰ ἔουγ στίπρθ δἱ 

ἐϊΒ ἴον ἴοοϊξ (ἸΏΒ), ἴνο οὐ ϑδοῖὶ κἷὰθ; ὑνο χἱ θὰ δίανεβ (Ὁ 3, ἀναφορεῖς) 

οὗἩἨ ϑ δοδοὶαι. νοοὰ στ γθ ρϑδϑθὰ τῆσγουρὶι {Π6[}---ΡΟΓ ΡΒ, δὲ (06 ἸΟΠΡΟΣ 51469---διὰ 
ΣΟ ὩΘΥΟΣ τοιόνδ ἔγοτλ ἔμθηυ; ὈΓΟΌΔΌΪ,, “τλδὲ [ΠοΓ6 ταῦ ὍΘ Ὡ0 οσοδϑβίοη ἴο ἰουο ἢ 
[80 ΠΟΙ τ 6886] (ΑὈδΔιθδηοὶ; σορασο 3 ὅ'84η). Υἱ. 6; (π0 ᾿ψογὰβ 112 ἸΏ, ἰῃὰ Ναμ. 
ἷν. ὁ, ΔΘ ἴο ὕὉ6 υπῃάογϑίοοά, “ΠΟΥ αἀγγαπροα ἴπὸ ϑίανοϑθ Οὐ Ῥαΐ ἴδοτὰ ἴῃ ογάογ"; ΟΥ̓, 
88 ἨΘΌΓΟΥ οοτμτηθηϊδίοσβ Ὀ6]ΐονο, [πὸ τίηρϑ ποτα διοὰ ἱπῖο 16 ἱποϊδίοἢ8 1 ΒΙΟὮ, 
ἴδ)0 δβίδνοῦ ψοῸ ργουϊάθά, ἰὸ Ῥγουθῃΐ τοῖς τηουΐϊηρ ἴγοτι ἰοῦ ]800 δηὰ ββδκίην 
186 τ). ᾿ 

Τηῖο ἔδιο ατῖ, ἴδιο ἔτμο ἐδθῖοθα οἵ 126 κ᾿ (Ὠ 2: ΠῚ ᾿, οαΠϑὰ αἷδο ΓΜ, δα 
Τοϑίοη) 6Γ6 Ρυξ, αῃὰ ποιμίηρ τόσο (806 1 Κίηχε Υἱϊϊ. 9). Δεΐογε ἵξ, νγδβ μ᾽ δοοᾶ 

δὴ χη 7111 οἵ τηδῆηα (866 ποίϑ ἰο χνὶ. 383, “ 3282), δηὰ δ Ὀ]οοιηρ δἰδθ οὗ 
Αδτου (Ναμι. χυΐ!. 26, ΠΥΊΜΠ 580), απὰ, δὲ ἰΐ8 εἰὰθ, ἐμ ΒΟὺΚ οἵ τθ [ἂν (Πβαΐ. 
χχχὶ. 26, ἡ ὲ ἽΝΌ). Αὐοαξ τ} βιδίοιηθῃς ἱπ ἩΘΌΓΟΝΒ ἰχ. 4, δο6 ἤπερ, Β’Ό]. Ἀϊοξ, 

ὦ Ρ. 3603, ποίο 3. ΟΟΙΆΡΑΙΟ οοφερῆ., Δπεᾳ. 1Π.. νἱ, δ. 
2. ΤῊΣ Μεβου.ῆθκαι (ΠΟ ; ϑορίπαρίηϊ, ἱλαστήριον, οΣ ἱλαστήριον ἐπίθεμα; 

ψυϊραῖοα, “ ῥγορίεἰαζογζασα"; ΤαῖποΣ, “ Οπδαθηδία}"}) ἰδ οὔθ οὗ 180 τηοδὲ ἱπιροτίδης 
Ῥδγϑ οἵ ἴδ δαογοὰ ἱπαρ]οηθηϊδ; δηὰ τ86 ΗοΪγ οἵ Ηο] 68 ἰ8 ἐποτοΐοσγο οδ]]ϑὰ, ἴῃ 1 ΟἸ σοι. 
Ἀχυ ὶ. 11, ἐπ δοιθ ς (δ6 πιφγον-«εαἱ (ἸἸΛΏΞΠ 2). Τὸ να ἵἴνο συ: 8 δηὰ δ μιδ] 
Ἰοῃψ, δηὰ δ ουδὲ δηὰ 8 δὶ Ὀσοδα (δῃηὰ, δοοογάϊης ἴοὸ ἔπ6 Ταϊαθσᾷ, βυσοδα ὅδ, ἰδ τγ88 
Ο.6 Ὠδηἀ- Ὀγοδάι δ {10 }); [6 ἔοστηον αἰτηοηῃδβίοσιβ οοἰποὶ θα, ἐμοτγοίοσο, ἢ τ οϑ6 οὗ 

[Π0 ἀκ; Ὀαυΐ 1 88 τηδᾶθ οὗ ρυΐο ψο]ᾶ, ποῖ οὗ δοδεία οοὰ, απὰ ἱβ ἴδπ8 ἀἰβεϊ πο Ὺ 

ἀϊδογοτς ἔγοτῃ [16 αὐῖκ. [0 ἴ6, ᾿μογοΐοσο, Ὠοΐ τ γ6}7 186 1]ὰ οὐ ὁονοῦ οὗ (δ6 δὐκ, νιοὶ, 

88 ἯΘ ἸΩυδὶ ὨΘΟΘΒΘΑΣΊΪΥ ΒΌΡΡΟΒΟ, μαὰ :ξ8 ῬΥΟΡΟΣ ΟΟΥ̓ΟΣ οὗἩ δοδοία ποοὰ; ἰξ 5 δὴ ἰηἀθ- 
Ῥοπάοπί πὰ ὙΟΥΥ τηοτηθηΐοι 8 ραγί οὗ [10 ΤΔΌογιδοΪο; ἱξ 18 αἰ γα γ8 οπυμηογαῖθα 85 δυο, 

δῃὰ Ὠοΐ 88 8 Ι26 16 ΔρΡρϑῃαϊχ ἰο [Π0 γί; ἰξ ἰδ θυθὴ τηοτο ἱπιροτίδης ἰδ ἴΠ0 δτῖκ 1:86} 
(1ον. χνὶ. 2); δπὰ ἴῃ χ]. 30 ἰν ͵ 8 ἀἰβι ΠΟΕῪ διαιθᾶ, “ [δὲ τθ6 ΠῚ 9 ννδβ ραΐ οἱ ἐπ τὶς 
φυον ἐξ" (ΠΌΨΌΡΌ)λ. Ἐνταἱᾶ οοποϊαάθυ, ἔτοτα ἔθ ἀπδίορουῃϑ ἔοστηβ οἵ ΠΞ ἼὩ δηὰ ΓΒ, 
[δὲ (110 ἰαίζοῦ 14. δ πίθῃ δὶ} ἴῃ 1Π6 δβέσοῖ δϑηδα οὗἩ [020 ποζγὰ (δἰ χεϊγίης, ἡ οοώέοοῦ); ας 
ἦς ἴδ ὈΠΗΘΟΘΒΕΑΣΥ (0 δὰ, (διδι (ΐ8 18. ἃ ὙΘΥΥ ἱποοῃοϊιαῖνο ἀρυσθηῖ. ΤῺΘ τιΐβίακο Β88 
ἧϊα οτἱ σία ἰῃ [Π6 οἰτουτηδίδηοο, ἐμαὶ (μ6 οἰγιροϊοσγ οὗ Π25, ἤτοι ἽἼΒ2, ἱπ ἰΐ6 ᾿ἰΐογαὶ 

ΒΘΏ8Θ, ἰο σΟΌΕΓ, ἴι88 ὈΘΘῺ ἴοο 5: ΓΙ ΟΥ̓ υτροᾶὰ, Βαϊ δου ΐης Ἡμϊοὶ 18 Ρἰδοθὰ οἢ δῃποῖθοσ 
οδ᾽οοί οὗ θαυ) ἀἰτπιθ 5Ί0}}8 ΟΟΥ̓́ΘΓΒ ἰξ; δηὰ ΤΠ Β9 ἴδ, τμογοίογθ, χαϊϊα διδίοχζουσ ἴο 186 

ατοοῖκ ἐπίθεμα, πῖτα τ ἢ Φοθορμῦβ σοπάθσα (μ8ὲ πογὰ; δαϊ, 868 (6 Ὀϊοοὰ οὗ οχρίά- 
τίου ψγ88 βρυῃκΚ]θὰ ἔπόγθοι (1ω νυ. χνὶ. 14), (86 ϑορίπαρίης ᾿ΓΔΏΒ]6:26 1ξ Δρργορσίδιειυ, 
“ οχρίδίηρ 1ὰ " (ἱλαστήριον ἐπίθεμα ; οοιαραγο λίϊο, Μὶι, Μοϑ. ἐϊ. Ρ. 668), {δτ8 
ΘοΙΔὈἱ ἰπρ ὈΟΙᾺ δἰ ατι βοδώοηβ; Ῥαδ, ΔΒ 186 πιϑαπίησ οὗ 86 ΠΠΒ2 τδβ οὗ βυοὶι δισι κί 
ἱπιροσίβῃοθ, [86 ΟΥ̓ χἰμΑ] βοθθ οὗ “ σογοσ οοουιτεὰ στα! 1688 ΟὈΥΙΟΠΑΙΥ ἰο 9 
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ταϊηᾶ, ἰο ὙΪςἢ εἰγουμηδίδηοο [δ6 τηοδηΐηρ οὗ ἽΒ9, ἴῃ Ῥίοὶ, “ἰο δίοῃα, ἴο ἀχρίδιθ, 
ὨΔΕΌΓΕΙΠΥ οοηίγὶ αϊοά. [Ικμ (δἰ ἸΔΏπΠοΣ Μγὸ δαΐονο [6 αἰ βῆ Ό] 165 οὗ ἐμ ΐ8 αποδιίοη ΤΩΑΔΥ 
6 τοιμογοᾶ, 

8. ΤῊΞ Οπξκευβιμ.---Ου [δ τοῖο γ-δοδὲ, δηᾶ ἐοττηΐηρ᾽ οη6 τγῖο]9 τῖτἢ ἰς (ΠῚ ΒΞ [Ὁ 
ΧΧΥ. 19), Ὑοτὸ ἔτ ροϊάθη ἤχιγοϑ οὔ [6 ΟΒοσγυνίπι, στ (μοὶν ἤδοθθ ἑυσγηθὰ ἴ0 ὁδ ἢ 
οἴδετ, δηὰ Ἰοοκίηρ ἄονη ἀροῦ ἴδ0 Οαρροτείλ, δὰ τὸῖϊ (μοῖν πίηζε ὀχραηοά ουοσ ἐξ, 
ΤΌεΪν εἷἶσζο 18 ποῖ δίδιθὰ, θυ ἸΠΟΥ γοῦθ ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὡοὲ ΥΟΙΓΥ ἴδῦχο; ποῖῖπογ 18 ἐποὶν ἔοστῃ 
ἴῃ ΔΩ͂ ὙΔΥ ἀοϑογ 6; ΠΟΥ͂ ἀγα πιοηϊοηθα 88 1ζ ΤΠ ΟΥ̓ ΤΤαΤΟ ΟὈἾΘοῖ8 ζΘΠΘΓΑΙΥ͂ ΚΠΟΤΤΗ τὸ 
16 σοη θ ρΟγαγθ8 οὗ Μοδοθ. ψ΄απιίθδοι δοοοῦη!β ἴογ (Πἰ8 βί]θποα ὈΥ͂ [80 βυρροείείου, 
δας [86 οοοῆραγεείοη οὗ [86 ΟΠογαδδ νγαδ, ὉΣ ἸἘγαοη οΥ̓́Π6 ραισίδυοβ, βδαηἀϑὰ ἄονῃ 
ἔτοτω ἴμοϑο πἢὶοἢ τοῦτο ῥἰδοοϑα Ὀοΐογο [πΠ6 Ῥαγαάΐθο ᾽ὸ ζυγὰ 1Π6 δοοϑϑδ ο (ἢθ ἰζθ6 οὗ 
16; ν Δὲ Κιιίο (Ογοϊορεοοά, οὗ ΒΙΌ]. Τἕτοτ. 1. 21δ, 416) Ὀοϊίονοα, ἐμὲ ἰξ τῶδ Κπογῃ 
ἴτοῃ Ἐργριίδη ργοϊοίγροθβ. [1 186 Ἰδίαγ ορίῃΐοῃ ᾽δ5 δὲ ἰϑδδὲ ϑοῖλθ ροβαὶ ἰ ἐγ, [ἢ 
ἔογτωοσ ἀθβοσυϑδ ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΘΗΥ͂ πΠοΙοΘ. Φοβδρῆπβ (Απεᾳ. 1Π.. νἱ, 6) τοπλασκα, τμδὲ ἘΠΟΥ 

ΤΟΘΟΙ Ὀ] ἃ ὯΟ ΔηΪΠ}418 [Πδὲ ΓΘ ΟΥΘΓ Β6ΘΏ ὈΥ͂ Π18Π, δηά (Πδΐ ΠΟ τδῇ ἴῃ Ὠὶβ ἀδὺ ΚΗΘ 
τοῖν ἴογμι (80 αἷβδο Οἴειι. ΑἴεΣ., βϑίγοτα. νυ. ἢ. 9341). Ἑοκίοὶ (1, 10) ἀθδβουῖθοϑ 6 πὶ 89 
οοἴιλρουῃὰ ἤστιγοα, τι} (Π6 δα οὗ 8 τηδῃ, δῆ ΟΧ, ἃ Ἰίοῃ, δηὰ δὴ 68 5}6 (γοργοδϑῃιίηρ 

ΤΟΔΒΟΏ, ῬΟΎΘΓ, δίγηριη, δηὰ ρῥϑῃοιγδίίοῃ; οὐ, ρογῆδρδ ἰουθ, Ομ ΒίΔΏΟΥ, ΤΑΣ ΠΔΌΪΤΟΪΥ, 

δηὰ Βυ ] π|ϊγ), ὙΠ ἴοαΣ τίη, ἔνγο οὗ νος δοσνϑὰ ἴο ΗΥ, ἔτγο οἰ 6 ΓΒ [0 σΟΥῸΣ ἴδ} 6 
ὈοΟάγ, δηὰ διγαίσιι δος, πιεπουΐ Βοχῦ ]9 Ἰοϊηΐϊδ δ [6 πθθο. Βαῖ, δἰἐμπβουρὴ ἐδθ 

ΟΒογυθίπι δὰ γΟΥ ἀἰ ογοης ΟΥΤΏΔ, 80 ἴπδὲ ΠΟΥ αν ποῖ ἱπδρργοργίδιοὶυ Ὀθθη ςΔ]]οὰ, 

“ ΟὨΔΗσΟΒΌΪΟ ΒΙΘΓΟ ὙΡἢἷς 8; δηἀ ΔΙΠΟΟΡὮ (16 Ῥτορῆποὶ τιϊσἢς ἴῃ ἷδ νἱδίοη παν δ μὰ 
τηογο οι ρ] οδιδὰ δηὰ δἀογποὰ ἢρτγοϑ, ΠΔΟΘΕΪΥ τ ἴον ᾿θ846, δαὶ ϑοπιοεΐπηθ8 ΟἸΪΥ 
Ὑῖτἢ ἴπτο ((Πδὲ οὗ ἃ πιδη δυὰ ἃ Ἰΐοη; χἱὶ. 18, 19): ἴδ ἌΡ ῬΘΑγβ ἔγοπι οἂζ σοπίαχ (χχτ. 30), 
ἴα: ἐῃοδ6 οὐ [09 δἵκ μβηοὰ δαϊ οὯ0 ἴδοο δῃὰ ἵτὸ Ὑΐηχϑ; διὰ δ [ΠΟΥ ΟΥῸ ἰηϊδηάοά ἰο 

ΒΥΤΩΌΟΪ ΖΘ ἴΠ6 ἀΐνίηθ ῥὈγθϑθῆοο (8060 ἐπ7γα), [μαὶ ἴδοθ ΔΒ τηοδὲ ὈγΟΌΔΟΌΪΥ ἐμδὲ οὗἁ τηδῃ, 

Ὑ80 8 1Π6 ἰηδρὸ οὗ αοὰ; δηὰ Ἐδη ΕΖΥΔΒ δεοδογίίοῃ, ἰδὲ [9 ΟΒοσιθίτα ογὸ πίηροὰ 
ΤΩΘΏ, ͵8 ταοδὲ ᾿ΠἰκΟἷ γ᾽ Θββϑη 4} οοττοοῖ; δηὰᾶ ουϑὴ ἴῃ 6 ἀοϑασὶ ρου οὗ Εἰξοκίοὶ, Βοσουοῦ 
ἀϊβογοπέ (ΠΟΥ δύο ἤγουῃ ἴπο ΟἸοσι πὶ οὗἨ [86 δτὐῖκ, [80 δυηδὴ ἤρυγο ἰδ Ῥγϑὰοῃιίηδῃης 

((. 5). Τῆο ΒΟ ηἶοδὶ ἱπιογργοίοσβ ἀοσίνο ἰπογοίοσο 212 ἴτοτλ το Ομδ᾽ θα δδ)} οὕ 
8252}, ὈΟΥ; ΒΟΤΘΥΟΓ, [Π18 ΘΕὙΤΛΟΙΟΡΎ, ᾿{Κ0 41} οὐβοσβ ὙΠΟ πάνθ θδθη ΡῬτγοροδοὰ δδοιιὲ 

Ἐη19 τγογὰ, 8.6 τωοϑὲ αυθϑυοηδοϊο; ἴῸΣ ἱπαίδηςθ, ἔγοπὶ 5. ᾿ἶκο, 2, μονγοσῖι!; οὐ ἴτοπλ 

ἴπ6 Ομδιθο 32 ἴο ρἱουχῃ (ΞΞΟΧ); οὐ ἔγοπι 29, ἴὸ γάϑ, οἵσ. Βαὲΐ πἰηροὰ βγζυγσο 
ΔΙῸ ποῖ ρδουϊαν ἴὸ ΕρΥρὶ; [ΠΟῪ δ΄Θ πιοδὲ ἔγθαυθ Πγ ἰοαηὰ ἐπ [86 Ὑποἷθ οὗἨ τποδίογῃ 
Αδίβδ, οδβρϑοΐδ!γ ΒΑΌγίου δηὰ Ῥογβία; δηὰ δ που Ὦἢ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΠΙΟΒΙΕΪΥ οὗ ἃ ΤΟΥ ῥῆδῃ- 
ἐ85: 1581 ἔοσῃ, ἔπ γΘ δῸ γοὶ δοηθ διῃοηρ ἔποι, ἩἙὶοΟΝ τοῦ ἃ ΠΘΑΥΪΥ δρτοοῦ τ ἢ 1ὴ 0 

Αἰ] υδίοηβ τοδάθ ἴῃ οὔἵ ἰοχί (οορδσο ΑΚ ζίο, ἴοο. οἰΐ. Ῥ. 434, 425; ουἱ 2.26, Νο. 1,2; δπὰ 
οὐδ 231, Νο. 4); δηὰ 4]} οὗὈ ἐποπὶ ἢδΥο δὲ ἰοδδὶ ἰδὲ οπαγδοίοσίβιὶο ἱῃ σοϊατιοῃ ὙΠ 1.6 
ΒΙΌ]Ϊςα] ΟΒοσαθίπι, ἐμαὶ ἘΠΟΥ͂ ᾿δΥο ἃ ῬΌΓΟΙΥ ΒΥ ΟΪΪΟΑΙ ἙἸΠΔΓδοῖοσ; 80 τπδὲὶ οΥ̓6Ώ 

Βοδιπθηδ οου]Ἱὰ ποῖ δυδροοῖ [6 ΠΟΙΥ ΤΌΘΓΏ8.16 οὗὨ [ἢ6 1σγδοὶῖοθ ἴο οοπίδίη ἰὰοϊαίγουδ 
ἐτηαροδ (866 ῬΡ λίπεοπ, Βο σἰοη δὰ Ατοβίϊοος, οὗ ἴἢ0 Απο. Εαγρίῖ. ἢ. 375); π|1685 
Ταοίεαα (Ηἰδξ, τ. 4) δἰϊπὰοδ ἴὸ 116 ΟΒοσιρίπι τὴ [86 δίγδηρε πτογάθ: “ οδιχίθπι 
ΘηΐΪΓΩΑ418.---οΥ̓ (8 888 .---αΑἸἼῸ ΙΩΟΠΒΙΣΔηΪΟ ΟΙΤΟΓΟΙΩΏ δἰτζαυθ ἀθρυϊοσδηΐς, Ῥοϑηθίγαὶ 
δ ΤΆ ΤΉ. Ἡδηρείοηθογς (ΜῖοΒ. δηὰ Ἐχγρὲὶ Ρ. 157---164), Ὑο διγίνοδ ἴο Ῥσόυο δἰπιοασῖ 
ἱῃ 411 Μοδδαῖς ἱῃδιϊταοπβ δὴ Εργριΐδη τηοάοὶ, βϑϑοσίδ, ΚΘ ΤΠΔΠΥ ΘΑΓ]16Γ ΘΟ ΘΠ ΔΙΟΓΒ, 
πδὲ τ1π6 ΟΠογαδίτη ἀγὸ ἰάθη δὶ τε [ἢ 9 ΒΡΏΪΩΧΟΒ; ἴογ, 88 ἴπ6 Ἰδέξοῦ ΓΘ 8 σοτ δἰ ηῶ- 

εἶου οὗὨ [86 ἴοσγιῃβδ οὗ ἃ τηδὴ δηὰ ἃ ]ΐου, ἰηἀἰοδιπο [6 Ἰοίης 44} 1165 οὗ τίϑάοταη δηὰ 
δισεηριῆ, 8ὸ δὰ (πὸ ἴοστοσ ἴδ6 Ἰεδὰ οἵ 8 τῶδῃ δηὰ (6 ὈΟὰγ οἵ ἃ Ἰΐοῃη, Βαὶ}. ἢθ 
δἰαγὶβ ἔγοπι [Π6 ὀστοπθουδ Βα ρροδἰτίοη, ἐμαὶ δπλοηρ [Π6 δποίθης πδιίοηβ, τυῖο ΤΠ] Οἢ 100 
Ἡδοῦτονβ οδίηθ ἰηῖο οοηίδοῖ, [80 Εργρίίδηβ δίοῃθ ΚΗΘῊ οοϊρουπα δηΐπι8}85 (Ρ. 162)} 

δηὰ 2. 6 δϑιογίϑ, [δὶ οὐ το ἴουσ ποδὰϑ οἵ (Ὡ6 ΟΠοτγαδίπι οὗ ΕΖοϊκίοὶ, τμο86 οἵ (80 τηδῇ 
δπὰ δ ]ἸοΏ, δγὸ 6 Ὀγίποῖρδὶ οπθϑ; δυΐ [Π6 ΒρὨΐΩΧ 48 ΟὨΪΥ οπϑ μοδὰ, (80 ΓΟΒΟΣΌ]δη 66 

γῇ 180 Ἰοη 1166 ἰἢ [10 δοάψ; δηὰ (ποτγοίοσο ἰ86 Ομοιιθίπι οὗ Εσοκίαὶ σδα ἴῃ ΠΟ ὝΔΥ 
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Ῥὰ οοιωρατοὰ πὶϊ (π6 δρδίηχοβ οἵ Ἐργρί. Οἰδογθ ἰτδοθ (π6 ΟΠογαθίπι, τὴ 48 
110010 Ὀγορσίοιυ, ἴο ἴμ6 ἀγαφζοῦβ οὗἩ 126 ατγροκϑ, οὐ ἴΠ6 ρυδηβ οὗ {10 Ιηά!δη8, ΟΥ̓ ΤῸ 
186 ΒΟΥΙΒ68 οὗ 1π6 Οατοοκϑ δηὰ ἘΒομηδηϑ, ἢ οἢ ἀγα δαρί ογ᾽ 8 σμαγίοῦ; 866 Θβρϑοίδ 
οἢ ἴδθ Ἰδεῖοσ ρμαγαὶ οὶ (ρσγοροβοὰ ὈγῪ “ΜῈεολαεί 8), γεν, Ἄοτα (ἀοἷδὲ ἀθν ΕὉτ. Ῥοθϑὶθ 
ἷ, ». 177-189; 11. Ρ. 18, 19.--- ΤΏ 86 ἀΥὸ ἴῃ6 ἐπιρ] πιο οὗὨ ἴπ0 ΗΟΪΥ οἵ ΗοΪἕοβ. 

Β. ΤΗΕ ΗΟΙΥ͂, ΟΚ ΤΗΝ ΒΑΝΟΤΌΛΕΥ (ΡΠ) ννδϑ ἐσ ΠΥ οὐὈἱϊΒ ἰΙοηρ δηὰ ἴθη 
οσυδἱ ἰσῶς Στ τγϑ ϑοραγαϊοὰ ἤτοι [56 ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο]ο8. ὈΥ͂ {Π6 ΘΟΒΟΥ σαυτγίαίη (9) 
αὔογο ἀοϑογίυθἃ; δηὰ 1ϊ8 θη γδΏο ΔΒ δὖ (0:6 6δβίθγῃ δἰἀ6, ἰῃγουρῆ δηοίδον 1685 τιδρηϊ- 

βορηξ οατίδίη (Ἴ8). Τδο ἐαγηϊ το οὗὨ [Π6 Βα ΠΟΓΌΔΓΥ ὙΥ88: 
1. ΤῊΝ ΒΗΕνΒΒΕΑυ ΤΆΒεε (5 ΠΟ, ἬΠΌΠ Ψ, ἡ τράπεζα τῆς προθέσεως). 

1 νγδβ τηδᾶὰϑ οὗἉ δοδοία γοοὰ ουοσγί αἰ ἃ ννἱἢ μοϊὰ, οὔ οἰδὶῖ δηὰ ἃ Βα} ἱρἢ ; 118 ρἰαῖθ νγδϑ 
ἔνο οαδὶϊ8 Ἰοηρ δπὰ οὔθ ουδὶε ὑγοαά, Το ᾿δίίοσ γοβιθὰ ουὐ Ὀοδγὰβ οὐ [15.8, οὐὗὁἨ ὁΠ0 
πδηά-Ὀγοδάιν, τυ ἢ οποίγοϊθὰ τῃ0 ἔοαγ ἴϑοι [ἰκὸ δὴ ἐποίοειγε (ΠΏ; [86 ὈΓαπβἰδιοη 

οἴ 80 ϑερί. στρεπτὸν κυμάτιον ἰΒ ἱπαλοςυΓαῖ6). ὙδῸ ῥ]δίθ νγᾶ8, Ὀοβ᾽ 468, Κὸ 1Π6 δγῖς, 
οηοίγοϊοὰ δὲ (9 Ὀογάου τὴ ἃ σοϊάοῃ στο οὐ ογόνη (Ἷ, ὙΠ οἢ τν88 ᾿Πογθίογο, 88 
ΒΑΘῊΡ δϑϑοσίδ, Ὀθηθαὶι ἰἢο 9). ὙὙΒΟΙΠοΓ τἢ6 Θηοίοθυγο μδὰ ἰζ8 ΟὟ τγθδ οὗ 
ἐο]ὰ ἰδ ποῖ ᾳυΐίο οἶθαγ ἕζοπι χχνυ. 34, 25; ὃαϊ [818 ἴδ ὙΠ} ΡΓΟΌΔΌΪΘ γϑϑβοη 5 ἀθηϊθα ὈΥῪ 
βουογαὶ ΕΟ Ὀΐπ8 (οοπιραγο ὕοεερλμε, Απιΐᾳ. 1Π|. νἱ, 6; Παδλὶ ηά Ἐπ Εξγα οὔ χχν. 25). 
ΤΈΟ δγρυπιοης τὨϊο Βδυμερατίοη (]. 65) αγροδ, ἰδὲ “186 τοδί ἴο [Π6 Θποϊοδυγθ᾽ 18 

Ρτγοοοάϑὰ Ὀγ τΓ06 ψογὰδ: “ δηὰ (ποὺ 8.181} τηδῖκθ,᾽"᾿ μι] ἢ ἀδιδ!}ν ἱῃ τά τι068 ἃ ποι υἱθηεὶ], 
8 ποῖ δοποϊαδίνο, δ5 ἴμδὲ τογὰ ἱβ, ἰῇ [2.696 ἀσβογ ρίΟΏΒ, ΠΟΟΘΒΘΑΓΙΪΥ ΔρΡΡ] Θά, δὰ 
ὙΠ Ποῦϊ δυο ΘΟΟΘΕΒΟΙΥ͂ εἰσηϊβοδίίοη. Βδαυτηραγίθη Ὠἰπιβο] Γ 88 ϑοπιο αἰ Βῆσι Ὑ ἰπ 
βηάϊης ἃ δβυϊι0]9 Ἀ]δοθ ἔοσς. (δ0 ϑβοοοπὰ το. ἘΌΟΌΣ κοϊάθη τίηρβ ΓΟ [δβιθηθα ἴῃ 
[πὸ ΤΌΣ σογηθγβ οἵ 186 ἔδοί, ῬγΟΌΔΟΪΥ ἱτητηθά δον πράθγ (ἢ0 ὈΟΓάΘΙ ΟΥ Θησίοδβυγο 

(ΠἸΔΌΘἢ ΓΙῸΣ); διὰ ἔνο δβίανοϑ οἵ δοϑδοίὶδ γοοὰ, ονεσ δ ἃ τ κοϊὰ, γογο με ἱπίο 
[80 ΤἴηχΒ ἴοσ [80 ἐγδηβρογὶ οὗὨ τ. 1Δ0]6 πῃ 116 Ἰου ΤΏΘΥΒ οἵ ἴ[Π6 Ηοῦγοντβ. 

Οἱ [Π᾿ [4016 6Γ6 Ὀἰδοϑά 88 δἠσισ-όχγεαα (Ὦ2Β πῦρ, ἄρτοι ἐνώπιοι, ἀ. τοῦ προρώπου), 
ἔν οῖνο (απ]οδυθηθαν οδῖκ 68 (τ γ), ἴῃ 0ἴῸ ΤΟΥΒ οὗ βὶχ Ἵακθβ οδοῖῦ! (ἡ Ὠθησο ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 
οὐἹΠοὰ ΠΟ ΘΠ ὉΠ), Νοβ. χ. 84, ἄρτοι τῆς προθέσεως οἵ τῆς προςφορᾶς, δηπὰ {86 180] 

ἔιθ6} ΠΕ ΨΌΠ ἸπΦ, 5 Οἤτου. χχίχ. 38). ὙΈΘΥ ποτο ταδὰθ οὗ ἴθ ἥποϑὲ ἤοαγ (ΠΡΌ), 
6860} οὗὨ τδϑτ οοπίαϊπἰηρ ΕἾΤΟ ΟΠΊΘΓΒ, ΟΥ ὕγο-ἸΘηδ8 οὗἨ δῇ ὀρ δῆ (806 ὨοΐῸ 10 χγὶ. 86); 
δοοογάϊηρ ἴο δον ἢ τγδα ου, [ΠΟΥ ΘΤῸ ἴθι Πδηἀ-Ὀγθδ 8 ἰοηρ, νο Ὀγοδᾶ, δῃἃ οὔθ 

δηροΥῦ τϊοῖκ (7Ταίοι., Μοηδοῇ. 96 α.; ον (ο Ὁ» Ἵ, Ιωον. 11, 4, ασὸ ἐπί πον Ἰμδη ἐδ6 γῦπλ 

Οἱ δδοῖ τοῦ ρυτο απλίμοεηϑα (9 Π5)29) γ88 Ὀυτηΐ, Οἱ ΠΟ ΟἹ {Π|0 οΔ Κο8 [Ποι,βαῖν 68, 
ΟΥ ἱπ ἔτνο Υἱδῖβ μ᾽ δοϑὰ οἱ {116 ΤΟΎΤΘ, 88. 8 βυταῦοὶ (μὲ 80 δον -Ὀγοδὰ τὰϑ οἴδγοὰ δηὰ 

βδῃοι ϊβοὰ ἰοὸ οὐ οὐ πῦν πον ΠΡ»). ΤΏΘΥ ΟΣΘ Αἰ ΔΥ8 οΟη ἴδιο 1Δ016; Ὀπὲ 
ΟΥ̓ΟΤῪ ΘΔ ΌΌΔΙΝ ἸΉΘΥ Το ΓΘ ἰβκοη οὔὝ, τορ᾽δοϑὰ ὉΥ͂ ΠΟῪ οὔθᾶ, δβπὰ ϑαΐθῃ ὉΥ (δ Ὀχίϑδίδ 'π 
16 Βοὶγ ρμίδοο (ΣΡ ὉΠ), ἄρτοι τοῦ θεοῦ; 1,ον. Χχὶν. δὅ---9; 506, Βοίγογασ, 1 ὅδπι, 
χχὶ, 6---9). 

ΤῊΘ υὐδηδῖ]6 Ὀε]οηρίηρ [0 ἐδθ ΠΟΙΥ [8010 σγοῦθ 8]} οἵ χοϊὰ, παπιοῖγ, α) ἐδα αΐελεε 
(ΠΥΨΡ, δορὶ. τρυβλία, ΨΚ. δοοίδθυϊα, 18), ἴῃ τοι ἐπ6 Ὀτοδὰ νσδδ Ὀσουρὰς Ὡροῖ 
[Π6 (Δ0]0 δηὰ ἰδίϑῃ δΥδ ἔγοτι ἰ, ΤΏΘΥ τγογο σϑῖθοῦ θὲ (ΡοΐπΣ, Οποπιδβι. χ. 38). 
ὃ) Τλε δοιοῖε (ΠῚΒΏ, Ῥτοραυ ΒΟΙ]οΥν νοββοὶβ, βορί. θυΐσκαι), ῬτΟΌΘΌΙΥ [ῸΓ οαγιγίης 
186 ἔγβη κί ησθῆθ86, ἩΒΙοἢ γγ88 το δ6 Ὀαγηϊ οΥαῦ ([Π6 Ὀγοδὰ (529 212, 860 ἴων. χχίν. 7). 
ο. Τλε οαπε διὰ οωρε (ΠῚ ΖΡ δυὰ Πγ)}05)Ό, ϑορι. σπονδεῖα αῃὰ κύαθοι), ταοϑῖ ῥγοῦδὈ 
ἴον Ῥουσίηρ οαὐ (80 πὶπο (172 0) ἼΘ᾽.) ἴον τὸ Ιἱθαξίουα οοπποοιοὰ πῖτἢ τ6 θυγηΐπνσ 
οὗ 180 ἔγδηκίηοοηβο; δηὰ διπουρὴ ἐμ τῖπο ἰδ ποὶ τηθπεϊοηθά ἰῃ οαγν ἰαχὶ, Ὀοιϊἢ τπο86 
πογὰδ (172 ἼΘ᾽ ἽΝ), δηὰ (6 δῃδίορσυ ὙΙ) δἰπιΐν οἴδοσίηρο (ΠῚ), τϑηᾶασ ἱὲ 
ἐπα τ 010, ἐμαὶ ἰξ τσὰϑ υδοὰ ἰπ (6 βοσυΐοϑ οὔ [Π6 ΒΟΙΥ (8 0]6 (600 ΝΠΙΌ. ἐν. 7), Δ δουρὶ 
ἐξ ταίρης ποῖ ἤδύθ Ῥϑϑη οὗ θ4μ8] ἱπηροτγίδηοα σχῖτ τἢο Ὀτεοδ, ἔγοπι νοΐ τϑδβο ἱξ ἰ8, 
Ἰκὸ 186 ἐγδηκίποθηδο, ποῦ τηϑητοποά ἰῃ χχυ. 233-806. “ενδῃ ἰγαάϊείοη ἴακθα ἐὴθ 
ΤΊ δὲ “"Ἀδ] ἰ68᾽ (Ὁ '"ΝΝΥΓ), τγοθ οὔ π ῖολ τόσο ρϊδοοὰ δοίνοθη ϑδοὴ 
ὑχοδά, ἰπ ογὰδγ [0 δῖον (0 δἱὺ [0 Ῥδ88 (πγουρῖ, δηὰ ἐδὸ ΠῚ ΡΟ ὧϑ ἴοαγ ροϊβϑδ 

1 



ΤῊΞΒ ἨΟΙΥ ΤΑΒΕΙΝΑΟΘΙΕ. 482 

ἐδλεϊδηθὰ ἴῃ [Π6 στουηὰ δηὰ ῥτγονυϊὰ θὰ ̓ Ϊ ἱποίδίοηβ, ἴῃ πο ἢ ἐποδο ἑα 68 τοδί, Βυὲ 
(δος Ταϊπιπὰ ἰιϑοὶ ἢ ἰ8 ποὶ ἀοοϊάἀ θά ἴῃ τηδίηιδί πίη, [118 ἱπιοσρτοίδιίοῃ (Μθηβοι. 97 α.), 
Ὑ1ΘῊ δη5 ΠῸ δυρροτσὶ πῃ 16 ΒΒ: Ὁ] ς 4] ἰοχὲ, 

3. ΤῊΒ ΟΑνΡπδτιοκ (ΠΏ, δορὶ. ἡ λυχνία) οοοαρίοἂ (86 δουίδοσγῃ (ογ δουῖὶ- 
ἩΟσΙΘΓ) ματὶ οἵ (6 ϑ'δῃοίυδευ, ορροβὶϊο [6 [8 0]6. [ξ τῶβ ϑηξίγοὶυ οἵ μοϊά, δπὰ 
με μοα, ἱοροίδος ἢ ἰδ Δρρϑηάδροδ, οὔθ ἰδἰθηΐ (32) οἵὁὨ (πδὲ πηοῖδὶ (8566 ποῖθ ου 
ΧΧΙ. 82). [τ νδϑ τοηδηυΐδεζυγοὰ Ὑ7Ὲ} Ὀοδίθη ποσὶ, Ββασάθηθὰ ὉγΣ [80 βαχζωσηοῦ {(ΠΩΡΌ ; 
Ψαϊραῖο, “ορῦ ἀυςῦ]ο"; ποὶ οὗ δοῥά φοϊά, ορροδοὰ ἰο λοίϊοιυ ποτ; ΠΟΙ ἑωγπϑά ποῖκ, 
88 Οαδεπΐθδ, Π6 ὙΥ οἰέο, ᾿οϑοημ 16, δηὰ οἰμογβ, χρη). 11 τοδιϑὰ οἡ δ δαμε (}), 
186 ἔοττια οὗ Ὑπὶοῖἢ ἰ8 ποῖ ἀοδοσί δοὰ ἰἱπ [Π6 βδοσοὰ ἰοχί. Ἐδδῆὶ οοῃ)θοίαγοβ (πὲ 1 δὰ 
ὯΠ0 δᾷδρο οὗ ἃ Ἵοδοδὶ, τ]ὰ ἴπγθθ ἔθος ὑπᾶον ἰδ; (16 τοργοδθηϊδήοῃ οἱ ἔδο {τ υτυρἢ αὶ 
δύο οὗ Τὴξιβ, τς ἢ οοπίαίηα ἤρογοθ οὗ υἱγὰβ δῃὰ τηδγίηθ τηοῃδβίοσγα, ἰ8 πηὰἀουθιίθαν 
σρυγίουα. ΕἸΟΠΣ [6 Ὀ686 ΔΙῸΘΘ ἃ δλαΐὲ (12), τοι ἀϊνί θα ἰἰδο! ἰηῖο ἰὮγοϑ δγαμοῪεθ 
(82) ἴτ΄ο Ὀοιὰ δἰάθα, δὸ ἐμδὲ [10 οδη οἰ δΌσυτι, οοπηδβίϑιθα οὗἨ βϑυθὴ δτῶβ, Οἱ οδοὶ οὗ 

Ἰδοῦ ΜΔ8 μΐ ἃ ἰδῶ () οἵ δὴ υποογίδίῃ βῃδρο, πο ἢ ΜᾶὮ ΘΥΟΣΥ δνυοηίηρς ἢ]]οὰ τὰ 
4186 ἰὸς (5) οὗ Ρυζο οἶἶνο οἱἹ, δηὰ ᾿ἰσῃιοὰ (Χχνὶὶ, 20,21; χχχ. 7,8; 1ον. χχίν. 9, 8; 
860 ἐκ, α}, δηὰ αχιϊηρυΐδηοα ἴῃ [Π6 τπιοχηίΐης, ἀχοορί, ρογθδρβ, [Π|0 ΘΘΏΓΓΑΙ ἰδιὴρ (οςΔ]]οὰ 
ΔΘ Ὃ), πδίοι Ὀυγηὶ ἔγοπι ουθηΐϊηρ ἴο ονθηΐηρ; ΟΥὮ, δοοογάϊηρ ἴο Φοβορδμβ, {ἰπγὸθ 
Ἰδῖιρα ὈΌγηΣ ἴῃ [16 ἀδγ- πιο, Ετοσι Χχυ. 87, 1 ἜρΡΡΘΑΓΒ ἰδδὲ [ἢ6 πῖοϊ οὗἨ [16 τυϊ  ἀ]0 

ἰδτιρ βίοοά υρτνγαγάβ, Ἡ 1δὲ [110 τυῖο κα οὗἨ [6 αἰχ Ὀγδη ἢ - ἰδ ρ8 ποθ ἑαγηοὰ ἑοτγαγὰβ ἰΐ; 
80 ἰδδὶ 1Π6 δονοῦ {ἰχῆϊ8 δρροδγϑὰ ἰὸ ἴόσπι ἃ ποθ: δηᾶ, ἰῃ ἔδοϊ, 1Π6 δῃῃαϊι νγβ8 οδ]οὰ 

“6 σδηδ]οδίΐοκ " (χχυ. 85). ΤῈ ἀἰπηθηδίοῃδ οὗ [Π6 δηδῆ, δηὰ οἵ 9 Ὀσϑης Ὦθ8 ἃ .Ὸ δἰ ἴθ 
Ὀπκηονσῃ ἴο 08; 6 Υ8}} τσ ογθ εχ 186 ποῖρῃς δὲ εἱριυίσθῃ ΡΔ] 8 οὐ (πγοθ οαδὶῖβ, δηὰ 

ο Ὀγοδάιι, εἶδὲ ἴθ, ἐμθ ἀϊδείδηοο Ὀοϑίνοθῃ [00 Ὃ.ἴϑῪ οχίσγθῃθ ἰδῃρβ, δὲ ἔνγχο συν ὶῖδ, 

δοοοτάϊορ ἴο ΒΥ, Ὀοῖδ (π6 ποῖρμῦ δηὰ [Π6 Ὀγοδάς ἢ αγῸ ὁπ6 οὐδὶς δΔηὰ 4 ἢ], ὑτο- 
Ῥοχιϊουδια τι 86 ἀϊπηδηδίοπδ οὗ [Π6 8016 δῃὰ τ} δἰξδὺ οὔἩ ἱποθῆϑθ. Φοϑθρθμδ ο8116 
ἐδιο δστὴδ οὗ ἔδ0 οδῃ δ] οδῦοκ “ ἐκΐη" (λεπτούς; 8ο Είπιοῖιὶ, ἔθη Εχγα, δῃὰ οἵδ θγθ); ΒΟΥ 

ὝΕΓΟ τηοῦὶ ᾿ΙΚοΙγ οὗἨ πποαῦδ] ἰσηκι, δηὰ δοπιὶ- Οἱ ΓΟΌΪΩΥ ἴοστῃ, δὸ ἴπδὲ (Π6 βουθῃ ᾿ϑὴρ8 
διἰοοὰ ἰπ ἃ εἰγαϊρῃι ᾿η6, ὙΒοῖΒοΣ ἐπ 6 οδη οἰ ῦταπι 88 ρὑἰδοθὰ δὸ ἐπὶ ἐΠ6 1δπιρ8 
οχιοηἀοα ἔγουι νγοδὲ ἰ0 οαδί, οὐ ἔτοπι που ἴο δοιί, πησϑὲ Γοτηδίη ὑπο δὰ. Φοθορδυξ 
(Απιΐᾳ. ΠῚ. νἱῦ. 7) δἰδίδϑα, ἐμαὶ “ [16 ἰδτὴρα Ἰουκοά ἴο [Π6 οαδὲ δηὰ ἰο ἴῃ9 δουῖ, ἐπ 9 
σδηἀ]οδεῖοκ δοΐῃᾳ δἰλα δὺο ΟὈΠ απ 6]γ.ἢ 

ΤΏ διπηδ οἵ [86 οδηϑδῦγαμτι τεῦ οσηδιηοηίοα: 4) Ῥελ οαἶνκεε ς᾽ αἰκιοπά- Ποισετε 
(ΟΥΡΦΌ 5532), τῆγϑο οἡ οδοῖ δίϑζη, δῃὰ Ὁ ὁπ ἴπο βιδῆ,, Οη9 8ὲ ϑδοῖ ρμοΐπε, ἔγοιῃ 

ἩὩΙΟΝ 16 στὴ ὈΣδηοποᾶ ουξ, δηὰ ἐδ0 Τοατεδ τοδὶ ῬγΟΌΘΔΌΪΥ ἱτασηθά δίον Ὀϑῃθδιὶ ἢ 9 
Ἰδίορ, οἵ, δοοοσάϊηρ ἴο Ηἰδδιη, Ὄχδοῖὶγ δΌΟΥΘ [Π6 ὉΔΕΘ;: ΓΥΓΘΗΪΥ-[Ὸ ἰῃ 8}}; ὁ) ψ ὴἢ 
αρρίδε οἵ μοπιοργαπκαίεε (Ὀ ἽἼΠΓΠΒ9; Βερίπδρίηϊ, σφαιρωτῆρες; Ψυϊζαῖο, “ Βρ ιροσῸ 60"; 
Φοδορῶυδ, σφαίρια οΥ ῥοΐσκοι; Ἀδδαί, ὮΓῚΒ); ΟΠἸΘΥῪ δ΄Ὸ σογίδ ΠΥ ΟΥ̓ΠΘΙ θη οὗ 8 

ΒΡΒατΙ 4] ἔοστη, δἰ πιἱδ ἴο ἴΠ6 σαρὶϊΔ15 οὗἁὨ ΘΟ] απλΠ5---ἰΠ 6 πδιια] δ᾽ καἰ οδίίοη οἵἩ ὯΝ ἼΠ52 --- 
δἰποαρὰ ἰξ ἰδ ἱτηροβαὶὉ]ο ἴο ἀαβπο (μοῦ οχδοῖ δῇδρο; δηὰ 9) συ] δίοδροπις (Ὠ ΓΒ) οὗ 
Ῥοπιερταπδίοδα (7) οὗ 111166 (ϑοριίπαρίηϊ, 9 οδορῆαθ, Μαϊτηοη 68), οἵ δἰγηοηὰβ (ΟΟΠ ΡῈ ΓΘ 

ΜΙ α). χυὶϊ!. 28); Ὀπὶ 1ὲ 8 ΤΟΥ βεασξδυάουϑ ἴοὸ Ηχ ΠΡΟῚ ΔΗΥ͂ ῬΑΣΕΙΟΌΪΩΣ ΒΟΟΣ, δίῃοο {Π|6 

Ἡεῦτεν ποσὰ ἰβ ἴμ6 ζεηδσγαὶ ἰοστὰ ἴοσ Ὀϊοδδοῖα οὐ ὑπ. 1 ἰδ (Π6 ορίῃΐοῃ οὗ ΣΩΔΗΥ͂ 
ἀχροβίϊοτβ, ὑπαὶ δδοὴ σα Υχ διδὰ ἐϊβ δρρίὶο απὰ 1.8 Ὀϊοδδοσω; δηὰ ἔμδς ἰδοδο ἰἢγϑο οσῃῶ- 
ΣΟ 8 ΤΟχεῖ ΟΣ ἔοστιδὰ ἃ δ οΪ6, οὗὁἨ νῆϊο, ΠΟΥΤΘΥΘΣ, [86 οΟΙΣχοα ἑοστη θὰ [6 οἰ οΥ Ρματί. 
ΒΣ ἰξ ΔΡΡΟΆΣΒ τιοζὸ Ρεοῦδοϊο, ἤτοι ναοῦ. 88, οοτπιραγοὰ πὶ νοσ, 84, ἐπαΐ ΘΟΥΟΙῪ ἴπγο9 
ΟΑΪΥΧΟδ ἸπΟΓῸ δοοοιωρδηΐοά ΌὈΥ ο)0 ΔΡΡΪΘ δηὰ οὔθ Ὀϊοβθϑοιμ, Ἵχοθρί οἢ ἴ6 βμιδῆς, Βοσθ 
10 ἔοασ δ ΟΟἸΥΧ ΘΟ 10 βάτο δὰ 118 ΟὟ δρῃ]θ δηὰ Ὀ]οδδοιη. 

ΤῈ Οα,, ἰὸ 6 υδϑοὰ ἴον [πὸ οδη]οδιὶοῖκς ἰ8 ἀοϑοσιὶ θα 85 “ οἰἶϊνϑ- οἱ, Ῥαγο Ὀοδίθῃ ἢ 
(9 Ἵ ΠῚ ἸΌΦλ ὙΠ6 οἰϊνο-ῖγθο, οχιθηδίτοὶυ οὐ] νδιοὰ δὰ ὨΐσΉΥ οδιδαταοὰ ὈῪ 
δυσίοπὲε πδιίουῃδ, οειαθὰ οπο οὗ [Π6 τηοαὲ ργεοΐουβ ργοἀποιίομ οὗ Ῥα]οβίΐηο, δπὰ ὁπ οὗ 
πὲ τυοδὲ ἰπογδιῖγο δζιίοϊοο οὔ οχροσί. [τ δ οὨΙΘΗ͂Υ στοῦγῃ οἡ βαηά-}}}}8 δὰ τηοῃ- 
2δῖτδ, νας :γίτοῦ αἷϑὸ ΟἹ δ σῃηοΐδι 8οῖϊ, διὰ ὁυθὰ ἀπᾶὰοσ τσαίοσ, ΑἸ.Βουζὶ ἰΐ 18 οὗὈ νθ.γ 
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δῖον στόν, 1 8 βαϊὰ (0 διίδίῃ δὴ δρὸ οὗ Ὅπι εἰχίθοθῃ Ἡπηάγοὰ ἰο ἔνγο ἐπουδβαπὰ γοῦσα, 
1ι τοδοῖοθ ἃ βοίψιϊ οὗ ΘΠ ἴο ΠΣ ἔρεῖ; ἰδ 848 ἃ διῃοοι ἢ Χ͵ΤΟΥ χτίηᾶ; ἱΐδ ἔδσ- 
Βργοδάϊης Ὀσγαποῖθῶ ΟΟΥΟΣ Δἰπιοαῦ [6 06 ἰθηρίἢ οὗἨὨἁ [Π6 δίοτῃ ἴο τ6 ἴορ; [6 ἸΙοανθδ, 
ΜΝΟΝ δύ ἴῃ ῥδΐγδ, δδγθ ἃ ᾿ἰδηοθοίΐδίθ δῇῆδρθ, δῖὸ ἰμϊοκ δηὰ βεϊ, δἰπιοες τίεδουξς 

Ῥϑάπποϊοβ, δυοῦῖ ἐνο δηὰ ἃ [δ] ἱποῦθδ Ἰοπρ, δηὰ οὗ ἃ ἀ:}} ονογρτϑθῃ οἱ ἐπθ ὌΡΡΟΓ, 

δηἃ ΟΔΙῪ Οὐ ἴδ ηάοῦ βαγίδοθο. Βοίνγθθῃ ἐδθ ἰθᾶνθϑθ, Ἡ |16 ὈΪοδδοῦλδ Ὀγϑαῖκ ἕοσι ἢ ἴῃ 
οἰαδβέοτθ; δηὰ Π60 “ ἐγυὶϊ 8 δὴ δ] ρες 4] ἀτορο, τῖτ ἃ διὰ δβίοῃυ Κογηοὶ, δῃηὰ σοιηδσκ - 
ΔΌΪο ἴοι ἴδ6 ουἱοῦ βΟΒΕΥ Ῥαᾶσὲ Ὀοΐης ἰμαΐ ἰῃ τ Ιοἢ το Οἱ] ἰδ Ἰοά χοᾶ, δηὰ ποῖ, 86 ἷθ 
Ὁδι|16], ἰῃ [06 δἰπηοηὰ οὗ [6 δοοὰ." ὙὩΤΠο ὈΘΙΤΥ 16 βγεῖ στθθη, δηὰ δββυτηθβ, ἰδίοσ, ἃ 

Ῥύτγρὶο δηὰ Ὀ᾽δοκ οοἱοῦσ. [ἱ τί ρθη ἴῃ βορίοαθογ. ΤΏ Ὀαδὶ Κὶπάὰ οἵ οἱ] 16 οὐϊαϊηοα 
ἔτοπι 9 πητίρο ζγοϑη οἷἶἷϊνοαβ, ὙΒΟμΒ ΔΥῸ ΟΔΓΟΙΏΣΥ ῥἰυοκοὰ οὐ διδίκοῃ οὐ" διὰ τπθὴ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ϑηποοσοὰ οὐ Ὀδδίθῃ ἰῃ ἃ πιοῦῖδσ. ΤῊΪ8 16 [0 2 ΠῚ ἸΌ, τ πο ἢ τγδδ ργθ- 
ϑετὶ οά ἴον [16 ΒΟΙΥ βοσνίςοθ; ἰΐ ἷ8 οὗ 8 ψ ἰΐο οΟΙουΣ (“ οἰουτα οἸρμδοίυτι,᾽" Ρ]η. χὶϊ. 60, 

8160 οα)]δοὰ 12)}7) ἸΌΝ), Ῥϑ2. χεϊϊ, 11); 18 ψίνοβ 8 θοίϊον ᾿ἰβας δὰ 11}|16 δίβιοκο, δῃὰ ἐφ 
ΣΩΠΟὮ Βαροτίοσῦ ἴο [86 Οδοῦ βοσίβ, οὐϊαϊηϑὰ ὥστ [Π0 τῖρο οΟἸΐνθθ Υ͂ ἰγοδάϊηρ ἴμθπὶ οὧξ 

σὰ τη6 ἔθος (ΤΊῚ, Μίὶς. τἱ. 156), οὐ ὉΥ (πγοσπίηρ ἰπθπὶ ἰπῖο Οἱ! -Ῥγθθϑοβ (2010), οὐ 

οἱ] - τ }}18 (πλοΐδο ο164:125), δἰ βου ἢ [80 Ἰδιῖοῦ γἹοϊ θα 6 ποσὰ δουπάδηϊς αὐδηςγ. [ξ 88 
ὨΔίΌΓΩΙ, ἴμδὲ ἴὺ ΠΟΪΥ οἱἱ ψὰ8 0 ὈῸ ρῦγο, δῃὰ υπεϊχοὰ (Ἴ]) τ} οἱ] οἵ δὴγ οἷδοῦ 
416 }}}}7. 8.6 Οείειε, Ηἰετοῦ. ἰϊ. 880; ὕύροίἑπὲ, ὮΘ Ἐδ Ἐρυδιίοα Η68., ΤΏ 68. χχίχ. δδρ. 7; 
ἩΡίπεν, ΒΙΌ]. Ὀὶοξ. 11. Ρ. 170 -- 178. 
Το ἴδ6 ἌσδηἀοϊδΌγαπι ὈΘΙΟηρ,, 88 ΔΟΟΟΒΒΟΙΥ͂ πὐθη 5118, 4) [86 πω εγε (ΠΡθΌ,; 1688 

Ῥ᾽ δυο, βορίυδρίηι, ἐπαρυστήρ, 1[}6 νοεθ61 7 Ἡἰς ἢ (Π6 οἱ] 'β ρΡουτοὰ ἰπῖο ἐπ 9 
Ἰαπιρ8; δηὰ Οηκοῖοβ, ἐδ, “ ἰοη 8"); διὰ δ) ἥγε-δλουεῖς (ΠΓΠΙΠΌ ; δοριυαρίης, 
ὑποθέματα, “ δι υ8- ἀΐδῃο8᾽᾽,; Ὑ Ἰζαῖθ, “νδδα, πὶ αι ὁηπηοίδ, ὀχ ηρυδηΐαγ ἢ"). 

8. Τὴ ΑΥΤΑΒ ΟΥ Ἱνοκχβε, (ΠΊΏΡΠ ΠΩΙ͂Θ οὐ ἼὮΡΟΠ ΠΕΙΘ οὐ 2Π|Π ΠὩΌ, 
θυσιαστήριον θυμιάματος). Βοίνγοοι ἐδθ διονγ-Ὀγοδὰ [80]0 δῃηἃὰ ἰῃθ οδηβ]οβιίοκ, 
διὰ Ὀοΐοτο [0 ουτίαἷῃ πΙΟΝ θορδγαίθα [η6 ϑ'δποίηδιγ ἔγοιλ [6 ΗΟΪΥ οἵ Ἠο]ο8 

(χχχ. 6), δίοοὰ [86 δἰΐδδσ οὗ ἱποθῆβθ. [{ γγχωδ δαῃ8Γ6, ΟΏ6 Τσπθὶς Ἰοηρ, Ομ σανὶς Ὀτοδά, 
διὰ ἔνο ουὐδίϊ8 πἰρἢ,, οὗ δοδοῖδ ννοοὰ ουουϊδίὰ Δ} Ῥαγο ζ0]4, οσπδσεηθηίοὰ τὶ ἃ ζοϊάθα 
τογοαίδ () τουπὰ 1ΐ8. ἴορ (32), τε λόογπς (ΠΣ, ϑοδερλνπς, κερατοειδεῖς γωνίαι) οἵ 
16 ϑΑτ16 τηδίοσΔἰ8 85 (80 Αἰίαν 1801 ΟἹ ὙΜΙΟὮ [Π6 Ὀϊοοὰ οὗὨ δίἰοποπιθας τγ88 δρεϊηκὶοὰ 
ἘΥ ἴ8ο ΗΙΣὮ Ῥυίοδι, 1.ου. ἱν. 7 (Ὑ}1δὲ Ἐ86 τοδί οἵ [9 Ὀϊοοὰ νᾶδ ρμρουτοὰ αἰ ἴδ Ὀοιϊίοτι 
οἵ [0 δἰἴασς οὗἨ Ὀυγηι-οἸσ χ8), δὰ ἢ σοϊάδθη σίηρβ ἴον ἴΠ6 δίαυεϑ. ΝῸ βδοσίῆςρ 
οἴ δῃγ Κὶπὰ νγὰϑ ἴο 6 Κὶ]164. οὨ 118 ΑἰἸΣΑΓ; ῬΌΓΟ ἱποθΏθθ ΟὨΪΥ Ὧ8 Ὁ ὃθ Ὀυγηοὰ οη ἱὲ 
ὈΥ ΔΑδΙῸΠ ΘΥΟΣῪ τηοχηίης, ἤθη 6 ἀτοδβοὰ [Π6 ἰδσῦρβϑ, δῃ ἃ ΘΥΟΤΥ Θνθαίηα μη Ἦθ 
ἰρθιοὰ τοῖα. Αδουὶ (πὸ ἀἰϊῆογοηὶ Κιηὰβ οὗ ἱποθῆδθ ἴο 06 υϑοὰ ἔου μας ρΈγροδθ 
(ΠὮ), ΠΡ, οἰο.) 866 ηοΐθ οῃ χχχ. 84--- 38. 

ο. ΤῊ ΟΟἸἾΕΤ. Ασουπηὰ (δ6 ΤΑθογηδοὶο δη ἃ ἰὲβ ἐπα ρ] ΘΠ ΘΏ[8 τγ88 8 Οουτί, ὁπ6 ἢπη- 
ἀγα συ ϊ8 Ἰοηρ, ΗΔῪ συδἱ 8 Ὀχοδά, δηὰ ἔοστηθά ὉΥ Ῥἰ "Ασα δηὰ ουγίδίηδ ἄνο οὐδίϊδ εἰ χἢ,, 
ΤΠ ΡΠΠδγβ τόσο οὐὗἨ ποοὰ, ηοῖϊ ρἰαίϑὰ νυ πιοίδὶ, ἐγθηγ οἱ αδοὶ οὐὗἩ 186 Ἰοοῦ δἰάοθα, 
ἴθῃ οὐ (δ ΒΟΥ οὔθ8. Βαϊ 88 [16 Ρῥἱ11αγ δὲ [89 Θογῇθγβ ᾿ σα οοπηϊοὰ ἀοαπῦ]ο, ἰΒοὶς 
δρετοσδῖθ ΠΌΤΩΡΟΡ διηοπηϊοὰ ἰο δἢγ-εῖχ (ποῖ εἶχιγ) οοἰστηηδ. 1κὸ ἐθοθο οἵ τὴ 
Ὑδθοσηδοῖο, ΠΟΥ ἼΟΓΘ, δὲ [Π6 Ὠϑῖμεῦ θηά, ὑχουϊἀϑὰ ν]ἢ φοοξζείε (Ὁ )1}2), ἴῃ ἐμΐα σδδ6, 
οὔ Ὀγδββ (Π} 2), Ὀπὶ ΠΠΘΥ π το Οττιδυιθηιθά δὲ [Π6 ἰορ στὰ οαρίμαἰς (Ὦ 3) ονοσϊαιὰ 
ὙΠ δἰϊνεγ (χχχυ, 17), δηὰ Βαὰ, θεδ 68, ἰνεν λοοῖδ (Ὦ}}}, οὐδ νας γος (Ὠ ῬῚΦΠ) 
οὗ [0 88πι6 πιοῖ8] τσεσὸ ἰδ, ἴο οοῃπϑεῖ [86 ΘΟ] ΌΠ.Πδ, δῃὰ ἴο βυρροσὶ 1π6 Βαπρίηζε οὗ 
00 Οουγῖ, ΤΏ ε80 πδηρίηρβ 670 οὗ ἤῃο ἱπίὶποὰ ᾿ἰποη ΟἸΦῸΌ Φ’29)), ᾶὅνο εαδὶϊδ Ὀοίνθοη 
ΘΥΘΥΥ͂ Ε΄" ἘΠ Αγα, θα 88 [86 πογίθοσῃ πὰ δουίθασι βἰἀο μδὰ ϑδοὴ οὔθ μυπάτοα ουδίξδ, 
δηὰ 85 ὑπ ΘΠ -ὍὯ0 Ρ ΑΓΒ οὗ [80 ἀϊδίδηοοθ οὗὨ ἄνο συ ἱϊ9 που]ὰ Ὀ6 γϑααίγοι ἴοσ ὁῃθ Βαῃ- 
ἀγοὰ οαἱίδ, τγ 9 πιιδὲ θυ ρροδο [δὲ ἔνθ συ 8 οὗ ἐμῈ μβηρίηρβ ΤΈΓο ἰδίκοη ἂρ ὉΥ ἰο]άϊηρε 
Δυὰ ὉΥ ἴδ6 {πο κηθ88 οὗἩ [Π9 οοἰυπηηθ. ὙἼΏΘ βᾶτηθ δ ὨΘΟΘΔΒΑΣΊΪΥ [Δ 6 0580 ὙΠῸ τΠ 6 
᾿ιδησίημδ οὗ [Π6 τ δίθσῃ δἰ ά6. 
ΒΟ δῃίγβῃοθ ἰηΐο ἐδ9 Οὐυτὶ Ἰτᾶδ ἔγοσῃ (16 οδϑδὶ, “ τἰδὲ τῦθηῃ [116 ϑῃ δἀσοθα, ἰξ ταϊχὰὶ 
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δβεηὰ 1ἐβ ἔἄγδὶ ΣῶΥ8 ὍΡΟΩ ἰξ᾽ (ορερλιο, Απεὶᾳ. 1Π. νἱ. 83Ὰ Ηδγο ὙΥΔΑ, ἝΧδΟ Υ ἴῃ τἰθ 
το 416, ἃ ἀοογ, ΕἸΥΘΏΪΥ οὐ 118 ν]άθ, οὐοσ σης ὙΠ ἃ συχίδιη ΟὗὨ [}}6 Β616 χηδίθυ 18 δη ἃ 
ἩΟΓΚΙΩΔΗΒΗΪΡρ 85 πὲ Ὀοίογα (Π6 ΘΘΏΟΙΌΔΓΥ, 80 πὲ ἔχζοπι ὁδοὶ βἰάθ οὗ [18 ΘῃΓθηοθ 8 
δρ8.ο οἵ βἥδοη σα}: νγᾶ8 ἰεΐδ. Ὁ ουΓίΑΙ ἢ Μ͵δ88 βαρροτγίοα ὉΥ ΟΣ ΘΟ ΏΓΏΠΒ, δηὰ [0 
Ββηχζίηρ8 οὐ Θδοῖ δἰὰθ οὗ ἰδ ΟΥ̓ [ὮΤΟΘΘ ΡΠ γ8. 0 τοῦδὲ ΠΟΥΘ δρδΐῃ ΒΌΡΡοδο ἔδμδὲ (ἢθ 
συγιδί ἢ ͵ὁ8 50 [Ὁ] θὰ ὑπαὶ ἰν οοσπρίοα ὑἸΘΠΙῪ σα ὲϊ8 οὗ δι θού66Β [Π6 ἔΟῸΣ ΘΟΪΌΤΏΏδ, 

ὙΠ τὰς ἤῆοοη συ 18 οὗ μδηρίηρ δὲ Ὅδοῖ βἰἀδ σοβίθὰ οἡ ᾿μοὶσ ἰὮγθο σΟἸ ΠΣ)Πη8 ἀπά 186 
οχέγοιηα ΡΣ} Γ οὗὨ [86 ουτίδίη. 

ΤῊο Οουτγὶ Βαὰ πο σογοσίης, Ὀυὰϊ νγα8 ἀχροδϑὰ ἴο 86 ὀρθῇ αἷσ. Ετοσῃ Ὑἱποὺὲ ᾿ξ γ 88, 1 Κ6 
[80 Ταθοτγηδεῖο, ἰαδιθηθα ἰῃ 116 στουηὰ ΌΥ ΌΓΑΒΒ οἱη (ΠῚ ἽἼΠ)) δηὰ ἰδϑηΐ σοροϑ (ὉΠ, ). 

ΤῈ εκαογοὰ ἰοχὶ ἀο065 οὶ βἰδί6 ἰῇ δῖ οὶ ρμᾶτὶ οὗ 6 Οουτί ἐΠ6 ΤΑΌΘΥΙΔΟΙ6 βίοοά, δαὶ 

[16 τηοδὲ ῬΓΟΌΒΌΪΟ ορίηΐοι 15 Γπδὲ οὗὁἨἩἨ ῬὨ1ο (06 Ὑιι. Μοβ. 11}. Ρ. 668), ὙΠῸ δβϑοσίδ ἐπὶ 
6 ΤΔΌΘΓΗΔΟ]6 βίοοά ΟΥΓΟΏΕΥ συ [8 ἀἰδέδης ἔσοτῃ ἴΠ0 ποτίδ, βου, δ ἃ νυϑδὶ βἷὰθ οὗ [86 
Οουτχ (ηοἱ ἴῃ 1 τη 16, 89 ΦοθοΡρμΠ8 δι8068), δο ᾽1δὲ ΒΑ͂Υ συ ϊῖ8 τοτηδίῃοᾶ 8Δ8 [Π6 Βρϑοθ 
Βεΐνγοο 1.6 ΕΔΒΙΟΓΏ εἷά6 οὗ ἴΠ6 ΤΑΌΘΓΠΔΟ]6 πὰ 1Π6 Θηΐζδπος Οὗ Π6 ἴοηί. ΤῊ8 Ἰδοῦ 

δρδοθ μὙδ8 οὐσυρίοα ὈΥ ἔνγο ΒΟΪΥ ἱτω ρ] ΘΙ ἢ 8, ΠΔΙΏΘΙΪΥ : 
Ἰ. ΤῊΒ ΑΥΤΔΕ ΟΡ ΒΟΒΝΤ-ΟΕΡΕΕΙΝΟΒ (πδνπ ΓᾺΪΌ). Τὸ νδϑ οἵ δό]ον Ὀοδγὰδ 

(πη 122), χχνίϊ. 8) οὗ δοδοῖδ ποοὰ, οονοσϑὰ νυ ὈΣΔΑΒΒ, Ὀπὲὶ ῬγΟΌΔΘΌΪΥ, οχοορὶ ἀυγίης 

[86 οΌΓΩΘΥΘ, 8119 τυ δ Υ ἢ (560 χχ. 24; οοτηρατο αδλὲ οῃ χχυϊϊ. 5), τ ΔΙ ΟΝ ἑοστηθὰ, 
δὶ (6 ΒΆ1Ωὴ90 {ἰπ|6, 116 ὌΡΡΟΓ δἰάἀ6, ΟΥὁἩ δβυχίδοθ, ου ν  ἰοἢ [6 ΒΟΥ 68 ὙΓΟΤΘ ΡοΥΪογτη α, 
76 Βοίρῃς γγῶδ ἴὮγοο σα 8, ας ὈΟΓῺ [18 ἰοῦ] δηὰ Ὀτοδὰ ἢ τογὸ ἔνθ ουδιδ. ΑἹ [89 
ἴοτΓ ΘΟΥΏΘΥΒ ὝΘΓΘ ἔοι ΠΟΙῚΒ ΟΥ̓ [Π6 βαῖηθ ψοοά, οὐουϊδί ἃ τυῖςἢ ὈΓΆ88, οἡ τὶς 8 ρατὶ οὗ 

(06 Ὀϊοοὰ οὗὨ [6 51-οὔοσγίηρ "δ δρυϊπκὶοᾶ Ὁ. 186 ῥγίοδὶ (χχίχ. 12), δῃὰ ὉΥ ππϊοὶ, 
Ῥεγῆδρβ, (Π6 βου βοῖϊαὶ δηΐτη}8 ΟΓῸ αδίθηθα ἰο ἴ[Π6 ΔΑΓ Ὀείογο [ΠΟῪ στ το ΚΙ Ἰοὰ 
(Ρβαῖπι σχυ!. 27). Τηδίοδὰ οὔ [6 ττοδι (1) τουπὰ {86 τὶς, δηὰ [86 αἰΐδν οὗἁ ἱποθΏ86, 

{Π18 δἰ δὰ 8 δογάεν (22), δῃὰ ὑπᾶοσ ἰὲ 8 σγαίε 97 πείιοογὰ 977 ὅταε. (ΠΟ ἽΔ9Ὁ 
ΤΩΣ ΠΡ), δοοογάϊηρ ἴο Βοπιθ, ἴ0 βοῦύθ 88 ἃ Κὶπὰ οὗ Ῥϑῃο ΟΥὉ  βῖορ ἔογ ἐδ οὐϊοϊαιϊης 
Ῥτίοδίδ; δοοογάϊηρ ἴο ΟἾΒΘΙΒ, ΠΟΤ ῬΤΟΌΔΌΟΪΝ ἱπ οΟγὰοῦ ἴο τϑοοΐγο Ἡβδίθυοῦ τυϊρἣϊ ζ8]} 

ἔτοτα ἴῃ6 Δἰ(ΑΥ, δηὰ, 88 ἴπ6ὸ ποίνοσκ σηϊρς ἤᾶνο ὈΘΘῺ ΥΘΙΥ͂ Οἶο086, Θ0418 ΟΥἹ ΜοΟά ὙΓΟΓΘ 
σδυρς ὈΥ ἰϊ, δη!ὰ 89}}68 ΟἾΪΥ ἴ6}1 τσγοῦρση. ὙὍῈῸ ποίνοσκ τοδομῃοᾶ ἀονγαηννασγὰ [τΌτὰ [ἢ6 
Βογάαγ ἴο ἴδ τἀ ἀ]6 οὗ [86 αἰξαγ (χχνυὶϊ. 5). δοῦν, Βοβοηταῦ Ποῦ, ὙΥἾΠΟΓ, δηὰ οἴἤ ΟΣ, 

ὅτ οἵ ορίπίου, ἔπδῦ [6 δογαθν ᾿τὰ8 τουηᾶ 116 τηἱ 16 οὗὨ [86 Δἰίδυ, δηὰ μδὲ [86 ποίννοτῖς 
Ἄοονογϑὰ 118 ἸΟΊΤΟΣ 4] ἰο 186 στουπά. Βαΐ, 15ῖ. [Π6 ΟΙΘΔΓ διδίθηθηΐ οὗὨ [86 ἰοχὶ τι ]]}- 
1Δἴ68 δρδίηδι ἰς: ““ Απὰ δου δῇς μαὶ ἰΐ---ἰῃ ποιννοσκ---υηᾶοῦ [πΠ6 δογάον οὗὨ 86 ΔΙΑ Σ 
Βοεδίι, (δὲ [06 ποὶ ΙΏΔΥ βῸ ἴο {86 τι ]6 οὗ 1.6 δἰέασ" (γϑγ. 5); δῃᾷ, 2ηὰ. [89 
οὈνΐουβ δ δίοαΥ Ὀοίνγοθη 106 “΄ τόδ " (Ὁ) οἵ [86 Αἰίᾶγ οὗἉ ἱοθηῆδο, δῃὰ 189 Ὀοσγάος οὗ 

ΟἿΓ ἰδ, οοτροὶδ υ8 ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἴδ: Ἰα[(6Γ 10 πᾶν Ὁ6θΠ 8190 δὲ ἴΠ6 ἴορ δῃὰ ποὶ ἰῃ [86 

γηϊἀ 16. Οα ἰδοὸ ποίποσίκ, δὲ [86 ΟΌΣ σογΏ6Γ8 οὗ 16 Αἰἴ8Σ, ῬΟΤΟ ΤΟῸΣ τίηρβ οὐὗἨ ὈΓΆΒΒ, 

ἑηίο ὙΠοΝ ἔνο βίανοδ οὗ δοβδοΐὶβ πσοοᾶ, ονυοσϊαἰὰ τλτὰ ὉΓΆΒ8, Το ΓΘ Ραΐ ἴοσ ὑγβηβροσί. 

Ἑτοιῦι δα στουπὰ [0 [86 ἴοΡ οἵ [ἢ ΔΙέλγ, 16, 88 ΤΩΔῺΣ δϑδβοτί, ἃ Κἰπὰ οὗ ζϑῃι}9 βἰορίηρ 

ἄτα οἵ οαγίϊι, δοοογάϊης ἴο ΒΔΌΡί ποσὶ ἐγδάϊεῖοσ, οα ἐδ0 βου τὶ δίἀο (806, βουγουασ, οα 

ΧΧ, 98). 

νος υοδοὰ ἰπ οοπηροϊΐοη ὙΣ Ὠΐ8 αἰΐδυ,  Το 411 οὐἤἠἨ ὌΓΑΒΒ, ΠΑΤΩΘΪΥ : α. ροΐδ 

(ΠΥ Ὁ), ἴὸ τοπιουο {10 Δ8}:68 οὐ; ποῖ “Ῥ818 ἰο τϑοοῖνο [86 δϑδῇοβ," 88 [86 ΕὨρ]ἰ8ἢ 

Ψοετγείου ἐσαπδῖαῦθθ); ὁ. δλουεῖε (Ὁ), ἴ0 οἴοδη ἐπ δυτίδοο οὗ [π6 διίδυ; Ἂς. δοιοΐδ, ΟΥ, 

δαεῖμε (ἸΡΌ), ἰπ πίοι [16 Ὀ]οοὰ οὗ [Π|6 βαουῖβοοδ ννγ88 τοζαίνθα [ὉΓ βρυϊηκὶ] ηρς [86 

Ατατ; ἀ, Τογᾷε, ον, Μειλλοοῖε (ΓΔ 72), ὉΥ τιϑαπε οἵ νοι ἐδ0 ῥίοοαδ οὗ θοδῆι γγϑσϑ ραΐ 
οΥἩ Τυτησθὰ οὐ ἴδο ὅτο; δηᾷ, 6. 37ε-ἐλουεῖα (ΛΠ). 

2. ΤῊΒ [αὐεὰ Ο3, λουτήρ, Ἰαῦταπι, χχχ, 18---21; χχχυΐ!. 8), π᾿ πο [86 

Ῥτίεδίο υγσδδμοὰ ἐμοῖσ μδη 8 δηά ἔδοϊ Ὀθίογο ὑπ 6 Υ Ῥογίοττηθα ΔῊΥῪ οὗἉ ̓ παὶν βδοσοὰ {ππο 018. 

Ἰς οἱοοὰ Ὀοίπνοθα [ἢ 9 αἰΐασ οὐ Ὀυγηϊ-οβουίηρθ δπὰ ἐδ οὐγίαϊῃ οὗὁἨ [16 'ΔῃηοίΌΔΓΥ, 

δοοογάϊηρ ἴο ἴ89 Ταϊαὰ (ΜΙἀὰ, 11. 6), ἃ 1116 το τ6 δοαῖπ., [ὁ νγὰ8 πιδὰθ οὗἉ Ὀγδβδι 

ΟὨοΗ͂Υ “οΥἩἉ ἰδθ Ἰοοκίηρ μἶαδθοδ οὗ ἐΐ9 Ἰτοιθθα, ὙΠῸ βογγθὰ δὲ (16 ἀοοῦ οὗ [δ6 ΠΟΙΥ͂ 
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ἘΔ γ801." ΟἽ ὃπὶ ΠῚ Ἰν ἬΝ ΠΊΝΝΥΠ ΠΙΣ 23, χχχυῖ!. 8). ὙῊ18 ἱπύοῦ- 

Ῥτοϊδιίοη, νι μΐο ἢ88 Ὀθθη δἰϊδοχοὰ ΌΥ ΒδΘΩΣ, 888 ὈθΘΏ ΦῸΠΥ υἱπάἀϊοαιοα Ὁγ Ῥίπεν, 

ΒΙΌ]. Ὁϊςι. 1.460. ΤῊΘ ΤΌΓΤΩΟΥ τοπάοσβ: “6 τηϑὰθ [86 ἰδύοσ οὐ Ὀγδβδ.... ἑοσείδεν τοϊ ἢ 

Ἰοοκίηρ-“᾽48868 ἴῸΣ 186 ὑγοπλθη" οἷς, Α ΥΟΥῪ δίσδηρο σοι Ὀἱπδέοι οὐὨ πἰθη8115!: [118 

ἔοττα ἷἰθ ποῖ ἀοϑοσι δϑὰ ἴῃ 186 ἑοχῦ: Ὀπὲ γγ76 ΤΩΔΥ ἱπίον ΠΌτα [Π6 σοττεβροπάΐπρ ναβϑ6}5 οὗ 
πο ἰοιαρ]ο οὗ ϑοϊοπιοῃ, [πδΐ ἱὲ νγγδϑ δοιηϊοϊ γοῦ δῦ; δηὰ 41} δῃποίθηϊ ἱπίουργοίουΒ ἄρτθο ἴπ 
ἐπΐβ ορἰπίοη. [Ι{ ἰ8 ἕασί ποῦ βιρροθοί, [μδὲ ἰξ νγῶ8 ὑργον θὰ ἢ 81..4}} ρογίυγοβ οὐ ἴδ ῃ8, 
τυγουρὰ ὙΠΙΟΝ ΒΙῸΣ ΘΟΌΪ ἃ ἙΟΠΥΘΏΪΘΏΠΥ 06 166 οὔϊ; ἴον ἷξ 18 δεϑογίθά, [μδὲ [0 ῥγίθδιϑ 
οου]ὰ ποῖ τνϑδὰ τμοὶν ἔδος ἰῃ [16 ἰδυοσ ἱέδο ἢ, Ὀθοϑῦϑο ἰδ νγγ8δ8 ἴοο ἷρσἢ, δῃὰ Ὀδοδυδο [ἢ 0 
ὙΓΔΊΟΥ που] ἃ ἤλυθ ὈΘΟΟΠΙΘ ἱρυτο δη ἃ πηδυα1]8]9 1 Ὀπὲ ΟὨ6 ργίοδὶ δὰ τταβιιοα ἰιἷ8 ἴδοξ 

ἐποτοΐη. αὶ ψὸ ἰθᾶνθ 1686, ἀπά ΟἿΟΣ δἰ πιΣ] αν οοη͵θοίαγοΒ ππάοοϊ ρα, δίθοο (ΠΟΥ͂ 
ὁδηηοῖ 6 δΒαδείαηπεδιοα ἔσο πὸ ΒΒ ]ἰς8] ἰοχ.Ό ΤῈ ἰανοῦ σοθὺθαὰ οἢ ἃ ὈΓΆΣΘῚ Ὁ886 
(13), 86 5β!δρθ οὔ δῖοι τηῦϑὲ ΠἰΚονν86 τετηδέῃ πποογίδίῃ. 

ΤῊΐβ '6 ἃ Ὀτίοῦ οὐ ]1πη6 οΥὨ [16 ΗοΟΪΥ ΤΑΌΘγηδο10 δὰ 118 ἱπρΙθτηθηῖβ; ἴῃ οι ΒΚ οι οἢ 
ψ6 πᾶν Θηἀοερνουγοὰ ἴο 5 Πρ]  Ὗ [80 ἀοΒοΥ ΡΟ 88 του ἢ 88 ργβοι ]6Δ0]6, Ὁ δια ἀϊου δ] γ 

δυοϊάἀϊηρ 411 μοϊοσαῖοδὶ τορασζὰ ἴῸ τπϊπιρογίδηϊ δοςΘΕΒΟΓΊ68.---Ἰἶ 6 ΒΌΓΥΟΥ [Π6 Βδοσϑᾶ 
δἰταοσίγο ἴῃ 1:5 τοι ΠΥ, ν6 οδηποὶ ἀἰβοονοῦ ΔηΥ οὗὨ [18 ραγίβ, ν Ὡς ἢ 116 1Βτγδο] 68 δμηου]ὰ 
Βατο ὈΘΘΏ ὉΠΔΌΪΟ ἴο ὀχθοιῦθ, Οἱ ΠΟΥ ἔγομλ γδηϊ οὗ τηδίοτ 818, ΟΥὁ ἀοἤοίοποΥ οὗ βἰκ}}}; δηὰ 

180 ἐΥΘΑΌΘΠΕΥ τοροδίθὰ οὐ᾽θοίουδβ δρδίηϑὲ [86 δυιηθηι οἱ οὗὨ Ἐ8.6 εαογοὰ ἀθϑογ ριο ἢ 

δαφοὰ οὐ μ8ὲ δυρτιπιθηΐ, αν ὈΘΘῺ 80 8:1006058Ὁ]}Υ τοίαϊεὰ Ὀγ ΒΔον (ΒΘ γι. ;. 97] ---276; 
1ϊ.116-119., ὈΟΙΪδ 88 τοβζαγὰβ [ὴ6 ΟΠδΓΑΟΟΣ δὰ ργοροσίίοῃβ οὐ 189 Ὀυϊ]άϊηρ, δὰ 180 
ΤΩ ΘΟ ΔΠἶσΑ] τηοὰθ οὗὨ 118 Ἔχϑουϊίοη, [πδὲ τὸ ΠΟΙ ΒΟΥ ἰδ ὉΠΏΘΟΘΒΒΘΡΥ ἐ0 ΘΠΪΟΣ ἰηΐο ἃ 

υοδβίίοη 80 Ὑ] ΘΙΥ οοῃηθείοα νυ] ἢ} Τοδϑαγοθ 68 (Ογοϊ χη [0 ΟἿΓ ῥγαδοηὶ δι 076οὲ (806 Καίεν, 

Ῥοπῖ. ἰϊ!. 658, εἰ δεᾳ.; 1)ὲ Ῥείίε, Ἀοϊιτᾶρο ζν ΕἘΠηϊοῖς, ἰη8 Α. Τὶ ἱ. 958; ἰϊ. 359; 

Οταπιδεγο, ΟἸτοη. 179; ΜΒολίεμ, θη. [πἰγοά, Ρ. 112; Ἡαευεγπὶολ, ἘΠη]οἷς 1. 11. 460, 

εἰ 6εφ.). Απὰ τὴ [8680 δυζαπιοηῖβ, [Π6 ΔΥΌ ΣΑΓΥ οοη͵οεΐατο, ὑπαὶ (Π6 ΤΌΘΓΠΔΕ]6 18 

8 Ποιϊιίου δ δἰττιοίιγο, [γϑηιθαὰ ἴῃ βιηδ! θυ αἰτηθηδίοηΒ δἴλοσ τδ6 τηοάοὶ οὗ [Π6 δοϊοτηοηῖς 
ΤΟΙ Ρ]6, ἰο968 (ἢ ΟὨΪΥ ταῖς Ὀ85815 οἡ ἩΔΙΘὮ 1ξ τοδί θα, 

1. ΤῊΝ ΜΑΤΕΒΙΑΙΘ ὕϑθῈ0 ΙΝ ΤΗΒΞ ΟΟΝΘΤΕΠΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 

ΤΑΒΕΒΝΑΟΙΕ, 

α. ΤΗΕΒ ΜΕΤΑΙΒ πιεπιϊοποὰ ἴῃ χχν. 8, 86 μο]ἅ, βί]γϑγ, δπὰ ὃγαββθ; ἐδ6 δρρ!!οδέίοη 
οἵ ἴσο “85 οοῃδί ἀογοά παρργορσίδίθ ἴῃ ἴΠ6 οοποιίτασίίοη οὗὨ ΠΟΙΥ πΐΘΏ5115 (ΧΧ. 29). 

1. οι (377), αἰπηοβὲ δυο ν Βοσο αὐδ] 1 θαἀ ὉΥ [86 ΘρῖῖδοΣ ρωσγε (ΠΏ), νοῦ ἰδ 
δοοογάδίηρ ἴἰο 10:6 Ταϊπηαὰ βθοἢ ρο]ὰ, 88 “Ἰοβθϑ ποϊμὶπρ ἰῃ 86 ὅτο᾿ (Αδατῦ. ῬΡΤΌ 
ΩΨ, “ ἐόνϑη {ἶἰπη05 Ρουθ). ΟὈΤΏΡΑΓΟ, δῦουὶϊ [86 αἰ γος ὩΔη168 δηὰ Κἰπὰβ οἴ 

δο]ὰ οσουστίπρ ἰη [μ6 ΒΙΌ16, ᾿οδεπηιίεν, Απία. ΓΥ͂, 1. Ρ. 48, εἰ 264ᾳ.---Ἰὰ ἴ[86 ΤΆΒΟΙτ 8016 
1 ντδϑ υξοα α) 88 ἃ Β0]1ἃ τη888: [ὉΣ [6 ὨΟΟΪΒ δηὰ 8119 οὗ {π6 Ὀ ]Π|δτα, δηὰ οἵ 180 ἔπτο 
ἧπποῦ ουγίαϊηθϑ; [86 ἸΟΟΡ8 δηὰ ἤοοῖβ οὗὁἨ 0 γθὶ Ἴσουοσίηξ, [ῸΣ [06 τηθτοΥυ-δοδῖ, (ῃ6 

Οπογαδίπλ, {π6 τίπρβ δηὰ [Π6 ψυγθδί!β οὗ 186 ἀκ, οὗ [86 διον-Ὀγοδαὰ (8016, δῃὰ οὗ {πὸ 

αἰΐδτ οὗ ᾿ἰποϑῆβθ; ἴον ἴπ0 ἀΐδβ[68, [6 ὈΟτν]8, 6818, δηὰ συρδ; ον [80 σδη ἀ] οδιϊοἷκ, τυῖ ἢ [ἢ 6 

Βηυ  γ8 πὰ ἤγο- δῆονοβ. ὁ) Α.8 ἃ οονοσίηρ οὗ ἐπθ δοβοῖδ ποοά: ἴοσ [6 Ὀοδγὰβ δῃὰ ρο]69 
οὔ τ. ΤΑΌΘΓΏδοΪα, 1Π6 Ρ111Δγ8 οὐὗὁὨ [16 πῦὸ ἰὭΠΟΥ συγίδί δ; [ὉΓ 1110 δῖ, [6 βῃον- ὑγοδὰ 
14 016, διὰ 186 ΔΙἴΔΓ οὗ ἰησοῆδο, τυ τοῖν βίανϑϑ, δη ἃ ὑπ Βοτη8 οἵ [6 ἰδίίοσ. 

3. ϑιῦγΕκ (Π 2), νῆϊοῖ 18 ΠΟΓο ποῖ ἀθβογὶ θὰ ὉΥ͂ δὴν ορίτμοὶ (506 Ποερεηνζεν, ἴοο. οἵξ, 
Ῥ. 58, δἰ 8εᾳ.). 1 ῬἯ8ΔῪ8 βορὰ 4) Δ8 8 80] ἃ Ιηδδ8 [Ὁγ ἴΠ6 βοςκοὶβ οὗ [ῃ6 Ὀοδγὰβ οὗ 16 

ΤδΌοΓηδοΪο δηὰ οὐ (ῃ6 Ρ1114 78 ἴου 1Π6 ἔνγο ἱπίθγηδὶ ουγίδὶ 9; πὸ ΠοΟΐκΒ δηὰ τοὰβ οὗ [86 
Ρ ]]τθ οὐἨ 186 Οουτί; δ) 88 ἃ σονθγίης ἴῸΥ ἴΠ6 ΟΑρ 1818 οὗἩἨ ἴδ Οουτὶ ὈῚΠΑτα, 

8. Βπλβα (ΠΡ 2) νγὰβ οοπβίἀδγοὰ 1688 ργθοίουϑ ἰδὲ [86 ὕνψο ῥγοοθάϊηρ τηρίββ, 

δἰ Βουρ ἢ Ὁ νγὰ8 οὗ στοῦ ἀυγΔΌΣ ΠΥ, απὰ δὰ 8. βιιϊηΐϊηρ οοϊουγ, [Ὁ νγ͵88 υϑοᾶ α) 88 8 
80 1ἃ τη888 (Ὁ [26 3ο.ἶΚοίδ οὗ (6 ΡἾ]]ΔΓΒ οὗἁ Π6 τἀ ἀ]6 ουγίαίπ, [86 Ἰοορβ δῃὰ μοοὺκβ οὗ 
16 δοοοῃά Ἄσονογίην, [16 ὑδηΐ Ρὶῃ8 οὗ [πΠ6 ὙΔΌΘΓΩΔΟΪΘ δὰ οὗ ἐπὸ Οουτέ; [1.0 δβοοϊκοῖϑ οὗ 
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ἴῆο Οουτ-ΡΙΠἾαγα; 6 Ὀοτάσν, (Π6 ποῖ-οτκ, δὰ [86 τῖπρε οὗ 1.6 Δἰἴὰν οὗ δυτγηΐ- 
οὔδετίπρο; ἰἴ8 ροίβ, βου, ὈΟ 135, ἴουκβ, δὰ ἢγο-βουοῖβ: (δθ ἴανοσ δηὰ ἰΐϊ8 ὃδδο. 

δ) ΛΒ ἃ οογοσίον: [ῸΓ ἔδο δἰἀ65 οὗὨ [16 Αἰἰδὺ οἵ θυγη - ΟΣ ρ, 115 ὨΟΓΏ8 ἀπά βίανυςβ. 
ὙΠῸ8 ϑοόῖο ἰάθα τηΐϊσοϊ ῦὉ6 ἑοστηϑά οὗἨ [86 φυδη γ οὗὨ τηϑίδ] ὁτωρ]ογοά ἰῃ 1Ππ6 βὰοσο 

διτυοίογε; δηὰ 116 ΠΟΙΥ τοχὶ ἀἰθιϊ ΟΕ δέαϊοϑ [Π 6 διποπηϊ οὗἨ δ. ἢ βρϑοΐθϑ, πδιηοὶγ, 29 

ἰ6]οη!5 (Ἴ23) δηὰ 780 λοὶν δῃιοκοὶβ οὗ ψοϊὰ, 100 ἐδ ϑηΐθ δηὰ 177 ΒΟΙΥ βῆ Κο]8 οὐ δι ἱνϑσ, 
δηὰ 70 τΑ΄οη!8 δηὰ 1400 586 κ6}8 οὗ Ὀγαβα (χχχυὶὶ, 24, εἰ 5εᾳ.). ΑὉοπίὶ ἴδ 6 νδὶπα οἵ [ἢ 6 

Βῃοκοὶ δηὰ 110 τδ]θηΐ, 500 ἢοΐΘ οἢ χχί. 838. ΤηῸ ππηαγοά [Δ] Θἢ18 οἵ δἰϊνοῦ τσοῦο δρρ] δὰ 
ἴογ το πππάγοα ϑοοκοὶβ οἵ ὑπὸ ΤΑΌΘΓΏδΟΪο; δὰ [πο 1775 8βῆκο}9 ἴογ [ἢ 6 ἤοοῖε, τοῦμ, 
δηὰ οδρίἰ815 οὗ [0 Ρ᾿Π|γ οὐ ἔμ6 ΟΟὨΤΊΙ.---ΜΔΗΥ χηοάογῃ οΥθῖο5 ἢδν οοηβίἀογοὰ ἰδ ΐ5 
ατελὶ απ ΘΠ ΠΥ οὗὨ ΡγθοϊοΌΒ ταί 8}8 88 ΒῃΟῖοΣ δυζυτηθης δραίηδέ Π6 δυΐῃοσιν οὗ 1ῃ9 
Μορβαῖς ἀεϑεσίρείοι οὗ ἔμ ΤΑ Θγμ 8616) Ὀπὶ [Π6 ΘΠΟΥΤΩΟΏΒ, αἰσιοδὶ ἰηογοά  Ὁ]6 δραπάδποθ 
οὗἩ γχοϊὰ δῃηὰ εἰϊνοῦ ἴῃ 1Π6 Οτίθηξ, ΘΒ ΡΘΟΙ ΔΙ ἰῃ ΤΌΣΟΣ ἐἰπιθδ, ἰ8 80 τῦ 81} Κηόνῃ, ἐπαὶ τμαὲ 

ΟὈ͵οςοη σὲ ἈΡρΘδΥ ρογίθος Υ ἔμ|}16, δηἃ νϑ οοῃίθηξ ΟὔΓΒΟΪγ68 ὙΠῚ τοίδευίηρ ἴο [16 
ἱπιοζοϑίϊηρ ἰδοῖδ δὰ ἀδία σοπιρ θὰ ὮὉγ Βαεῆν, Ῥϑγτηῦ. ἱ. Ρ. 359, 260. 

Β. ΟΟΙΟΘΒΒ οπυτιογαιθὰ ἱπ ΧΧΥ, 4, δ. 
1. Βεῦξ, ὁ ΨΙΟΙΒΤΟΒΩΌΕ (ῦ9η, ϑορί. ὑάκινθος οΥὍΎἠ ῥακίνθινος, νἱοίδορα 

ῬΌΓΡΟΓΟΔ), ΒΊΟΝ ἴδ 4 ἀδγκ οοἰοῦν ὈΙΔΥἑΠΡ ῬΑΙΕΪΥ ἰηἴο τϑᾶ, ῬΑΣΌΥ ἱπῖο Ὁ]06---864-.Ὁ]υ6; ἷἐ 
ὍΓ88 ΟὈϊαϊηοα ἔγοσι [86 [αἴοσ οὗ ἃ ε})6}}.- ἤβῃ, τωοβεῖυ ἰουῃὰ ἰπ τοοῖκβ δηὰ οἱ θα, οδ]οὰ 
κήρυξ, Ὀποοίπαπι, τηῦγοχ οὐ φοπογ]ϊαπι (ον [10 Π|,--- μαῖχ ἰδηιμπα (9) ---- Ταγσεπε 
«᾽οπαίλαπ οὐ Ὠθαϊΐ. χχχὶϊΐ, 19, ἀηὰ 7αίΐκπι., ΜοπδοΒ, 44, ποῖ δορὶ ἰοἱΐρο [Β]δοκῆβὶι, 
Τ᾿ηἰθη 5. }}}, οὐ [6119 τοδσίμδ Ηἱδρδοΐοα [ϑιραπίϑομο βθεϊκδίζθ), αϑ ΜΊ ἢ 6118 6] ον 68), 
ἶμ ἰς οὗἉ ἃ δβρίσγαὶ ἴογπι, ἢ ἃ τουπὰ οροηΐηρ ( εν, Ηἰδι. Ναῖ, ᾽ῖχ. 61). Ηογουοσ, ἴδ 6 
οχϑδεῖ βρϑοΐθβ οὗ 8}6}}- ἤβῃ, ἔγοπὶ ν Ὡς ἢ [πὸ δποίθηΐθ σαϊποά [80 ρΌΓΡΙΟ, ἰβ8 80}}} ἃ δα δ͵)θοὶ 
οἵ ἀϊδραίθ. ϑαοῖ δϑὲῃᾳ ὑγογθ θυ ἀΔΏΕΥ ἰοαπὰ οἢ ἴδ οοαδίβ οὗ Ῥμοηίοίβ, 1,δοοηῖδ, 
δηὰ Νοῖίὰ Αἴπίοδ; διὰ Δ7Ὸ 8ι}}} οὗ ἔγοαπθοΐ Τὁσοῦττοποο {πγουρῃοῦΐ 186 τῆο]6 οὗ 1ῃ9 
Μοὰϊοεγδῆδδη δηὰ Αεδηϊο; Ὀαΐ [86 5}6118 οὗὨ 110 ἀϊβοτοῃς οοδδίδ γίοϊὰ γοσυ ἀἰογοπὶ 
ΟΟΪουγς (866 Ῥ γεν. ὨΘ Ατὐολῖς, νἱἱ. 12). 1 6 Ῥμοηϊείδηβ (Τ γτίδη8) δύο ποῖ [ἢ 6 
ἱπυθη οῦβ οὗ [δὲ ΘΟΪΟΌΓΣ, [ΠΟΥ 6 δὲ ἰϑϑϑὲ (ἰκὸ το 1,.γἀΐδη8) τηοϑὶ οοἰοταιϊοα ἴον 106 

58Κ1}} τὶς ἢ ἴθ γ ὀχ ἱτοὰ ἰπ 18 ΔρΡΡ]]οδίίοη ἴον ἀγοίπα. ὙΟΟ ]θα δέυ 8 ΤῸ ΓΘ Θδρϑοΐδ! 

ἀγοὰ ψὴὰ ἰδ, Ὀὰϊ Βοϊμθίπη68 680 ᾿ἴπθὴ δηὰ οοἰΐοῃ, Μοάδγῃ οὐθοσυδίίοηβ ἢδνθ 

ἰοδιϊδοὰ {86 ἔδεῖ, [δὲ 186 ἰπρίηρ [πίοθ 8 οὐ κί πδ}}γ τυ ἰϊο, ας ἀροῦ Ὀοΐης ἀχροβοά ἴὸ 
1Π0 δ ὈΘΟΟΙΏ65 ἢγβὲ ᾿ἰσὰς ρτόθη, [6 ἀθορ δηὰ δϑϑ- ζγοθῃ, δὰ (θη ΟὨΪΥ͂ ὈΪὰ6 οΥ 

τοὰ; πὶ ἱξ πδα8 ὈΘοΏ Γοιηδυκοα, [πὲ (ἢ18 ΟἸΓΟυΙαδίδῃοο 068 ποῖ ΔΡΡΘΑΓΣ ΘΏΓΓΟΙΥ τῸ 
δίτοο Ὑἱἢ [16 ΡΌΓΡΙΘ οὗἩ [16 βηοίϊοηίβ. ΑΒ 680} 8816]}- ΗΠ6ἢ ἔπγτι 868 ΟἿΪΥ 8 ἴδ ἀγὸρθ 
οἵ [86 εἰησίηρς )πῖςο, σα]1ο ἃ ἐδ βονγοῦ, δὰ σοηίδὶ θα ἱπ ἃ 6 γ6856] ἴῃ [ΓΠ6 ποοῖ, ἱξ 
“88 σοῃδίἀογοὰ 80 Ὀγϑοίουβ, [8 ΟἿ] Κίπρθ δπὰ ῥγίῃοοδ, δη ἃ ἐμ Βίσμοδί οἹἤοἶ 415, υσοσὸ 
ῬΌΓΡΪΟ ΚΑΣΤΟΘΗΙΒ, δπὰ (Πδὴ πὶ 180 [1π|0 οὗἨ [06 ΒΟΤΏΔΗ ΘΙ ΡΟΙΌΓΒ, [ἢ 6 ΟΠ ΖΘη8 ΜΘΓΘ ἰηΐοτ- 
ἀϊοιϊοα, οἡ ῬΘΏΔΙΕΥ οὗὨἨ ἀοαιι, ἴσου ὑδίπρ [Π8ὲ οοΟΙοῦγ,. ΟΟΠΓΑΥΘΉ ΠΟ οὗ τἢ}18 [ανν γα 8 
τορβαγὰοα 88 οτἰτηθη [86880 τηλ᾽οοιδιὶθ ((οἄ. πδ8ῖ. χί. 8); δηἃ [Π6 ΤηΌΓΤΟΧ [861 γι ο8]16ἃ 
ϑασεν (οοτάρδσο ΜΙάγαῃ δὰ Ἐδιθον 111, 6).-Ἴπ [86 ΗΟΙΥ ΤΑΡοσπδοῖθ ἰδ ντ88 δρρ] θὰ ἴῸΣ 
[δτ6 σατίδίηϑ Ὀοίοτο ἴπ6 Οοατί, [Π6 ϑδποίπασυ, δηὰ [6 ΗΟΪΥ οὗ Ηο]ΐοθδ, ἀπά ἴοσ 6 βγεὶ 
σογοσίηρ δηὰ ἰΐ8δ Ιοορ8. Ἐἰπιοπὶ ΧΡ δἰ ἢ8 ΠΣ ΌΥ δέδιε ; ΟΥἩ 118] 18ῃ, ἀζζηγγο οἰίγα 
“παγίπο, ΔΙ Βουρ ἰδ ἱποϊυδοθ 186 ἀδτκοῦ οΟοῦτα 8980. Βαϊ ΑὈΑΓΌΘΠ6Ι ὑγα δ᾽ δίθβ 
ἰποοΙτ οΙγ σὰ; Ἐδη Εγα, Βδδηΐ, δηὰ οἴβοῦβ, ψεϊΐϊοιο (7), δῃ ἃ Τα π ον, γεϊίοιυ δἰϊᾷ, 

Οἰδοῖθ, ἐπάϊοο; δοιαρασο Ταΐπι., ΒδΆἢ. 91; Φοῦδπι. 4; Μοπδοῦ, 44; Μαίΐπιον., Ζ12. ἰἱ. ἢ} 

(δαὶ ὑάκινθος ἱδ8 Ἠοῦ ὁΣΧοΟΪ δίνο Ὀἷπο, 85 ΒΑΘῺΣ ᾿88 δηδθανουγοα ἴῸ 65. Ὁ} 1 5ἢ τ Σ1ἢ 
ἰηδυδδοίοης ἀγρυτηοηῖ8); Βοολατί, ΗΐοτοΣ. 11}. Ρ. 665; Βγαμν, ἢ) Υ᾽ εδἱ. βδσογά. ἱ, σδρ. 18; 
τεγεν, Ιἄδοῃ 1. ἰ, Ρ. 97; Οεδεη., ΤῊ. Ρ. 1508, 

2. Βπν (Ὁ, πορφύρα, Ῥυγρυγα, ἰη 2 ΟἜγοη. ἰΐ. 6 11 δὲ, 88 ἴὴ Βαϊ 69 δῃὰ Ατσβδθὶς ; 

δου {86 ΟἸΥΤΩΙΟΪΟΩΥ, 8560 Οεϑεη., ΤβοΒδΌγι8, Ρ. 1268), 198 οὈϊαϊηοὰ ἤροσα ἃ 8}}6}}- ἤβῈ, 

τὰς ἢ ἰ8 σδαρῆὶ ἰπ [ἢ 866 ὈΥ Ὀαϊς (πὰ ἱπογοΐίογο οα]οὰ πορφύρα θαλασσία, 1 Μδοοσ. 
ἦν. 43.) ΊΪΩΥ (ἰχ. 60) ἀοδβο θα ἰξ ἴμπ6: “ ἼΤῈῸ δοοομὰ οἷδδβ οὗἨ δ8}|6}}- ἤ8}} 15. οδι θᾶ 
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Ῥκγρισα, ἴδο τπιουίἢ οὔ ΔΙ οἢ ἰβ Ῥγο᾽θοϊίηρ ἰη ἃ ἤδίθ]δν ἴοτπι, δηὰ [16 ἰηδὶὰθ οὗὐἨ πο 
Ὧι88 8 ἐυΌ]ΔΓ βαρ. [{ 8, θ681468, ιγηἰϑῃ θὰ νυ ᾿Υῖο 168 ἴὸ 116 ἴΟΡ, ΖΟΠΘΓΑΙΥ βουθη 
ΒΌΘΝ διΐηρβ δίδπἀΐηρ οἢ ὁδοὶ Βρίγο, γμιΐο ἢ ἀσὸ τοὶ ἰοππῃὰ ἴῃ [86 ὀκοοσίπωπε, θα: ὈοΛἢ δνθ 
ΔΒ ΤΩΔΏΥ Βρίσοβ 88 [ΠΟΥ͂ οσυυηξ γοϑιβ.7 Οὐτηρασο δοοδοτί, ἴοο. οἱξ, Ἀ. 678; «Απαϊὶ, 1)6 
Ἡοδιϊτυκτίοηο Ραγρυγάγυ; Ἡγύπον, Β10]. Τλῖοξ, 1. Ρ. 290, 391.---Ἴἰ νγδϑ υϑοὰ [ὉΓ [Π0 δδ:ηθ 

Ῥδείβ οὔ πο ΤἈΌΘΓΙδΔΟΪΘ 88 [ἢ Γ5Π, ὁχοθρὶ ογ [06 Ἰο0Ρ8 οὗ [Π6 ὅτβι οονουίῃρβ. 

8. σπιμβὸν ΟΦ ΠΡΡΊΠ, οὐ ΠΡΟῚΣ 5), οὐ Μ91Π, οἵ ἋΦ ἀπὰ ΟΦ, κόκκινον, 
φοινικοῦν---οῖ δίβαφος, πο πιθαπ8 “ ἀουδ]ο- ἀγορά," ἤοπὶ 2), ἴο τορϑϑὲ ; νεστηΐ- 

ου]ὰ8, σοσουβ, οοσοίηαπι, οτοοδῦσῃ ([ἸΌΣ] γυθη, ΌΤΙ, δηὰ (.45 9. ἴο διιῖη6), 8 ἰδὲ 

Ῥγρῆς παποι-ναϊαθὰ οοϊους (χρῶμα ὀξύ, λαμπρόν ; Ἴαγα. 7) τη ἢ 18 οδίδϊ πο 
ἔγοτα ἴδ ἀοδᾷ Ὀοάῖθϑ δηὰ ορρῴϑβ οὗὨ 8 814}} ἱπβοοῖ, [16 ἴδιμδὶς οὗ [89 σοοομ ἐϊοὶδ οὗ 

Ιἀπηαὺβ (ΠΡΡῚΠ ; Ατδθίο, ἄδγημβεβ, οὔ πιβοι}, Ὑγ ἰοῦ, ἑονγασὰβ τη 6 οπὰ οὗ Αρσὶϊ, βειεϊεβ 
οὔ 86 ὈτΑΠΟδ 68 ΟΥ ἰοανο8 οὗἩ ἴδο λοΐ-οαλ (πρῖνος, κόκκος ; ἰἰαχ αι 0118, οὐ σοοσεϊίοτα:; 

Βιοοῦ ρα] πιθ), δηὰ τοὶ ἰδ δὸ ἀϊπιϊπυεῖνο, ἐμδὲ [816 δηοίθη!8 ΘΟΙ δἰ ἀογοὰ ἰδ ποῖ 83 ἃ ᾿ἰνὶπε 
ἱπδοοὶ, Ὀπὶ 85 ἃ θϑοτὲ οὗ ταὶ, ΟΥὁἨ 8π|81}} σαϊδίη, διὰ 85 8 υεροίδθϊο ρὑγοἀποιϊοηῃ οὗ [86 
ἔγοο {561 (συδουϊίαπι, ῬΊΊη.). “1ἰ ἰδ δοοαϊ {Π|0 κἰζο δηὰ δίιδρο οἵ 8 ρ68, οὗ ἃ ἀϑορ νυἱοϊϑὶ 
ςοἷουσ, ρονάογοὰ τὴ ἢ τ ἶϊ6,᾿" δά πογίηρ ἴο ῥἰδῃῖδ, οἰ ΘΗ οαἶδ; ἴῃ [Π6 δργίηρ, 186 
ἔσπιδ!οδ ἴΔῪ οὔθ; ἐβοὴ [86 Ὀοάΐο8 ἀθοδύ, δηὰ ἰοττῃ ἃ οούοσ οὶ 8618 [Π6 ορ8. 
ΤΟ ἰἰοχ δαυϊο δ ρτονδ ΠΘΑΌΘΠΕΥ ἴῃ Αδἷα Μίποσ, Ῥαθβεῖηθ, δὰ ἰῃ [86 βουῖθοσα 
Ῥδσγίδ οἵ Επσορο; ἰδ διαὶ πϑ [πὸ Βοῖρεϊ οὗὨ ὑνΧ ΟΥ̓ [Ὦτϑϑ ἔϑοί, [88 ουδὶ, ροϊη θά, θυθύζτθθῃ, 
ὈΥΙΘΕ]Υ Ἰθανθθ, ἃ ΚΤΘΥ͂ διηοοῖ τη, δηὰ θδθᾶσβ τουπὰ βολεϊοί-σοὰ Ὀσστίθ8 ἴῃ σταρθ- Κὸ 
οἰυδίοτα (ἰἱοεοογίάεε, Μαῖοτ. Μοάϊΐο. ἱν. 48). ὙΠ6 οοοῦν πηάον ἀἰθουδδβίοη ΓΊΔΥ, ἔπ 6 Γ6- 

ἔογο, βατὸ ὕθδϑῃ σεγη ον (τοτιη-οοοῦγ). ΤὩηθ Ῥπορηϊοῖϊδηβ ΤΟ διζαΐῃ [Π6 πβίϊοη 
ἩὩΟΝ δὰ Ὀγουρὴϊ [Π6 δὶ οὗἉ Ῥγορδγίης δῃὰ δρρ γίπρ ΟΥ̓ πιδοὴ το ἐἰθ πἰροεὶ μοσγίθοϊοη 
(Ρ] πη. ἰχ. 65). ὙΒοίδον 2) ἰβ δγποηγστηοιβ Ἡὐπ ὮΝ, 86 Βδϑὺγ θοϊϊονοθ, ἰ8 ὉΏΘΟΓ- 

ἰδίη; δηὰ διε πουρὴ ἐμδῇ σοϊουσ, τὰ ἢ ἢτο δηὰ Ὀ]οοὰ ἢδγῦθ ἴῃ σΟΙΏΠΊΟΙ, γγα8 ΟΠ ΘΗ͂Υ 
οδ]]οὰ φοινικοῦν, ἰΐ ἀο685 ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ ποὶ (Ο]]ονγ, ἐμὲ ὮὨ δὲ 16 ἀφο. 8) τὶ Ὁ Ἵ, υἱοοά 

(800 Μαδποπίάεε, δὰ ΟὨΒΙ]αΐτὴ ἰχ, 1; πὸ 68115 ουγ οοἷοῦν ἸΏ ; ΕΌη Ἑχστα δὰ χχνυ. ἐ; 
Εἰπιολιὶ ὀχραἷπο θοιὴ ᾿Ὁ) δὲ δὰ ")2) ΓΙΩΘῚΠ πὴ οτίπιρου; Βαβάϊδῃ, οὔ]γ ἐδ Ἰδίϊοσ 
ποσὰ; Βαθῆθδτι Βα ίσνοα ΠΡ Γ το εἰρη γ, ἀγοὰ ποοῖ, νυτϊδὲ .)27) φιδιηῆοο ἰξ )α στοά 
Ὅ00]; ὃαὲ ΡΠ δ ὯὨΟ δι, Ὀπὶ 4 οοἴουσ; ἤίοεενπνεδιεν, ϑοδοὶ, Π. ἱ, Ρ. 412-414) 1ἰ 

Ἧ45 Ὀγοθογίυοα ἰο 6 αϑοὰ ἔοῦ ἐ86 συγίδίῃδ δηἃ ὨδΔηρΊ ΖΒ οὗ [Π6 Τ ΔΡΟΓΏΔΟΪ6. 
α ΒΤΌΕΕΒ ΑΝῸ ΟΤΗΕΒ ΜΑΤΕΒΙΑΙΒ., ΤΟΥ δἴο: 
1. κεν (ὧδ οὐ ἼΦΌ δ). ΤΙ ΐδ ἴα, ρασαρϑ, (ὴ9 πηοδὶ οοηἰοαιοα οὗ 41} {Π6 ᾿πηδῖο- 

τί ]8 ταθη οποθα ἰπῃ σοπηθεοϊίοη ἢ [Π6 βαογοὰ βιγυσίυγο; Ὀπὲ ΓΘ ΠΩΔῪ ΕΓῪ [0 Ὀχγίηρ ἴῃ 
ΒΑΙΙΩΟΏΥ [Π6 ρτεδὲ νἈΓΘΙΥ οὗἨ οοῃῆιοϊτρ οὐἩ ἱπδοοῦγαθ ορἰπίοῃβ ϑοὲ ἔοσ ἢ ἰπ τοδὴν ἃ 
Ἰδθοσγίοιιβ ἰγβαῖῖθο. ὙΤΠΘΓΘ ΟΟΟΏΤ, ἴῃ ἴδ ογ μία) ἰοχὶ οὗἩ [πο ΟἹα Τοεϊδειθηΐῖ, ἦνο ὨοΌ ἢ 5 
οὗ διυῆβ, πΠ6 τοϊδεῖνο τηϑδηΐπρ οὗὁἨ ὙδΔΟὮ ἰδ 8 07)6οὲ ἴο τηυοὴ αἱοραίο: ΠΏΣΒ, 2, 
3, Δ᾽ δυὐὰ Β΄ 2. [εἰ ἰα π6 ορὶπίοῃ οὗἨ πιδηγ, {μδὲ (6 ρουϑγ οὗ 116 ΗθΟΓΟΥ 
᾿δηρσυδρθ ῥγϑοϊπ θα [Π6 ῬΟΒβΙ ὉΠ οὗἨ ροββοϑδίῃρ γὺ πδίηθα ἴοσ 100 δαῖγηθ Οὐ͵ϑοὶ ΟΥ 
Ὡοϊίο ; δῃὰ {πδὲ τὸ δἴῸ ἱπογοίοσγθ σοι ]οὰ ἴο βοοῖ ἔνο ἀϊθδγοης βίιυ δ ἰῃ 1|οϑ6 ἔνθ 

πογὰδ. (80 ονίε, ἰπ ΕΊειοἾΒ ΟΥοὶ, ἰϊ. Ρ. 7523.) Βαϊ τηδὲ δυρροδίκέοι, τὰς ἀδηΐθθ δὲ 
ΟΏΟΘ6 81} ΒΥΠΟΒΥΙΩΟΙΒ [ΘΙΤΩΒ ἰπ [80 Ἡοῦγονν Ἰδηχύδσο, ᾽8 ΟΣ Ρ]ΟΙΟΙΥ τοΐαϊοὰ δηὰ τετοουθὰ 
ΌΥ [16 τῖΟΪΘ βδογοὰ ΡῬοϑίυ, τ ιίο ἢ ἷ8, ἴῃ ἃ σγοαὶ τπϑϑϑυτο, ἰοαηἀοὰ ΟἹ ΒΥΠΟΏΣΤΩΟΙΣ 
ῬΔΓΑ]]ο ἴδῃ (606 Ρ. 264); δηὰ, ἴῃ ἔδεϊ, γὸ πιδοί, ἴῃ νοἱ, ἱ, ὑ. 778 οἵ 106 βάπι|6 νοτῖκ, ἢ 
ἘΠ|6 ΘΟΠΙΓΆΣΥ δεδβουτίοη : “ [10 δἰ πι ρ}Φ ΤΩ ΔΏΠΘΓΒ οὗὨ [Π6 δηςίθηϊ βοιηϊεῖο πδίίομβ τη] ρ] 164 
[86 Ὠδτ68 οὗ [πὸ ἴον Οὔὐθοῖδ (ΠΟΥ δὰ σΟΠΒΕΔΏΓΥ Ὀοΐογο (Ποῖὶς ογθ8." Ιδἐ ἰδ ἔασιδοΣ Ὀαὲ 
ὨδίΌΓΣΑΙ, [πᾶὶ ἃ ὑργοάποῖ, τὶ ἢ 18 ἱτημογιοα ἔγοτῃ 8 ἑογείρῃ σοῦπηςγ, ἰδ δἀοριοά πηάογ 86 
Ἰάθηρῖςαὶ πϑτῖθ υγῖ ἢ Ὑγμῖ οἷ 106 ἱπηροσίογῃ ἀοϑίρηαίθ ἰξ ; δηὰ ἱξ τπ6 δδπιὸ ῥγοάποὶ 18 
ἱπιγοἀποορὰ ΟΥ̓ Εἴννο ΟΥἩ Τλοτο αἰ δγθης παιίοηβ, ἰδ ὁδητοῖ βαγρτίδα, ἐξ ἰὲ ὈΘΟΓΘ ἔἴνο ΟΣ ΙΏΟΣΘ 
ἀἰ δγθηξ παῖμθβ. διασιίηας ἔγουι [8656 Ῥγοσηΐθοδ, γγ0ὸ ΟΌΘΕΣΥΘ: 

α. ΠΟ (Ὁ) ἰδ ποΐνοσβδ] δον ἰο "6, “α;Σ, οΣ πε ζδστωθηῖδ τηδησίδοιυγος 
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οἵ Βεχ (οοζρδσα ποίο ἴο ἰχ, 81), Οοβοηΐῃδ (ΤΠ68. Ὁ. 1186) ἀοτῖνοβ ἰξ όσα ἰδο Ῥαπὶς 
ογὰ Ζεραφοῖς, ἰμαὶ ἰδ, , Ὁ Ὁ, “ ᾿ἰπδοϑὰ, 

δ. ΤΊ τοῦεβ οὗ 6 ῥγίθδιβ Ασὸ Ῥγοιη δου οι δὶ τοργοβθηϊδα ἴο οοπβίβὶ οὐ Ἵ2 δπὰ οὗ 
ὈΤΩΝΒ (οοπαρᾶσα Ἵβροοίδγ ἘΣοΚ. χ]ῖν. 17, δηὰ Εχοά. χχυι!, 42); ἴδ ἰδ, ᾿βογοίοσο, 
ἌἜνϊάεηι, [πὶ Ἵ2 δἷδὸ βίρπίβεθδ ἐΐμεπ; ἴον ᾿ἰ πο νγα8 οοπδίἀθγοὰ (ἢ6 Ρυγοδὲ οὔ 81} πηδλίο- 
ΤΊΔ]5 ἴοτ ξαιτηθηϊδ, (ὉΣ ἔπ δυγοδὶ 068 ποῖ 90 ΘΑΘῚΥ 86.119. ἐπ ἱξὲ (ΕΣεκ. ἴρο. εἰξ.); ἄοτα 
18 ΣΆϑ0 ἴδ: Ὀγίοδίβ οὐ 16 1πάϊδηβ δῃὰ Ἐργριίδῃβ ποσο δἷβο, ἴῃ [86 ἐθῖηρ]εδ, αχοὶυ- 
δίνεϊυ, ποθὴ τοῦθ (Πεγοά. 1ϊ. 87); δῃὰ [86 βᾶσῃθ ουδίοπι νγὰϑ δἀοριθὰ ὉΥ ἐδ [Ὁ] Οὕγ ΕΣ 
οὗ 1518, θη ΠΟΥ βασυΐοθ 'γὰ8 ἱπίγοὐποοά ἰῃ Ποτηθ δηὰ Αἰμοπε (Ρ μὲ. [8. 1.1). 

ς. Τδο τοοῖ 2 ἰ8 ουυϊουβιυ Κἰηάτοὰ ψ ἢ τπδὲ οὗ ΥἹ3, ὄψδεμε, δῃὰ ἴῃ Αὐδοὶς ἔθ ΓΟ ἷ8, 

ἡπάοοά, Ὀπὲὶ οὔΘ οοττοδροηᾶϊηρ ποσζὰ (") ΤΠὸ ἀογναιϊΐίοη οὗ 12 ἰδ οὗὁἨ «γακπιαὶς 

οτί ἴῃ, δηὰ ἰ8 ἐπογοίοσε Ὁ Ὑ πδοὰ οὗ (6 ϑυγίαη Ὀγδβδβὺβ (Εζοκ. χχυὶὶ 16; βοὸ (ες. 
ΤΠΘ66. Ρ. 190) Δοοοτάϊπρ ἰο Ηεοτοάοίαδ (ἰγ. 86), [ὴ6 Ὀαπὰδβ πδοὰ ἴοσ βηνδϊορίηρ τὰ6 
Του Π}168 ὙγΟΓΘ ὄψοείνε σίμάον (σινδόνος βυσσίνης τελαμῶσι); διὰ πυτηθτοῦδ τηοάοτα 
ΤΩ Γοθοορὶς ὀχδιηϊ δι οἢ8 ἢδυθ ργουθὰ (ἢ τη τ τηΥ -Ο] 18, ὀυθὴ οὗὨ ἔθ ροοσεϑὶ ἰηὰϊ- 
νἱάπδ]α, ἴο δ6 ἔπεβ. ἘΕῸσ (πὸ [Πγοϑαβ οὗ πη δανο ἃ οὐ] ηἀτίοαὶ ἴοστη, Δσὸ ἐγδηδραγοηὶ, 
δηἃ ΑΣι ου]αῖοα ον ᾿οἰηϊοὰ 1κὸ 8 οδπὸ; ἴμοδο οὗ σοξϊξοη πδτὸ [6 ΔΡΡΘΔΓΘΠΟΟ οὗ ἃ ἔδὲ 

εἰ Όοη, τ] ἢ ἃ Βα πὶ ΟΥὁ ὈΟΓάοΥ δὲ ὁδοῦ οάρθ, Τἣο ἐπγοβὰβ οὐὗἁἨ τηυτημιγ-ΟἹ] ο.ἢ ἢδνο, Οἡ 

δΔοσυγαῖο οὐδβογνυδιίοη, ῬθθῺ ἰοπηδ ΡΟΥΘ ΟΟΥ ἕο Ἔχμδὶ:Σ [6 4π8]1|66 οὗὁἨ {πὸ ἔοττωοῦ, 

σίου ΔΩΥ͂ τηϊχίυτο οὗὨ [Π6 Ἰδοῦ. [0 ΙΏΔΥ, ΠΟΎΟΘΥΟΣ, ὃδ6 δἀγϊ το, (δαὶ ἰαίεγ Ὑστὶῦο 8 
πεοὰ (ππ πογὰ Ὀγβδὰβ ἴο ἱπαϊςδῖθ οοἰΐοη 4[80. 

ἄ. Ὑὸε τεδὰ, ἰπ Εχοά. χχχίχ, 28, ἀϊδιϊης Ε}Ὺ : ἸΠΘΥ πηδὰθ“ ἐπα Ὀγοϑοΐοθ οὔ ᾿ἰηοη( Ὁ29Ὁ 
ἽΔΠ) οἵ ὝΦΟ Κ᾽; διὰ ἤϑῆοθ ἰΐ ἰβ οἰθδσ, ἴπδὶ ΖΘ 'β βσγποηστηοῦβ ψῖ τ Ἵ2, δηὰ 

εἰσυϊῆεβ 150 ᾿ἰπθη οὐ Ὀγββῦβ. ΤῺΘ ΟΙΥΙΩΟΪΟΩΥ οὗ Τὴ δπὰ ΦΙ ἰοδάβ, ἱπάϑοὰ, ἰοὸ 189 

ΒΔΙῺΘ τηοδηΐης; [ὉΓ 7,12 (ἔγοτι ωὸν , ωάν δυὰ ὥζφ᾽ (ἔτγοπι [86 Ἐσυρίϊαπ τοοῖ, 

σχέντι), β᾽ ΚΠ ὈοΓΔ, τυ ἰέθηθ88, δριθηάουν (Δηὰ 80 ἰ5 ἽΠ, σῇ ἱέο ̓ ἴπθη, ἘδΊΒ. ἱ. 6, 
ἀογίνοα ἔγοσα 8 σοοῖ οἵ [86 βδηλ6 πῃθδηΐηρ); ἔοῦ [06 ᾿ἴποη ζαιτηθηὰ οὗὨ τὴ6 ῥγίθδίϑ Ὑγ6γῸ 

᾿ηἀ ΔΌΪΥ ψἢἶ6, τ Ιοἢ ἰδ [6 οΟΪΟΌΣ οὗὁἨ ῬαΓ Υ δηὰ βαποῦ εν (ςοτηραγο ΕΟΥ. χίχ. 8, 14, 

ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν), αἰιπουχὴ Ῥαυκαηπίοδ (Υ͂. ν. 3) ἀοβογθθθ 106 
Ἡδεῦτον ὈγΒδη8 88 γο] ον (ξανθή ; Ὀὰΐ (0 ὈγΒ8Β0}8 γΓΠἃ8 πιοϑὶ ᾿ἰΚΟΙΥῪ δυο Δ}}γ ὈΪΔπομοᾶ, 
88 5 106 6886 Ὑῖ [8 οὖ Ἰἴηθη.λ Α8 ἔθ νογὰ ὥζϑ᾽ ἱβ οἵ Ἐφγριίΐδη οτὶχίη, ἱξ δβϑϑῖῃβ ἴὸ 
πᾶν ὈΘΟῺ ΟΠ ΘΗ͂Υ υϑοὰ ἴογ Εργριίδη Ὀγββὺβ (Εζοκ. χχυὶϊ. 7), δ ποῦσ, ἴῃ (26 ἰδῖον 

ΒΙΌ]ΪςΑΙ ὈοοΚα, Υ͵12 ἰβ ΤΏΟΒΕΥ δα ϑιἰ υὐοὰ (ῸΣ ἐξ. 

Ἑτοῖὰ [ἢ 656 ΤΟΙΏΔΙΚΒ ἰδ ΓΕδ1}18, ὑπαὶ Ὁ) 15 ΒΥ ποηγιροῦβ ἢ ὉΠ, 2 δηὰ Υ12, 
δηὰ τΠδὶ ἰΐ αἰρηΐῆοδ ἰἕπεπ, ἰκ6 11080 Ἰαῦοσ ἐχργοϑδίουδ. 1ῃ0 Τασγρυμΐπι ΓΔΗ 5] δῖθ 
βοπιοίί το 17, δη ἃ βουπηοιπιο5 ΠΣ, νῖτἢ γ2 ; [86 ϑορίπαρτηῦ το ον 32. ὈοΓἢ τ ἢ 

βύσσινος δηὰ πῖ λένος ; ῬΉΪΪο 64115 [6 λίνη ἐσθῆς οἵ ἴΠ6 ΗἸζΗ -Ῥγίοδὶ βύσσος ἡ καθα- 
ρωτάτη; Ἐδη Εἶτα ΟΧρ]αίηβ, οἰθατὶγ: “ΨἉἙ ἰδ τοὺ βα1ὴ0 88 Ἴ2, 6 οοσίδίη Κἰηὰ οὗ 
᾿ἰποη, τὶς ἢ οοπιοα ἕοτῃ Εσγρὶ αἰομθ"; δηὰ ᾿ξαδβιιὶ: ἸΠΦΘ δ} ΖΦ ; εἰτα αυὶγ Αὐδτ- 
Ὀαποὶ οἢ χχν.4. Τῆο ἀϊδγοηοο ΒΟ θοτθ Φου δ} ἸΏ ΓΟΥΡΓΟΙΟΓΒ ΘΒ Δ ὈΪ] Δ Ὀοένγθοη 
ΟΦ δορὰ ἽΔ ἰδ υηἱπιρογίδηςξ, 86 ΠΟΥ οοηδίογ ὈΟΓ᾿ 48 ἔϊσο δογίβ ο7 πεν, αἀἰβοσθης ἰῃ 
(δεῖν ἰαχίαγο οαἶγ. Το νοτὰ 952 ἴῃ Ἐδι. ἱ. 6, τ ΒΙοἢ ἷ8, ρου δ ρ8, οὗ Ῥογείαπ οτὶ χίῃ 

μον ) 7,33. κάρπασορ), ἰδ αἸπιοδί ΒΘΠΘΓΑΙΙΥ δ ποιευθὰ [0 δἰ ρτι!γ “ Ἰἴπθα 6ἰοῦι, διὰ ἴ8 

τηθηβοποὰ ὈΥ͂ 1π6 οἰαδαῖς 4] ττΙ ΓΒ 85 8 ὑγοάυοὶ οἵἩ ραϊῃ, Ὀπ: οδροϑοΐα!γ οὐἉ [π6 Οτίοηϊ. 
(8θ6 Ῥίϊπ., Ηἰδε. Ναί. χὶχ' '; Οαγί, νἱῖϊ. 9. Ἡβοδϑητη ον ΒΌρΡοβοα ἔδδι Ὁ 2 ἀοποῖθβ 

(0Π6 σγεεν οΟΪΟΌΓ οὗὨ [86 “ ζαγάθῃ Ῥδγδίου "ἢ ων» "),(, Αρίασω Τοιγοδοϊ πυτι; Ὀαὶ φάτ 8 

[ἢδὲ ἰξ δἰχηΐδθοθ, ἰῃ βδηβοσῖξ, ᾿ἰπθῺ ζαιτηθηῖ). 
ἯὟΥο τησβί, ᾿Βογοίογο, γοἦϑος ἔλθ ορίηΐοηδ οὗ ἔμοϑο ὑγῖο ἐγδηβαῖο Ὁ) ὉΥ εἰΐὰ (Ἰ[ 6). 

ΟΥ̓ οοίίοπ (Βοδοππιῦ ον, ἸΤ μος, απὰ οἱ 615), οὐ, ἥπδ τοοοἱ οὐ ἀεπιρ (ΒΟΥ]6, τδο [Ακοδ Ἵ2 
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88 Ἰἴποη, ΠΙΦΒ δα θαχ, δὰ 52 88 οοὔοη). ἀοιαραζο, οὐ ἐδ βιυδ᾽δοὶ, Σογθίον, 

1)6 Βγββο Απιίᾳαογυῃ ᾿. 47, εἰ δες, Βεαμη, Νὶ οδϑιΐὶ. ϑδοογὰ, Ηθῦτγ. 1. τὶ, ἢ. 90, εἰ δε. : 

Οεἰοῖνα, Ηϊοτοδοί, 1ϊ. ΡΡ.169 δηὰ 259; Ζέοϑεπην., Απιίαᾳ. ΙΥ͂. 1. ῥ. 17δ, εἰ δεᾳ.; Ὑαίεε, 
Τοχίγπυπι Απίιϊᾳπογιτα, Ρ. 385; Κιξο, ΟΥο]. ἱ, 472, εἰ δε. 
ΤΏ ΘΟΌΠΙΓΥ τηοβὺ γοποννηθὰ ΦῸΣ ἴπΠὸ τηϑηπίδοίατο οὗἉ Ἰπθη 88 ΕΡΥΡΕ. ΡΙΪΗΥ δπὰ 

ΑἸΒομδοαΒ δδοσῖδο [86 ἱπνυϑηιοη οὗ 1Π6 δ.ί οἵ τοαυΐηρ ἴο Εχυριίδηβ. ϑόπῖθ ὑγοάυοίϑβ 
οὗ τηοῖν ἸοΟΠ ὙΤΘΓΟ 80 ΤΟΙ ΔΓ ΚΘΌΪ 6, τπ|2 [ΠΟῪ [610 |Κὸ 8.1} Κ, οὐ σεϑοιῃ θὰ δητίγοὶ Υ 
[Π6 δηοδὲ σαπι ὈΥῖς ΟΥ̓ΤυΒΙἰη, δηἃ γα 1μοΓγοίογο Οδ]] ἃ ““πσονοη αἱσ. Το πιοοῖ 
ΣΘΙΏΔΙΪΚΔΌ]6 ἰδαίαγο ἴῃ [8 τηϑηθίδοίΓο 15, [Πδ΄ὴ {Π6 ΠΌΠΟΙ οὗ (Πγοδὰδ πὶ [6 ΜΔΙΡ 
ὁχοοοάςα (δας οὗ ἴΠ6 ποοῖ, οἴζθῃ οὐϑῃ ΟΥ̓ [Πγθδὰβ ἔουγ τἰπλ68 ἔπ αυϑηϊγ. ΤΠ ποῖ 
οι ΡρΙογοὰ ἴοσ θην ορίηρ [πὸ τιυτηπιῖθ8 γ88 οὗ ἃ τη υοἢ ΘΟΔΥΒΟΣ ἸΟΧΙΌΣΘ, ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ τᾶς 

"ΜΟΙ 88 Ὠσχὶ ἴὸ ἐπ6 Ὀοὰγ. Ιἄπθῃ ψγ88 ΠΠκουτῖϑ δχοϊ αβίνοὶΥ πἀϑοὰ ἔογ Βουβοβοϊὰ 
Ῥυγροθϑοδ, [ῸΓ ἀγθββθβ, 85 [Ὁ ἴΠ6 σογουίηρδ οὗὨ οπαίτα δηὰ σουποῖοβ. Τὴ6 ἰαχίαγοϑ πδὰ 

οἴη οοἰουγοᾶ Ὀοτγάθτγβ; πῃ 80 ἢ 8868, [Π6 δΟΙΟΌΣ ΔΒ ἱτηραγιδά ἴο [86 τΠγοδα5 ργουΐουβ 
ἴο 186 ἑβυτοδιίίοη οὗἉ τὴ οἷο. ΤΏ σοἸουτίηρ πηλοῦ οὗὨ [6 δέμε βιγῖρθβ νγυ88 ΦΘΏΘΓΆΙΥ 
᾿πάΐχο. (866 Ἡ λέμδον, ΜΔΉΏΠΟΓΒ 111. Ρ. 114--127). 
Τὴ πουη ζ Ὁ) ἰ8, ἴῃ 116 ἨΘΌτγΟΥ ἴοχί, γα ΠΥ οομιθίποὰ π10ἢ [16 ορ μοὶ ἼΦΏ, 

νοῦ ἰς5 ἀοτίνοα οὶ ᾽ (Ατανὶς, . »»" ), ἴο ἔνε ἃ ἰπγοδὰ ἔγοτῃ τρις ἴο ἰοἷ, οὗ 

Βεαοκ- δβαηάοὰ, δηὰ εἰχζηἱῆθθ, (ποτγοίοσο, ἐγ δεθὰ οὗἁ ΤΏΔΗΥ [Πγοδὰβ (860 Ο᾽ε2., Τοδ. ἢ. 1886), 
ποῖ ηοῦ-ῖκο, ΟΥ Π]ΘΒΏΥ, ΟΥ̓ δΒίανο- ἶκο, 88 Πδδῆὶ, ϑΘυηάΐυκ, ὙΥ δῖα, δὰ οἴμοσβ, Ὀοϊονα; 

ἴον ἴ0 χαδιτηθηῖβ οὗ [86 ῥυίθδίϑ ψγοῦο ἰπιθηἀοὰ ἴο σΟΥΘΓ ἴδ6 ὈΟΔῪ ΘὨΓΓΟΙΥ (ΧΧΥΙ,. 42). 
ϑοριυδρίηΐϊ, βύσσος κεκλωσμένη ; Μυϊραῖο, “ Ὀγεβαβ τεϊοσί. ΤὉΤΠα αἀχὶ οὗ ὑνγϊβεϊηρ [Π6 
ἐπγοδὰ νγαβ, ἰη Ἐσγρῖ, ῥγδοιβοὰ ἴῃ αἰδδγοης τηθιῃοᾶβ, ἰδ 18 δορί ΟΌΔΙΥ ταρσοβοπιθὰ 
οὐ ἴΠ6 τοπιῦδ οὗ Βοηΐ Ἠδδβδὴ, δηὰ ᾿828 Ὀθθὴ ἀοδβογϊ θὰ ὉΥ Ἐοβοὶϊηὶ (1. Μοπυτμθηιὶ 

Π.Ὶ, 18, εἰ δ6η.). 
2. οοι,.. 1 τὸ τοδᾶ, ἐπὶ ἴπ0 πδηρίηρβ οὗ [6 ΤΑΌΘΤΩΔΟΪΘ ΟΓΟ (0 Ὀ6 τηδὰσ ΟΥ̓ 

“ Ἰΐηθῃ, δῃὰ πο, δῃὰ το, δηὰ ϑυΐπηβοι, υυἱεὰ ΟἸοστ οἷπα οὗὨ [6 γοδυοτβ τ οσκ᾽᾽" (χχυὶ, 1), 

1}}18 18 ἴο δ6 ππἀογείοοά, {μδὺ [Π 6 ῬΥΠΠςὶρΔ] ΟΥ̓́ΤηΔίη δι: Ὀϑίδη 96 ὙΓΔ8 Ἰηθη, δαὶ (πδὲ τοοοῖ, 

ἁἀγεοὰ νὴ (ἢ ΘΟΒΟΥ σΟΙουγθ Θηυτηογαῖθὰ, δηᾶ πογκοὰ πο Ογ δ ἢ Α] ἤἄρτιγοδ, γγὰβ 
81} }}}γ ἱητοστσουοη. Απά 80 ἴῃ 8}} βἰ τ} ΠΑΡ ραββαροθ. Ὑμαῖ γγὙῸ0] νγγὰδ8 υϑοὰ ἴοσ (Πα 
ῬύγΓροΒο :8, ἴῃ 56}, ῬτοῦδὉ]6, οοπδι οτίην [6 ἀθαπάδηοσο οὗἩ {ἢ18 τηδίοσι αὶ ἴῃ ὑπ6 Ενδβέ, 
δηᾷ [18 ῬΡΘΟΌΪ ΔΓ θυδοορ Ὁ ΠΥ ἴον ἐποδο ϑῃϊηΐην ΘΟΪΟΌΓΒ, δΔη ἃ ἰΐ 18 ΕΣ ΤΈΒΕΙΥ τηοπιϊοποα ἢ 
Ἡοῦγονϑ ἰχ. 19 (ἔριον ; σοτηρδγα Ν πηι. χίχ 6). ὅθ Βγαμη, θ) Ν᾽ οδιίς, βαςεσά. ὑ. 187. 

Οομρδσο Μαίνμιοπίάεε, δὰ (11 πὶ ἰχ, 1. 
8. ἀοαλτο᾽ - Ηλι ΟΟνΈΒινΝα (Ὁ }). Τῆο βποδὲ δηὰ βοίξοδε παὶν (ΠΥ 2), ἘΔ581), 

ῬΓΟΌΔΟΪ οὗἨ 150 ΑἸροῖδ ροδὶ (ποῖ οὗ ἴπΠὸ ὈΙΔοκΚ ϑγτίδη, οὐ ὑσοση Ἐργριίδη, ὑγοοὰλν, 
“88 τωδηυδβοίυτοῦ ἰηῦο 8 Ὀοδουια!, Ὀπὲ δ ο] ἀ βρϑίβηςσο, τ οἢ τγδβ υϑοὰ [ῸΣ οοτογ- 

ἦρε οὗὁ ἰοηΐδ, δῃὰ ὙἘΙΟὮ 18 80 δίΣΟΏΡ, ἴδδὺ ἰδ τ μβίδηἀβ ουθη Ἰοηρς δηὰ υἱοϊθης 

ΤΑἰΏ-ΒΒΟΤΤΟΓΒ; δἰ Βοῦρἢ (18 8, ἱπ [Π6 Ῥγοϑθηΐ ο886, ΒΟΔΓΟΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΕΤΥ͂, 88 ἰΐ ῶ8 
Βῃ οἰ ἀοἃ ὉΥ ἔνγο ΟἾΒΕΣ ΒίΓΟΏΡΟΥ οονγογίηρθ. Τὰθ βορίπδρίηϊ ΤΟΏΟΓΒ ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ, τρίχας 
αἰγείας ; Τάτσαπι ΟὨΚοΙοΒβ, Μ)ΏΌ. Μ 

4. ἘλμΒβ᾽ 5ΚινΝ8 Χχξ) Βεὺ (Ὀ ΟἼΝΌ Ὀδκ ΤΠ) ἰοσπιοᾶ 186 τηἱγὰ οονογίηρ οὗ 
16 ΤΑΌοτηδοΪθ. Τ6 τυ]68 οἵ ΗΘΌΓΘΥ Κ.,ΙΆΣΩΤΟΠΔΙ ῬΟΙΤΩΪ Ὧ8 ἰ0 Γοίοσ 116 δαθοῖῖνο 
(ΘΝ. τὸ τὴο ὅγβὲ ραγί οὗ 186 σοπιρουπηὰ δαδαϊδηίνο (Π ἢ); 866 ΕἸ οαϊά, αν. 8 670); 
δηὰ [πὸ ον 88} ἰηογρσοίοσβ 8150 οχρίδϊ πη [680 Ὑογὰβ: ὁ Γαιδ᾽ δκῖπα ἀγορὰ το" (866 
Ἑδδῆΐ οὔ χχνυ. ὅ, δηὰ οἷσ ποίϑ ἰἢ6σο). Βαΐ ἰὺ 8 ἢοῖ ἰηδά πηΐβδ: 0] 9 ἴο πἀοτβίδηὰ, 6Ἀ ἐπα 

07 τοὰ γαπιδ; δῃὰ, ἰ βο, ἰξ υγουἹὰ θ6 [Π6 ΟΥδβ ἐἰγαρθὶρῆμπδ, τ οἢ 8 [8 ἀοδογ θὰ : 
ΤΉ ἘΒροίρἤαϑ ἷβ ἃ ἀἰδιίηοὶ δρθοῖθβ οὐὗἨ δῇθορ, παυΐῃρ ἃ βῃουδσ ἴοσιῃ μη [6 

ΘΟΙΏΠΛΟΙ δρθοΐθδ, δηὰ ἰῃποὶρίοπε ἰθαῦ- οἶϊ8δΊι [118 ΠΟΙΤΩΔΪ ΟΟΪΟΌΣ 18 χά, ἤοπὶ Ὀτίρὶὶ 

σδοδηαὶ ἴο ταΐουδ οΠποοοϊδίθ; ὙΠ οἢ 1αβὲὶ 8 (ἢ 6 οαπ80 οὗὨ [06 ὀρίεποὶ ρωγρίε Ὀεΐηρ σίνθα 
ἴο ἰξ ΌὉΥ Ροοίδ. ΕἌΓ ἴο ἴδ βου, οὐ ὙΠ} [Π6 ἸΤΟΡΙΟ68, [80 Βρϑοῖοδ 18 ἀθῃβοὶυ εἰοιμεὰ 
ὙΠῚ} σοασθο δοχὶ ἤδδῖγ, θὰΐ ΟΕ οὐ [16 ἡθοῖς, δηὰ ρμοηάδης ἴῃ ρτοδὶ δυυπάδησθ 
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ΒΘΏΘΔΙΒ (Π6 ἔἰγοδ. ΤῊ δἰκίηβ ψοζο, ῬΟΥΒΔΡα, ἐδηηθᾶ, δῃὰ οο]ουγθιὰ ΟΥ̓ ΤΏΒΟΙ (βοὸ 
Ο. ακείϊον ϑιε(α, ἴὰ ἘΤειο᾿Β Ογαὶ. ἰ,. Ρ. 600). 

ὅ. ΒΑυοβεβ᾽ 3κινβ (Ὁ ὉΠ. ΠῚ) τοῖο δρρι θὰ ἴοσ ἐδ ἔσασ δὰ ὈΠΡΡοΙτηοδι 
ςουογίηρ οἵἉ ἐμ6 ΤΑΡΟΓΏΔΟ1ο, δηὰ [Ὁ τταρρίπας ὑρ [86 αὐτὶ δηὰ οἵδοσ ΠΟΙΥ ἐπιρ!θπμοη 8 
ἀυτίπρ ἐμ6 ἸΟΌΓΠΘΥΒ; [ΠΟΥ͂ ἀγα Ὀοβὲὰ 68 τηοποηοὰ ἰῃ ΕΖοΚ. χυὶ. 10, 88 [Π6 Τηδίουἱαὶ ἔγοτὰ 
ὙΠΟ 416 8᾽ 580068 γγοῖὸ τηδὰθΘ. ΤὨΐδ ἰδιίοσ αἰγοαπηβίδηοο, οοτηδί θα τὴ (86 ἕαςε, ἐμδὲ 
ΤΠ ἰο ἐγθαπ ΘΠ Ε πδοὰ ἰπ ἴπ6 ρἷπαταὶ, ἀχοϊ 68 ἐμ6 ορίπίοη οὗ ἐδοβο, ΘδρθοΐδΙΠν δποίοπὲ 
᾿ηίεγργοΐογδ, γ80 πη ἀογβίδηὰ ἰξ 8 ἃ σοίοεγ, ΔΕ Ππου ἢ ἘΠΟΥ αὐ δσ ὙΙΟἷΥ ἴῃ ἀοιοτιηίηΐη 
ἐξ (δορί. δέρματα ὑακίνθινα, Α4., ϑγτηπι., ἰάνθινα; Ψοτοπλ., Ρ6 1168 ἰδηε μηδ; ὅγγ., Ομαδὶὰ., 
δαίνσθθῃ ρατΡΪΘ δηὰ ϑοδτὶοὶ, δ) ))0Ό; Ατμδ,, δεῖς; Οϑάχωδη, ἀδγκ Ό]π6; ᾿οβΘθη τα 1110 
δηὰ Ἠδσγίπιδη, γοὰ; Κίεῖο, ρασρὶθλ, Βαὶ ἰξ ἰ8 ταοϑὶ ἀἰβῆέοα!ς το ἀθοίᾷθ, νυ ἰον δηϊτηαὶ ἰδ 
ἰπιοποά ὉγΥ ΦΠΠ; δῃηὰ 88 νὸ ἄθοπιὶ 8 τηϊπυΐίο ἀἰθαυϊαϊείοη ἑηΐο (Ὠΐδ Βι δ] 6οὺ ΠΟΥΘ 
ἐπηάνἝ88 816, τὸ σοηίθης ΟΌΓΒΟΪΥΘΒ ὙΪΌΝ ΤΩΘΓΘΙΥ ΒΡΘΟΙΥηρ [ἢ6 νϑγίουθ βἰση  οδιίοηϑ 
ὙΠΙΟΝ δδνὸ Ὀθοη ἀβείρηθὰ ἰοὸ (δὲ ΗΘΌΓΤΘΥΥ ἰθττα: ὈδάροΣ (εδϑοηΐαβ, τῆο [88 ἀείοηεὰ 
Ἐπῖ5 πιθδηΐηρ ὙΠῸ ΒΊΓΟΙΡ᾽ ΔΥΖΌΠΙΘηΐδ᾽; Δ ΤΊΔΩΥ ΟἴΠ618); ἴδοῖκαὶ (θώς, Οεοκπεν, Ἠαγεη- 
δέ͵); 564] (ρβοςδ γνἱξυ] πα, 8. απ, Ταδεγ); θοῦ (Ρογείδη Ττδη8].); ρασζάδο (τ. 
Ψεη.); πνοδδοὶ ἾΥΩΣ ρη, Ταϊπιυά, 800 ΒΔΌΛΔΙ 28, ὁ.); δίομοι, ἀο]ρμίη (Νιεδιλν); 
τηοιτηδι ἃ ({γ] ΘΟ α8 πηδηδίυϑ, “ϊολαεῖδο, Ηαδε, Β φολίπο, 566 Ἰοδεπην δεν, Βο μοὶ. 1. ἢ, 
Ῥ. 416; Οεάπιαπη, ΨΈγπι. ὅ8πι. 111, σα ρ. 3), Θβρϑοίδιν ἴῃ6 ϑροοῖβθϑ οὗ ἀυροηρ (Κὺρρεϊδ; 
ἘΑΠΘΒΕ, 8 κίηὰ οὗ ἤγοϑηδ (ζαῤνεολθ); Ὑαὶγὰβ (8 ροΐδῦ ΔηΪμη41); “8 συχηϊηδηΐϊ οὔ τὔθ 
Δη(ΟΪΟΡΘ ἔδεαῖγ, ΚΏοντα ἴο [86 πδέΐνο8 πη 6 γασίουβ Ὠδπιοδ, δι ἢ 88 ῬΔΟΔΒ86, ΘΙΏΡΒΟΔΒΒΟ, 
ἐπιδόδαβα, ἴβοδεθο δῃὰ ἰϑοθ 1126, 811 ἸΏΟΪΘ ΟΥ 1688 ναγίϑιΐοδ οἵ 16 πογὰ ἑϑοθββη" () 
(6. ἢ. ϑδικὲιλ).---ἸῊ βαοῖ υποογιδὶ ΠΥ, δη ἃ οοπαίἀοτίηρ; (μδὲ 186 ααυοϑίοηῃ ἰβ, δἴδοσ 8]}, οὔ 
Πρ616 ἱπιροτγίδποθ, νῦθ δάθετσθ ἴο ἔμ γϑοοϊνθὰ ἐγβηβαείοῃ οὐ δϑάσοσ, νν ἢ οἢ Ἦδβ, δὲ Ἰοδδῖ, 
ΔΒ ἸΩΔΩΥ͂ ΤΘΑΒΟΏΒ ἴῃ 119 ἔΆΥΟΙΣ ΔΒ ΔΩΥ͂ Οἵ [86 ΟἾΠΟΓ ΠΌΣΙΘΙΟΙΒ σΟηεοίαΓοθ (806 Οδϑοπίμς, 
ΤΏ68. Ρ. 1500). ΕΌΣ [Π6 οὈὐθοίοη, ἐμαὶ ργο Δ ΌΪΥ 1ἢ6 δΚίηΒ οὗ οἰραπ δηΐτηαὶβ ΟἾΪΥ 610 
ΔΡΡΙοὰ ον 186 Τ᾿ Θγμδο16, ἀ068 ποῖ Ἀρρϑδν οὐ ζτϑδὶ νγεϊρῃϊ, ᾿α τγὸ σοηβίάοσ ἐπὶ τ ΐδ 
ἦδ 106 ἔουγι αὐἷΐζο ἀχίοτιδὶ σουοσίπρ ϑορασγαωίθα ΠῸΠΕ (86 ἐγδαιωθποσκ ΌΥ ἴνγο οὐδοῦ 
φουοτίηρ (800 Βοοῖ,, Ηΐοτος. ἱ, 989; Ζοδεππι., Οτίϑῃς ἰδ, ρ.94; 26 Ῥνδέίε, Αὐοβδθοὶ, 
Ῥ. 351, ποίο ε). 

6. Ασάσια οον (Ὁ ὯΦ "Υ2), Αταδ, ἐδλμο, ποὲ οϑάδσ, φοῦραγο 1βαίβῃ χἱΐ, 19, που 
ΘΌΟΙΥ͂, ΠΟΥ ὈΟΧ, ΠΟΥ ΟΥ̓́ΡΥΟΒΒ) ὙΔΘ 106 ΟὨΪΥ ποοᾶ αῃρ]ογοὰ ἰῃ [ῃ9 ψοΐΪ6 δβἰγασίαζο οὗ 
486 ΤΑΒΟΣδοῖθ. [0 ζ,ΟΥΒ ὙΟΥῪ ΘΌΠΠἀΔΏΝΥ ἱπ Αταθία Ῥοΐγαθδ, Ἵμ οΠῪ πρᾶν ἴΠ6 Βίπαὶ, 
80 ἴδὲ ΘΥΘΏ 8 ἸΟΟΔΙΠῪ (Π6ΓΘ τγ88 οδὶ]ϑὰ Βἱεπὶ (ΝΌΠι. χχν. 1), ὙΠΘΟΓΘ Δ.Θ Θδρθοίδ!! ῦ 
ἔνο ρόποῦδ οὗ (818 ἴγοο, ἴη0 Αοδείδ τϑσα, ΒΊΟΝ Ὑἱ6148 ἐπ6 συχη- γα ὶς, δὰ ἩΔΟΝῊ ἰ8 
ἀοεβοτ θα ὈΥ Ηδβϑοϊαυίδὲ (Τ τὰν. ἢ. 514), δηὰ 16 Αςδοίϑ Ασδυίοθ, ὙΔΙΟδ ἰδ ΨΘΣῪ δί α1]Αν 
ἴο [86 ἔογπιοσ, δὰ: 1.10 ὈΪϊοΒθοιῃβ οὗἤἩἨ ὙΠΙΟΝ δὸ ποῖ ἴγαρτϑδηὶς 11Κὸ [Πο80 οἵ [ἢ Αοδοία 
γετα. Το ποοὰ οὗἉ [86 Αοδοΐβ ἷβ 8ὸ ἀγα, ἐπ δὲ ἰξ ἰδ δα ἃ ὀυθῃ τοὶ ἴοὸ τοῖ 'ῃ Ἡϑίοσ, 
δηὰ ἐπδὲ ἴ{ 6 ἐπογοίοσο οδ] θὰ ὉΥ [86 ϑορί. ξύλον ἄσηπτον (800 Ῥέεν, Ηἱεὶ. Ναὶ, 
χῆϊ. 19; ὡοθερᾶ., Απτὶᾳ. ΠΠ, τί. 1, 6). [δὲ μιδ88, ἔπσίμοσ, [16 ἀι 41} γ οὗὨ εχίσγομιο ᾿ἰρηηθαα, 
ὙΓΒΙΘὮ τηπδὲ ὮΑΥΘ .ἱποτοαδοα ἰε8 γ8]} 88 ἃ τωδίουίδὶ [Ὁ ἃ ρογίαδίε ἰϑηὶ (860 «“7)εγονια οἢ 
Ἰϑαἰδὴ χ]ΐ, 19, δὰ Φοο] [1]. 18). 
Τῇ ὑδ808] πιδαϑεγα τηοηϊ οηθὰ ἰῃ σοπηοοίίοῃ τῖ (Π6 δαοσϑὰ βισιοίασο ἱβ ἐμο συδέξ 

(ΠΌ3). ἘΠῸ Ηοῦτον πογὰ εἰχηΐθοα οσὶ κί 8}}γ γε αγι; δηὰ οὶ ἱπ ΗδΌΓΣΟΝ δ᾽οηθ 
δἴδ ΙὩΔΗΥ͂ ΤΩΘΆΒΌΓΟΒ ἀογνοῦ ἴγοὰὶ ρασίϑ οὔ ("6 δυμπδη ὈΟΩΥ͂ (οορατο ΠΏ 
Βδηά- Ὀγθϑά ἢ, οὐ ῥαΐμι; 93,2 χϑξ Βηρον-Ὀτοδάθῃ, ΠῚ δρδη, χχυσι, 16), Ὀὰϊ μὰ ΔῊ ΟἿΟΣ 
ἰδηρταζοβ δΓῸ δστὰ πὰ 611] οχργοβϑϑὰ ὉΥ͂ [86 βαπιὸ νογὰ (οσ ἱπδίδῃοο, πῆχυς, Ὁ1π6, 
ουδίταθ, οἵς.). ἘὩΤΐθ συ δ]ς σοτιρτίδοα παίαγα!]γ [6 ἰθησί ἔγοτα (Π6 οἷον το [86 
ΟΧΙΓΟΙΩΣ ΤΥ οὗἉ [86 Ἰοηρεδῖ ΔροΟΥ (ποῖ Τρ ΓΟ ΪῪ 10 [Π6 τοοῖ οὗἨ ἐῃ0 δαῃᾷ δὲ ἴ:9 πυτίϑι; 
ἙΖεῖ. χὶἹ, 8, 8 ποῖ ἀθοίδῖνθ), δῃὰ "28 ζΘΏΘΙΑΙΙΥ σοῃοίἀογθὰ [0 σοπίδίη δἷχ ῥδίτηβ οἱ 
δαηά- γερά δα (ἑξαπάλαιστος), ἩΙοΝ νῶδ 186 ᾿δηριὴ οὗ [86 δοσποη Αοἰδιὶς δηὰ 
Ἐρσγριίδη οὐδὶξ (566 ΤΠ εγοά, ἰἰ, 149; σΟΙΏΡΑΙΟ ΦοῦτγηΔΙ ἀθ6 βδυδῃβ, 1823, ἢ. 704), διὰ 
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οὔδει οὔ ἐπ6 Ποπιδη8 (Ῥ γκυ., Εἰϊ. 1; ὀοτιρδῖο Ταΐνι., Μοπδοὶ, 97, α. δ.). ΤΉΪ8 8 π6 οσυδὶς 
“ ὉΥ [0 ἔογθ- ΔΤ οὗὨ 8 τηδη" ( )ὲ ΓΙ 32) πησηξίοησα ἰη Ὠϑαϊ. ἰδὶ, 11 (90 ΜΖ δλπκα, ΟἸο ἐπὶ 

χυὶ!. 9; διὰ “ορερλ., Αηιίᾳ. 11]. Υἱ. δ: “6 οὐδ 18 θαυ 4] ἴ0 02| Ἢ δΡΔΏδ; 8 Βρ8Π ἷβ Θαπα] 
ἴο ἴγοῦ διὰ - Ὀγοδ 1}}8᾽).---Βας ἰδ ἴδ ἔν ΟΣ Κπονση, (πὲ ἐδ 6 ΒΔΌγοηΐδηΒ υδοὰ, δεδὶ 68, 

δηοῖδοῦ “ ΓΟΥ8]1 οὐδὶϊ, τ οὶ τγδϑ ὉῚ οπθ Ῥαὶπὶ Ἰοηροῦ Γπδῃ ἐδ 6 ΘΟΙ ΠΟΤ ΟὯΘ (ΟΘΟΙΏΡΑΤΘ 
Ἡεγοά, ἰ. 178: ὁ δὲ βασιλήϊος πῆχυς τοῦ μετρίου ἐστὶ πήχεος μείζων τρισὶ δακτύλοισι); 
δηὰ ἰς ἰ5, ίγοῦλ ὑ7ὸ ῥδεδαροδ οὗ ἴῃ ϑογίρι[υΓοδ, τηογΘ (Π|8η ὈτοῦδΌ]ο, (δὶ [16 Ηοῦεονν8 
δἀορίοά ἰῃ ᾿δίοσ Ῥοσίοάβ ἐῃαΐ ἸΟΏΡΟΥ ΤΩΘΑΒΌΣΘ; ΠΘΙΏΘΙΥ, 1. ἔγοπι 2 Οἤγοη. ἰἰἱ. 8, Ὑ ΠΟΤ 
συν 19 “ οὗ 19 ἔοσταοΣ ἰοηρῖ" (ΠΝ ἼΠ ΠῚ 2), διὸ ἐπτοἀπορᾶ; δηά 2. ἔγομη Εχοκ. 

χὶ, 5, Ὑ8θΓΘ γϑ τοδὰ οὗ “ εἷἰχ ουνϊ 8 ΠῚ ΠΟ δ," οὔ οὔο σαὐνὶϊ δηἃ 6 ῬΡε]πὶ ὁδοὶ, Ιξὲ 
δ οὐνΐουδ, ἰδὲ [680 ἔτνο ΟΝ (δ σδηποῦ Ὀ0 ἀϊδύηρσυΐϊθηοα 88 “ δδλεοσϑὰ δηὰ ὑῥτγοίΐβηδ," 

858 ᾽δδ8 Ὀ6Θ ἀοῃ6 ΔΙ͂ΟΣ [9 ΒΗΔΙΟΘΥ οὗ [Π6 τὸ Κι 8 οὗ [Π6 δῆ οὶ (666 ποΐϑ οὔ χχίὶ. 82). 

ΝοΥ σδῃ ΜΒΔ 866, (δαὶ [Π6 δυρροδιοη οἵἨ ἸΊΠΟΣ ἀπ οἰδοῖβ, ἰδὲ ἴ[Π6 Ηοῦτονς πδοὰ ἴῃ 
ἐδοῖγ σοϊητοοῦ ΘΟΙΏΘγΟΐαὶ ἱπίογοοῦγεαΘ ἃ τΠϊγὰ, δου οὐδ᾽ οἵ. ἦνθ μαϊτωβ, [88 ΔῺΥ 

ἴουπάδεϊοι ΟΥ ῬγΟΌΔΟΣ ΠΥ, δἰ που ἢ ἃ εἰ δ΄ ορὶ πίοη Βῶ8 Ὀθοη δἀνδηοθᾶὰ ὉγῚ Βδυδίηϊςαὶ 

Ἡστϊῦογβ αἶβὸ (866 Οαγρζου, Αρραϑγαῖ. δὰ Απιίᾳ. 8. Οοά, ρ. 670). Νίον, δοοογάϊηρ ἰο [Π6 
δοσυγαίο σα συ] οηΒ οὗ Βοροκ, Βογιΐθδυ, δηὰ ΤὭδηΐπδ, 80 ουδὶξ οὗἉ δὶχ ρα] 18 οοῃίδὶηβ 

0.4188,90 ΕὙΘΠΟΝ τὰ] ποῖον, οὐ 2]4.512 Ῥασγὶ ϑίδη ᾿η68. Αὐοαυϊ λακά-ὀγεααιίλε (ΤΠ) 860 
Ὡοῖθ οἢ Χχν. 3ὅ. ᾿ 

ΙῈ 18 τὸ! } Κπονπ, (δαὶ ΔΙΔΟΠΡ ΤΠΔΗΥ ΟἾΒΟΣ ἩδίΟΏΒ ΟΥ̓ δητυϊ  δἷβὸ ΒΟΙΥ ἃὺκβ οὕ 
Βηγΐη65 οτῸ οἸηρογδὰ [ὉΣ χοἰ χίουβ ῬΌΓρΡΟΘΟΘ; διηοπρ ἴὁ Εργρεδπ (ΡΒ μὲ., ἀ6 δὰ. 
Χχχῖχ.), (06 Ττοΐδηβ (αμϑαπ., Υἱῖ. 19), αὐθοκα (Τἠεολγί(,, ΙᾳὙ]}, χχνὶ.), Ἐοπιδῆσ 
((αἰμῖϊ,, ὯΘ Νυρι. Ῥο].), Εϊγυϑοδηβ (Ἐπεε., Ῥτδορ. Ἐν. 1ϊ. 8), Νουίβοση Οογτηδηδ 
(Ταεοῖς., ἀογδη. χὶ., οὐ πὸ ροάἀ 685 ΗογΠ 4), Μοχίοδηβ, δὰ ονθὴ διμοορ ἴδ6 ὑγίῦθ8 οὗ 

Ὧὴο ἰδδαπὰβ οὗ (π6 ϑουίι ὅθ8 (ορενηα., Οτίϑης ἰὶ. 96---108)ὲ. Μορὲ οὗἉ 6 τιοάοτη 
οὐ οἰςο5. ἤλυθ, ἐπογοίογθ, ὙΣ 1 στοδὺ Ἀβθιγϑηοο ΡοΟἰηϊοὰ ἴο [ἢ 680 ΒΓ Π68, Θϑρθοΐ δ γ ἴμοδο οὗ 

ἐ.ὸ ἘρΥΡεδηΒ ἃ8 1πΠ6 τηοᾶεἷ8 οὗ (0 Μοδαῖο αὐκ. Βαϊ δπουσῇ 106 οχίογι] ἰοττῃϑ οἵ 
ὈΟΙ ΔΙῸ ποῖ 80 δη γον αἰ ογοηῖ, Δ8 Βαθῆν δ 6 16 068 ἔπ ο τ το 6 (8606 1116 ΓΕΡΥΟΒΟΠΙΛΙΟΙΒ ἴῃ 
ἸΠέθοτίρι. ἀθ 1 ἘΡΥΡΙ., πὴδρ ἱ. Ρ1.11, ἢσ. 4; Ρ].12, ἢρ.8; ἰ1}, Ρ].22,84,86; δηὰ Κι ίο, 

Ογεϊορωάϊΐα ἱ. Ρ.216, 317; τνϑ 866 ἰῃ αἰπηοϑὶ 8]} οὔ ἰδ νϊηροὰ ἢπτηδη ἤχογεϑ, σΟΥΓΟ- 
δροηάϊηρσ τ ἴ[Π6 ΟΠ πὶ, ἴῃ δοῦθ 86 ττόϑ (), δηὰ ἰῃ δοῖα ἃ σουοῦ [ἰκ6 {ἢ0 
Οδρρογθι): ἱξ 8. ἀτιᾳυθϑι 100 80]6, (παὲ (ποεῖν Τοϑροοῦνθ οοπίθηϊδ δῃὰ ῬΌγροθοθ ΓΟΤῸ 
ἀἰδηνοίσι 8} ορροβοά; ἴοσ ὙΠ|1δὲ (6 Ηδῦγονν δῖ ννδβ ἀδβεϊ θα 88 [Π6 τοοορίδοϊο οἵ ἐῃθ 
ΒοΙοϑὲ τοίου δηὰ τηογαὰὶ γα 8 οὐ Μοβαίβαι, ἴ6 τοῖς δηὰ Ἐφγρίδη δβιιγίη 68 
οοπίδί θα ΟΥ̓ ΒΥΩ100]9 οΥ̓͂ δεσοιιίηρ, δηὰ οοποοὶνίηρ, οΥἨ οὗὨ [80 τηοϑὲ πιδίοσίδὶ βουνὸ γ8 

οἵ ῥἢγοὶοαὶ παίογο (890 δέργα, ἢ. 42). [1 (πογϑίοσγο, τμ 670 Ὅ6 ΔΩΥ͂ Πιβιοσίς δὶ σοπηθοϊ 
δεΐνοϑη (ἢ ΕσΥρείδη δηγί 68 πὰ [Π6 Μοβαῖο δεκ, ἰξ ἰ8 ἤθγθ, 88. π᾿ 41} δἰπιῖδῦ σ8868 
(ΡΟΥΔΔΡ5 δἷϑὸ 88 γτοραγᾶβ [Π6 βῆονγ-Ὀγοδὰ {Δ0]6, 16 οδηάϊο-διϊοῖς, 6 αἰτὰγ οἵ ἰΏσΘηδο, 
δηλ (80 ἴανογ), ποὺ τῃδὲ οὐὗἔὨ Ββογνυῖ] δηὰ Ὀ]ϊηὰ ἱπιϊαιίοη, ὑαὶ ἐμδὲ οἵ τοδηίΐηρς δηὰ 
δρὶ γ Δ] σἰπρ: Ῥδρδηΐδηλ δδρίϑ 4]} τοὶ χἷοῦβ ᾿ογοπιοηΐθθ ἴ0 οοξπιῖοδὶ, Μοδδίδῃ ἴὸ 
ῬΌΓΟΙΥ δἰ] 41] ρΡΌΓΡοΟΘΟβ. “Α1]1 πΠ086 δΡΚΒ,᾽" δαγβ Ἠοδοηπι ΠΠοΣ, “ δὰ, κὸ μας οὗἩΘ τΠ6 
Ἡοῦτοντβ, [86 δἷπὶ ἴ0 σϑηου [ἢ6 ΤΥ βίο οΌ8 οὐ͵δοῖδ Ὀχοδβοστοὰ ἐπογοὶῃ ΤΊ ΟΓΘ ὙθΏ ΓΔ Ὁ ]6 

ο [86 Ρ6Ορ]6." Βαὶ [δ6 Θββθηι] οὈ͵οοὶ 8 [δὲ τ ἰοἢ 8 οοπέαίπεὰ ἴῃ 16 τὶς, ἢοὶ 86 
δύ ἰιϑο ] ; π16 58 γΎ6Ο τηδί πἰδίη, (μὲ (πὸ τοϊϊχίοη οὗ 116 Ἐχγρεΐδηδ ντδϑ ἰἀοπεοαὶ τὶ ἢ 
[δὲ οὗ [6 Ἡοῦγον, Ὀθοδαδο Ὀοΐδ Ἰγογδ ἰρροα ἰῃ ἰθτηρ]68. 

Π. ΤΗΕ ΒΥΜΒΟΙΙΟΑΙ, ΜΕΑΝΙΝΕ ΟΕ ΤΗῊΞ ΤΑΒΕΕΝΑΟΙΕ. 

Τνὸο εχίγοτα οΟρίπιοηΒ μαν ὈθοΠ ῥγοροδοᾶ ου (μἷ8 αποβιίοη; [86 ὁῃ6 ἀϊδιϊηρσοϊδηοα ὉΥ͂ 
1.8 χτοαὲ δὲτ οὐ, [86 οἶμον ομδγδοίοσ θὰ ὮΥ δὴ ΟΧΟΓΔΟΓΪΠΑΣΎ ἄθῶτοο οὗ βαρδοίοιιβ 
οομα δἰ πδείοα ; δηὰ Ὑ11δὲ (Π0 ΓΌΓΠΙΟΣ [88 Ὀθθὴ δῃδγοὰ ΟΥ̓ ΤΔΗΥ, ΘδρΘοῖα ΠΥ τυοάοσι 
ΒΒ Ὁ]1ς6] ἐπαᾳαίγογβ, (86 Ἰδέίαν [88 οὐδ ποὰ ἴῃ Καὶ, Υ7. Ἐ᾿. ΒαΘΩΣ ἃ ποδὶ ἰηχοπίουϑ, ἰδασηοὰ, 
διὰ ρμεγδονογίης ομδιηρίου, [δ 15 οχροάΐθηξ, Ὀγιον ἴ[ο ὀχδμίηθ [86 τοϊδξτο νδαὶαο οὗ 
[Π6δ6 Ὁ ΟΡροδὶϊθθ δΥβίβΩ8 -:-- 
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1. “Ὑδο πΒοΪ6 δέτιοίατο οὗἩ (16 ΤΔΌΟΓΏδο]6," οὔϑοσνοϑ πον (ΒΙΌΙ. Ὀἱςὶ, 12, Ρ, 581), 
κ' 8ὼ8 Ὁπου δί αν Ὀδθη ἀδαίριοὰ δἴθευ ἐπθ τοὶ ρίουβ δηὰ 1,ον εἰς] σοααϊσοσαθηΐα, δπὰ 
ἐθ δ ΡΥ Ὀαϑοὰ Ὡροὴ [16 ΟΓΙΏΔΙΎ οοηϑεγποίίζοη οὗὨ ἰθηΐϊδβ. ΤὮ6 Οτίθηιδὶ ἐθηῖθ πανα 
ἸΞΌΔΙΙΥ ἵτὸ αἰνί βίου; (μοἷγ ἱπιοσίου 18 ΠΠαπϊηθὰ Υ͂ ἃ ἰδιρ; ἐπ ὕὉδοῖκ. σοι ρδγιπιθης ἰ8 
Ῥτοδι δἰϊθὰ τὸ βιγδηροσβ, δη ἃ γ88 ἱποσγοίοστο, δ ἴ86 δάγίαηι ἰη ἴδ6 ΗΟΙΥ ΤΑΡογηδοίο, 
ῬΑΓΕ σα] δεῖν ἀρργοργίδιο ἕοσ (Π6 τϑοθριΐου οὗ 186 τηγεβίοτίουβ αὐκ, Εν 186 οδετίηρ οἵ 
Ὀυγη ΕΔ σῆς 8 ἢ Οροῃ οουτί, σαρδοίουβ ὁπουρὴ ἴο τϑοοῖνθ [829 τΟΣδηρροῦβ, τῦῶδ 
ὨΘΟΘΒΘΔΙΥ. ὙΤΠ6 ποοὰ, οὗ τϑοἢ [86 ἔγδσιθ- οσκ τὰ τηδπαυίδοϊαγοί, 8 (Π6 ΟἸΪΥ ΟὯΘ 
ὙΠ16 8 οἴετοά [{8661 ἴῃ ἴΠ0 ἀεδατι; [Π6 ΔΟΓΏπιΘη [8 νεῖ ᾿σθοίουβ πιοὲδὶβ, δηὰ [ἢ ΘΟΘΕΥ 
οπτίδίηδ δ Πδηρίηρϑ, δΓΘ ΘΑΒΙΪΥ͂ ΔΟοοΌ Δ 0]6 ἔγΌσὰ ἐμ6 ἀοδίγο οἵ ἀϑυοξίηρ ἰο 16 ΤεΐΥ 
86 τηοδί γα] Δ Ὁ]6 μαζί οὗἨ ργοροσίυ, δῃὰ οὗ ἔυγηϊδηϊηρ [0.6 Βα πο ΠΑ τ 106 στοδίθδς 
Ῥοβαῖδ]ο ἀϊχηϊέγ; ουθὴ [ῃ6 οοϊουτα οὗὁἩ [0 ἢτδὶ οοτογίηρ δύο ρβδυθδρβ τηοσαὶγ οἤοδοη 
ἈΟΟΒτ80 ΠΟΥ͂ ΓΟ δ᾽ (δὺ {ΠΠ|0 ΣΘΏΘΓΔΙΪΥ δ ρίογοθαά ἴῸΣ δίπουν δρεηἀϊὰ δἰγαςίγοδ᾽ 
(806 αἷδο ἥμηλ, Ῥαϊοβὶ, ὑ. 154).- - αὶ τη]6 ΟΡίπίοπ ΜΙ δβαι ϑίγ θυ ἴον. 1 τὸ 
ΤΑΌΟΘΓΏΔΟΙ6 νγὰ8, ἱπάθοα, ποιδίηρ Ὀὰϊ 8 ΘΟΡΥ͂ οἵὗἠἨ 8 οοταπιοη Οτίθηϊδὶ ἐθηΐ, τὶ ἢ πο 

ὨΠΙΟΣΙΟΣ θη οὐ ἰοῦ ταθδηΐηρ, ἰδ ἰ8 ἱπηροββι Ὁ]6 ἴὸ δοοουης (ὉΓ [6 Ὀπαβυ8}}γ ἀοιαἰ]οὰ 
ἀεοοτίρεΐοη οὗὁἨ [6 ΠΟΙΥ ἱοχὶ; ἴοσ [26 οἰτουτηδίδηοο, (πὶ αοὰ “5ῃὨονοὰ Μοδβοβ [9 
Ῥαϊίοσῃ οὗἩ [Π0 Ταθοσπιλοῖο, δηὰ τΠ|6 ῥδίζογῃ οἵ 81} {86 ἱτπηρ]θταθηῖδ ἐπογϑοῦ" (Χχν. 9) 
διὰ [ὉΓ ἴΠ6 αἰτηοδὶ Ἰέζογαὶ τορι το οὗὨ [86 βαᾶῖηθ ἀθβοσι ρίίοη, τυῆθη 1ἘΠ6 ἀχοοαίίοη οὗ [ἢ 

δισυσίαγο ἰ8 τοϊδιοὰ (ἔγοιι οἴδρ. χχχνὶ.). [1 186 σδηοὶδῦττιπι τΥ 88 ΣΏΘΓΟΙΥ ἴἢ6 πι81.8] 

[6 η1-1Δπιρ, ϑουυϊηρ ἴ0 ΠῸ ΟἾΠΟΣΥ ρύγτροβθο θαΐ ἰο ᾿ἸἸατηΐηθ ὑΠ6 ἰιοτῖοσ, ΠΥ τγῶ8 ἰξ 
ὨΘΟΟΒΒΒΓΥ, 80 ΤαΪπυ οἷ Υ ἴὸ ῥτεβογίδο 18 βῃ δίς, [18 ἀστὴδ δηἃ ἰΐ8 ογῃδιηθηιδ Ἧἢδὲ ἀοο8 

18:6 ἸΊΘΤΟΥ -86δὲ τηοδη, δη ἃ νῖδὶ [Π6 ΟΠ οστ ἰπι--- [6 ΔΙΓΔΓ ΟΥ̓ ἱποθ 86 δῃὰ [06 δον.-Ὀτοδὰ 
180]. ὙΤηο Οτίθηϊα]8 τὸ αἰδιϊηρσυ ηοα ὉΥ ἃ τίοἢ, ογθη ἰυχυγίουιβ ἱπχασίηδιίοη, δῖ ἢ 

Ιδηὰ 16, τιοδηΐηρ, δπὰ βἰσηίβοδηοο [0 ἴἢ086 ΟὈἾθο 8 ουθῃ, ἩΒΐοἢ ΒΘΘ 1 ΟὨΪΥ͂ ἰ0 δρροϑδὶ 
ἴο 6 οδ τὰ γοῆθοιΐνε [80 }}1168; {ΠΟΥ͂ διιτὶ δα Γ6 ἴ0 4}} ἰἰησ 9, τ ἰο ἢ δηχαρο (Πποῖν δἰξοηιίοη, 
δ δἰχθον δορί γι] πιοδηίημ; (ΠΟῪ δῖὸ δρὶ ἴο δβυτωθο χο. [ἐ ἷβ, τμοτγοΐοσο, ππᾳυσδείοι- 

4ΔὉ]6, ἰδὲ [ο56 νῆο δάδβοτο ἴο ἰμδὲ ορίπίοῃ 7π8ὲ ᾳποίεὰ, 566 ἰο0 ἐξέ ἴπ [86 οοηδιγαςίοη 

δηὰ διγτδηροσιθηΐ οὗ 9 Μοβδαίς ΤΆΒογΏδΉ16. ἘῸΣ ὙὮ118ὲ ἐπ 6 οχίογηδὶ ΔΡΡθδγαηοθ οὗ 
[6 δἰγαοίοτο τγῶ8 ἱτηροδίηρς που ἢ ἴ0 ἱπδρίγο [06 ΘΟ ΟΠ Τη888 οὗἉὨ [6 ρϑορῖὶο υὙἱτὰ 
ἔδοϊίηρσπ οἵ το] σίοιιδ σουύόσθηςθ δηὰ ἅνγο, ἴμο0866 οὗ βαροσῖοσ πιϊηὰβ δὰ ἄθερασ ἱπ 6] ]οοίδ 
ἐουῃὰ ἰῃ ἱϊ8 ματὶδ δηἃ οοτϊηροδίεου ἱποχῃδηβι Ὁ]6 τηδίοσίδὶβ ΤῸ. [80 τηοβὶ ἴδγι}] 9 τὸ" 
Δοοιίίοηδ, δηὰ [ῸΓ δὴ ϑῃηο ]ηρ ποδὶ ἱπο {Π6 δίεσίδυῦο5 οὗὨ ἐἰ6 ἀϊνὶπο Ππ]6Γ, δὰ Ηἰδ 
Σεϊδίίοη ἰὸ 186 σΒοδβθῆ ῬθΟρἶίϑ. 

9. ἵν ἰδ ποῖ φυΐϊτθ 90 ΘΔ6Ὺ ἰο ἀΐβροβο οὗ (6 δοοοῃὰ ορίηίοῃ δῦουϑ δἰϊπἀθὰ ἰο, Βαὶ 
γτὸ Βῃου ὰ ἄθϑῖι ἰΠ 8 ΡῬαγὲ οὗ οἿσ ποῦκ ἱποοιωρίοίθ δηὰ ἀδβοίθηϊξ, ἢ τὸ ἀϊὰ τοΐ [ΤΥ̓ΧτΟ 
ΟΣ ἃ βυςοϊποὶ ἀχροβίεΐοι δηὰ οὐ ἰοἶδπὶ οὐ Βδοἢτ 5 υἱθγβ ΗΕ ἡπα οἱ ΟἸΒΙΥ δηὰ δρρσο- 
Ῥυίδιοὶυ ἰδ Κκοβ Ηΐβ βιδγιίπρ- ροΐῃξ ἔγοτῃ ἐ80 Ὡδηγ68 ἢ τ ΠΙΟΣ [Π6 ΤΑθΘΓΏΔΟΙΟ '5 ἀοδίρηπαιοά 

ἧπ ἴ06 βεδογοὰ ἰοχὶ, δπὰ βῆονβ: α. ἐμαὶ 3, 2Πὲὶὲ δὰ ἸΏ, δὸ ϑααϊνδιθης [ΟΙΤΩΒ, 

εἰσί γίηρ Βοιδο οὐ μδϑἰἐδιίοη. Βαϊ ΒοΓΘ δἰ γθδα ἢ 6 τῇδ 98 δὴ ἱποουργθ 6810} 168 

ἴῃ Ηἰβ δεζυτμηοηίδείοῃ; [ὉΣ Βα δδδοτίδ, “10 δίγιοίαγο γιϊοΒ αοἀ μῶ8 ασοοϊθα, [80 ποῦ 

ἴη νι ἢΐο αοὰ Ἰῖνοδ, ἰ8--- ἰδ ογδαξίοη οΥὙ δλεαῦεπ απὰ εαγίλ." Ἠονονοσ, τὸ τοδὰ αἰδι Ὡς ΕἸ γ 

ἴῃ χχίχ. 44, 16 τοαϑοῦ, ΜΥ [9 ὙΔΌΘΓΩδοθ τγὰ8 ο 816 “180 ποῦθο οὗὁ Οαοἀ"; ἔου “1 

Ὑ1}} ἄν ὶ] ΟΠ 29) ἴῃ 186 τοϊάδὲ οὗὨἉ το οἰ] άγϑη οὗ [δγϑοὶ, δηὰ νι}} Ὀ6 ἐμοῖς αοἀ, Ιἐ 

ἐδ δἰ ραϊασῖγ 1Ποσίοδὶ το ΒΌρροθϑ, ἐμαὶ αοἀ οοπιτλδηἀ θὰ 11:6 ὀγθοϊίου οὗ 8 Υἱβί 0160 ἀυσ !!!πηρ- 

Ῥἶδοθ διιοηρ [μ6 Ρϑορὶθ οὗ [δγϑοὶ, δῃὰ 1Πδὲ 1Π18 ἀν Πρ -Ὀἷδοο βῃου]ὰ γοῖ 6 ποίη 

οἶκα Ὀυϊ ποαύθὴ δηὰ δδυίῃ, ἩΔΙΟΝ ἀγὸ ἘΠοΙΏΒΟΙΥ 8. ΥἹδί 016 ΟὈ)δοῖβ, δῃὰ στοαυϊγοὰ πὸ 

ΔΙ]οροτίοαὶ τεργοϑεηιδίίοη, Βαὶ {π|8 8 [6 ἰοππάαιϊίοι οὗ ΒαθητβΒ ὙΓ8Ο]6 δυταθο  ] 66] 

δγείοπι, τ ῖςἢ, 88 ἢ6 Πἰπιδ6 1 Θοηἤδαδθβ, ἰ8 ποῖ δι διδηιίαιοὰ ὮΥ ἃ δῖ πρ19 Ῥαβδαζθ οὗ [Π6 

ΟΙἹΪὰ Ἰεείδιηθης; δηὰ δ ἰδὲ ᾿γίποῖραὶ ἰάθϑ 18 ΟἸΤΟΏΘΟΙΒ, ἰδ τησϑὺ ΠΘΟΘΒΘΔΙΙΥ 16 δὰ [0 

ὙΟΙῪ ΓΑἸΙδοίουβ ἱπιεγργείδείομβ, ἰἢ Δρρ θὰ ἴο ἴδ6 ἱπάϊνί πα] ρασίβ οὗ ἔθ ΤΑογηδοῖθ. 

Απηᾶ, ἰπ ἔδοξ, τὸ τηοοῖ Ὑἱτἢ το βοῖδὶ δυτηθο Σδιίοι δὲ δἰταοδὲ ΘΥΟΥΥ δίθρ. Ομ ἴΠ0 ὁΠ6 

Βαηὰ, δο τοοϊπιαίηδ, ἐμδὲ ἴπ6 «τουηὰ Σοργοδθαδ [16 ΘΑΣΙΒ; {10 ΣοΟΐ ΟΥ οΟΥοσίηρ δἰ χη 68 
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ἴὴο Πεδυθῃ8---(Ὧθ ὈΪΠΔΓΒ ἃτὸ [8.6 τηουπίδίηδ, το Βαρροτί [86 ΒΘΘΥΘΏ8 (. Ρ. 77); Ὑ8118ὲ 
δ6 δϑϑοσίδ, οὔ ἴ0 οἴδιογ διδηά, (πὶ 1:6 ΤΔΌογηδοὶο 156} 8 δὴ ἱτηᾶρα οὗὨ Βοάνϑῃ, δηὰ 
6 Οουχί δὴ δμλθίοπι οὗ 1.16 ϑϑτῖὰ (Ρ. 79); δηὰ ἰδ ἰδ τ 18 Ἰαλίοσ σοπορριίου, τ οι ἢΘ 
Θϑρϑοδ ἢν οαττίθδ ουὐ δηὰ βδἀνοοαῖθβ. Βυϊῖ τ τ0 ΤΑΌΘΓΠΔΟΙΪΟ δἰ χη ῆοθδ [Π6 Ὠοδύυθη8, ἢ δὲ 
ἄοοβ [Π0 ἀεοϊἀ θα ἀϊδιϊποιίίοη Ὀοέννοθι [86 ΘῬδῃοΙΌΔΙΥ δὰ [0 ΗΟΙΪγ οὗ Ηο]ΐθ8 τηϑδη 
(8.6 ἐπ) α). 

ὁ. ἽΝ ὉΠΝδ, “ Ὑδθογηδοῖθ οἵ τηδοιϊπρ᾽ (ἄοτα ἽΝ)", ὑο δρροῖπι) εἰρηῖῆθβ ἐπ ρἷδοο, 
ψ ογο αοἀ τηθοῖδ δὰ δι ἀγοδδου Μοβοδ δηὰ (9 Ρ6Ορ]6; ἰΐ 18 ποὲ ΟΥ̓ ἴηΔΠΥ ἱπίομαοα 88 
8 ΡὈΪδοα οΥὨ Δ5ΒΟΓῚ ΟΪΥ ἰὼ ἴΠ6 ΒΥ Θ] ἰ068, δἰεποαρὶ {18 ταϊσῆς παν ὑὈθοη [Π6 πδίαγαὶ 
ΘΟΙΒΘΑΌΘ6ΠΟΘ ΟὗἉ 108 ὈΥΪΠΊΔΓΥ ἀσδιϊπδιίοη (ΤῊΘ τοηἀογίηρ οὗ [6 ΕῺΡ  Ι8}} νοσβίοῃ, “ ΤΆ οΓ- 
Ὧ861]6 οὗ 6 σοηρτορδίου, 8, ᾿πογοίοσο, ἱποούσοοῖ. ὅθο χχν. 232; χχῖὶχ, 42-45δ; 

Χχχιθ; Ναπη). χυὶἱ, 19). , 

ο. ΠΥΊ.Π ΠΝ, “ ὙΑθογηδοῖθ οὗὨ 186 ἐοδίϊπιοιν " (ποτὶ ΠῚ), νυϊξῃ688), 18 ῬΓΟΡΘΗ͂Υ 
80 οΑ]]οὰ, ἔγομα ἴΠπὸ τηοδὶ ἱτηρογίδηϊξ δηὰ βδαοσοὰ οὐ͵δθοὶ ργοϑογνυϑὰ ὑμοσεῖη, [86 ἀθοβίοχυθ 
(νι οἢ 15 οα]οὰ ΠῚ), Ὀδοδυδ6 ἰξ 18 ἃ “ ὙΠὴ658᾽) οὗὁἨ ἴπΠ6 Οονοηδηὶ Ὀδοΐτγοθη αοἂ δὰ 

[δτδ6]; 866 ῃοΐθ οἢ χνΥὶ. 32---34:; ΘΟΙΏΡΘΙΟ ΧΧΥ.2]; Ναπι, ἰχ. 15). ἩΗοννοσ, δ που ρ ἢ 

[06 τοοῖϑ ἽΜ᾽ διὰ 1} δῖὸ οοζηδίθ, [Π6 ἔννο δρρο)δίίοπβ οὗ Ἵ"ΙὉ τιν δηὲ ΠῚ"}Π θην 

86 Ποῖ ΒΥΠΟΙΥΙΏΟΌΒ; Ὀεΐνγοοη [Ὧ6 οΪαοο, οσο αοὰ ἈρΡρθδσβ ἴο Μόοβοβ οὐ ἴδσϑεὶ, δηὰ 
[6 αἵῖ, Ὑόγο ἴλ6 Δ 016 18 οὗ τ1ὴ6 [Δ δ΄ ῥγοθογυθᾶ, γ͵ὸ 866 ὯῸ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἱπίογηδὶ 

ςσοπηροίοῃ; [ΠΟΥ ἃΓὸ ἵνο αἰ ογοπς Πδπ1605 οὗ [86 ΤΔΌΘΓΠδοΪο, ἀοτ νοὰ ἤτοι ἔνο ἀἰ δγαπε 
Ῥύτγροθοδ, νυιϊοῖ ἐΠδὺ δίγοίασο νγὰϑ ἀσβιϊηθα [0 βοῦνθ; δι μου [πὲ ὉΪδοθ τγ85 ἴδ: 6 τηοβὲ 

ΒΡΡΥΟΡργίδῖθ [οσ διΐυγο σον δίίοβ, ἴῃ ὙΒ1Ο} 186 γχοβυϊὲ οὔ 186 γβὲ δῃὰ συϑδίοβι οὗ 4}} 
του δίζοηθ ᾿γ88 ἀδροδὶϊθα. Απά οὶ ΟὨΪΥ ἴῃ 1Π]18 ροΐϊηὶ ἀοθ8 Βδθὴγ ζὸ ἴοο ἔδυ, Ὀαὶ 58ι1}} 
ΤΩ ΌΟἾ ΤΏΟΧΙΘ ἰῃ δ18 δίἰζοιηρὶ ἴο ῬὕΓΟΥΘ, ἴσοπι χχίχ. 45, [δὲ 771) Ὀ6]οηΖ8 ἴο [Π6 βᾶχηθ ἔδυ! 

οὗ πογάβ; ἴὉΓ, δα Ὺ8 6 (ρ. 82), “ τηθοϑϊίηρ ἱπνοΐνοδ ἃ τυ ποϑβίηρ [2], δηὰ τϊποβδὶηρ 

δηὰ ΓοΥΘΔ] σ᾽ ΔΙῸ ποιμὶηρ Ὀπὶ πιαλίηρ ἀπουη." ΤὮδ ἱπδοσυγαῖο δηοῖθπξ ΥΘΠΒ] Δ 1018 
ΔΙῸ Ὧ0 ῥγοοῖ; [ΠΟΥ ΤΘΏΔΟΥ ΠΟΓΘ ΟἿΪΥ [86 σΘΏΘΓΑΙ δοηβ6. Βυῖ 6 ΘΌΪΠΟΣ ἀ068 ποὺ βίον 

{ποΓΟ; σΑΥΤΙΘὰ ΔΌΤΑΥ ὉΥ δὶδ ΠΠΟΟΙΏΤΩΟΏ ΡΟΣ οὗ δοβιγβοίίοη, Π6 ἸΔΟΌΓΒ 0 Ῥγουθ, {μδὲ 
[86 ἀϊνίηο οσγεσέϊοπα ἢᾶνο 186 τοογὰ ΤῸ [ΠΟΙ͂Σ γβύ ὨΘΟΘΒΕΑΓΥ ἕοστη; [δὲ ὈΟΙΉ αἴὸ ἰάθη ῖ 8] ς 
δῃὰ Ὀοιὰ οομηδἱποὰ οοηϑιλιτιῖο γευείαζίον, Ἡ ΙΟΝ 8, ὈΘδ 68, [16 πΠΙΓΥ οὗἨ πηδογείδηάίηρ 

δηὰ ογοδίίηρ ; ἴου [1686 ἐνγο ὨΟΓΟΠΒ ΑΓΘ, ἱπ 18 ΟΡ᾿ ΠΟ, ῬΟΓΙΘΟΙΥ ΒΥΠΟΠγτηοΙδ, δηὰ ΔΥῸ 
Ὀυξ ΟΥΠΟΥ ἰογλβ [ῸΓ ἐΐρλέ δηὰ ἐΐε, Ἐς ἢ ΔΙῸ αἰδὸ οααϊνδιθηῖ, Βαϊ [6 δΔυριτηθηῖβ 
ΜΠΘἢ ἢθ ΟΠἾΟΓΒ π᾿ ΘΟΙΤΟδοΟΓΑ ΟΏ οὗὁἨ ἴΠ680 Υἱοῖχσβ δ΄ὸ ποῖ δυοροίθον 88 880 ΟΥὙῪ ; ἢ 6 

Δϑϑοσίδ, [ἢ6,, ἰη Ηοῦγον, 51), τηϑϑὴβ θΟΪῈ “ ἴ΄ο υῃάἀογβίδηά,᾽" δηᾶ “ ἴὸ Ὀοχοὶ"; Ὀαϊῖ, ἴῃ 

81} ρϑβϑϑαζοδ Ὡς 6 αποῖοδ, ἐξ 18 ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ ΘΙ ΡΠοΙη ἰδεῖς ΟΧΡΓΘΒδίοη ἴῸγ δβοχυδὶ ἰηΐοσ- 
σουσγϑο Ο6ῃ. ἱγ. 1, “ Αἄδηι Κῆρ ἢἰβ νῖΐο Ενο ἢ; (8606 χίχ. δ; 1 ὅδια. ἱ, 19); ἢς τ ΟΣ 

ϑαάιιοοθ, ἐδϑέΐα, ἐξείαγί, δηὰ ἐδαίϊσμίς, δ8 οοσηδῖθ πογὰβ; δῃἃ ΘΟΙΏΡΒΤΟΒ σίσπεγε ὙΪῊ 
Ἄσοσποδοεγε (γιγνώσκειν). Βαϊ 411 1π086 ΒΓΘ Οἰγτηοϊορίοδὶ γραῖα. ἯΤ 6 τοίγαίϊῃ οσα 
ΤΩΘὨ ΟΠ ἴΠ6 ΟἾΒΟΣ 811}} 1688 οΘΟποϊδῖνο ρΆγα 1198 τίσ ἢθ δἀάυσοδ; δηὰ ἰξ Ἀρρϑδῦβ 
ΒΟΒΙΌΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΣῪ ἴ0 ΘΟΙΙηΘΏΣ ΟἹ ἴΠ6 ἢηαὶ τοδὶ δὲ πο ἢ6 δττίνοθ: ἔπδὲ [86 ΤΑΌΟΓ- 
Ὧ86]90 ͵8, ΟὨ 1118 Οῃ6 δηὰ, Π6 ἱπιδρὸ οὗἨ ογθδιίίοῃ οσ οὔ βοῃογαὶ τουοϊδιίίΐοη, δᾶ, οὐ 109 

ΟἴὮΟΣ δηᾶ, ἃ δγιδοὶ οὗ (86 τονεϊδίίοη ὈΥ͂ (29 ποτὰ [Ὠγουρἢ [πὸ τηοάΐατῃ οὗἩ ἴδ ἀθοδ- 
ἰοραθ; ἰδ ἰ8 (6 ρΐδοο οὗ ᾿ἰσδξ δηά 1ἰἴδ; ἰξ 18, ἰῃ ἃ τγοσὰ, [)0 του ὰ διὰ (πθ ογοδϊίοῃ, 

οοποοίνοα 88 [86 (6ΒΕΣΩΟΩΥ δηὰ σοναοϊδίίοη οὗ αοά. 

ἀ. ΦῪΡ ΡΟ εοὐὰ ΦΡΡ, “ Βαποίπασγ᾽" ἰδ [6 Ὡδιηθ οὗἩ [6 ΤΑθογηδοῖο, Ὀθοδῦξα ἰδὲ ττδῶϑ 
ἱπίθηἀθὰ 88 ἴπ6 δροὰοθ ἴον αοὰ, ἴ6 ΗοὶΪγ Οπο; δηὰ Ὀθοδῦβο Ηδ μδὰ ρῥγοσηϊδοά ἴο τουϑαὶ 

ἩϊΪπιβοὶΓ ἴπογθ ἰὸ Μοδβοβ δηὰ (86 Ῥϑορίθ. Βαϊΐλ ἱξ ἰδ ἰοσοθᾶ, ἰο οοῃπϑοὶ, ὈΥ ψγδάυαὶ, 

ΙΕ Βουρἢ δἰπιοδῖ ἱπιρογοορεῖθ]ο, ἰγαηδιςίοηβ, [110 Ὡοξοι οὗὨἨ βδῃς ν πεῖ τὰ ἢ δι οὗ βδηςε- 

οδέίοῃ, ῬΌΣΪΥ, δηὰ βα γδιίοῃ; 80 δὶ 19 ὙδΌογηδοὶθ πουἹὰ 6 [86 ροἷἶδοθ “ ὙΠ6ΓΘ 
16γ86], ὉΥ 1ΐ8 οοτηπηπηΐοη τὴῖῖἢ αοα, οὈίδίηβ ἴσο βαϊνδίοη." ὙΤῆο ἴση ΦΡΊΡΏ, τῃοτὸ- 

ἔογα, 80 ἔΆΓ ἔγοτῃ Ὀθίπρ “ [86 πιοδὶ Βρθοϊῆς δηὰ τοδὶ ομδγβοιοσί δεῖς" ἀδδὶ χηδιίοη οὗ 1.6 
Τλθεγηδοῖο, ἰδ ταυς ἢ 1666 ἀαδηΐνο (μδὴ ἽΜΙ ὉΠῚΣ οὐ ΠΥ ὉΠΙΣ; δυὰ ΦΡῚΡ ἰδ πὰ 

».. 
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ερί μοὶ ὀχοϊ δῖ νοἷυ ἀϑοὰ τὴτι σόδρθοῖ τὸ (π6 ΤΡοσπδο]6, θαὺ αταρ]ογοὰ ἴον ογοσγιμίηρ 
ὙγΠ  ἢ 28 ΔΎ, ουθῃ [86 χογηοίαδὲ, Γοίδγοῃοο ἰ0 [Π6 ΤΟΙ ΕΥ̓ ΟΥ τοὶ χίοη, 

80, ΤΠ ΘΏ, ΤΟΙ Δ η8. 88 ἴμο τηρδηΐηρ οὗ (6 ΤΆΡΟΓηΔΟ]6, πὲ ἰξ Δ δὴ δχίογηδὶ Ὀαὲ 
ΒΟΙΥ͂ ΒΥΤΏΡΟῸ] οὗ ἴ6 Ῥγθδοῃοθ οὗ αοὰ διηοηρ ἴδΠ6 1βγϑο!νθβ (192), διὰ τὸ ρ]δοθ 
ἔγοῖα Ἡπθηοθ οἷ Ρῥγοζαηϊδοὰ [0 χηϑϑὺ δηὰ ἴὸ ζταὴϊ Ηἰδ ἔπίαγο σουοϊδιίίομβ ἰο Μοθο δηὰ 
10:6 Ρϑορὶὸ (Ἵ Ὁ ὅπ), δῃ ἃ ὙΠ Π6ΓΘ [86 ἀθοδίορτθ, 88 [86 τϊξῃο88 οὗ [π6 ἀὐνίπο οονθηδηΐ, 
γγ88 ῥτεβοσγοὰ (ΠἼΣΠ ὉΠὲ). 

Ἡφδποο 86 χηρϑηΐηρ δηὰ ρυτχροτῖὶ οὗἩ ἴδ6 αἰ δγθης ρασίϑ οὗἩ ἐπ6 ΤΑΌΘΣΏΒΟΪΘ 679 96]- 
εοτϊάθης, ΤΏ αἀγὰ οοπίδἰηοα [Π6 188]6{8 οὗἨ ἔπ 1Δ'ν, 110 ζόσπὶ δηὰ αὐϊηΐοδβθησο οὗ 41] 
Τουο ἰδίου, [6 τοοϑὲ ὑγθοὶοῦδ ἰγοδβασο οὗ (6 ΒΟΙΥ ῬθΟρ]θ, [16 γτοργοδοηϊδεῖνο οὗ ἐδ 
ΘΟ [ϑττ, [Π6 8518 οὗἨ Ι8γ8 618 8.010 οχίβίθησο; δῃά 19 Μοβὶ ΗἸσὮ Εἰ τη οὶ, δγτὰ- 
Βο]Σεὰ ὉΥ [86 ΤΥΒΌΘΣΙΟΌΒ ἔΌΣΤΩΒ οὗὁὨ [Π6 ΟΒΟΣΌ τ, βργοδὰ Ηἰβ ῥγοιθοϊίηρ πίηρβ οτὸν 
τδῖὶ δἴογη δὶ ἱπποσΆποο οὗἩ τηϑηκὶπᾶ, ΤῈΘ πιέγον-δοαί----Ὦθ τηοδὲ ἱπηροχίϑηϊξ Θι ὈΪοσ οὗ 
πιο ΗοΙ͂Υ οὗ Ηο]]ο9---τναϑ [Π6 ΡΪἷδοῦ ἔου 9 οχρίδείοη δηᾶ βαποιἱβοδίοη οἵ [δβγϑο], ἔοσ 
[86 τοοοποϊδτίοη οὗ αοὰ τ ΗΐΒ Ρθορ]θ. ἘΠῸ Ολεγεδίπε τορτγοδβοηιοὰ, ᾿πογοίοσο, τῃ 9 
Ῥγαβθῦοο οὗ αοα, τῶο ῥγοπιϊβοε ἴο ἱπβίγιιοξ Μοϑοβ δῃηὰ {80 ρθορίο ἔγομι δείπϑοη (22) 
[8666 ΒΟΙΥ ἔρσυτοδ; ΠΟΥ Το ἴπ6 ΘὈΐοτὰ οὗ [6 ΗἩΘΡΓΟΥ ᾿ΒΘΟΟΓΔΟΥ; δηὰ Θοἂ ΗΪπι5ο] 
δ ΠΟΏΟΘ ΓΘΟΌΘΏΙΥ οΑἸ]οὰ “δ σῆο ΓΒγΌποῖμ δοίννοθη 116 ΟἸΠΘγα δἰ τλ (1 ϑδτα, ἵν. 4; 
2 ϑδχῃ, Υἱ. 3; οἵς.); δηὰ, ἴκοὸτμο ΟΒογαδίη Ὀοίοτο [80 Θηΐγϑηςοθ οὗ Ῥασγαάΐϑα (6 θη. ϊ, 24), 

ΤΉΠΟΥ 8.6, 88 ἃ μδτὶ οὗ 060 ατἵΐ, οοπηῃθοίοα ἩΠῈῺ [Π0 ἐχρίδιίοη οὔ βὶπ, δηὰ δζὸ 6 

συλτγάΐδηβ οὗ ἃ ἀἰνίπο δηὰ τηγϑίοσί ουΒ ἐγθαϑασγο. Απᾶ, 88 ἴδ τονϑἰδιϊοηβ οὗ αοά ἰοοῖκ 
Ῥΐδοθ ἤτοτι δρί σις ἴο δβρίσίῦ, τ ΓΟ Υ ὈΥ [86 νοΐοϑ οἵ {86 Ἐϊθγηδὶ νοις ἃ σογρογοδὶ 
ΥἱδῚ 016 ἔογτω, ἔδδὶ Ῥαγὶ οὗ 1110 ββοτοὰ βιίγιοίαγο ὙΒΙοδ οοπίαϊηοα (86 Βγτη0}58 οἵ ἀϊνῖηθ 
ῬΥΈδοηοΘ δηὰ γουθϊδιίοη γὰ8 ἀδτὶς, ποῖ μον 1Ἰαταϊηοὰ ὈΥ [6 ΤΑΥ͂Θ οἵὗὨ [86 διη, ΠΟΙ ὉΥ͂ 
Δυεβοῖδὶ σῆς, Τηὸ ΗΟΙΥ οἵ Ηο]ϊ68 νγα8 ἴο ἱτργϑββ ἴΠ6 οβδοίδιηρ ΗρὮ-Ὀχίοδὲ ὑεῖ ἃ 
[εοἸΐης οὗὨ ϑαρογηδίαγδὶ αγο δη ἃ σουόσοηοθ. ὍὙπ6 δλειο-ὄγεαἦδ ΔΥῸ ἃ Ῥογροῖθδὶ οὔοσὶπρ 
Ῥγοῦσει ἰο αοἀ Ὁγ [6 ρεορῖίε οἵ 15τ86] ((Πογοίοσζο, ἐισεῖσα οαἰκ68): ἴδ ἐσδίς νγσϑδ ἃ πθ068- 
ΒΆΓΥ ὈϊΘΏ51] [0Γ 1π686 οἴδτίησθ. ΤΠ οαπαϊεείϊοξ, ἴῃ 1861 ἱπα ΒρΘΏ580]6 ἕο 1] ππιΐπο 186 
ἀδτῖ, τοσΐπ ἀβ οὗ [π6 οἴογη Δ] νγϑιοίηρ ῥγουϊάθηοο οὗ αοὐ (ἼΠ Ὃ), διὰ οὔ Κηον]οάρο 
δηὰ 6η]ἸαὨἰδητηοπὶ {πγουρἢ [Π6 ψοτὰ οὗ αοα (ςφοσιραγο 188, ἰ,. δ; Ῥβδ. χχχυΐ, 10; οἵο., 

τ Ὡς ἢ μου ἃ ΠΟΥ͂ΘΥ ο6886 ἴῃ ἴδβγ86] (Ῥεδ. Ιχχχ.' 16); δηὰ (Π6 δέυέπ Δυσὰ8 Ῥοΐηΐ ἴο [Π6 
δδογοά, ῬΌΓΟΙΥ τοὶ ίουβ, βρί γα] ὉΒαγδοῖοσ οὗ [10 σδη!οδῖοκ. Τῆδ παοδηΐηρ οὗ ἐδθ 
αἰίαγε διὰ τῃ6 ἰαῦενγ ΥϑαΌΪΟΒ ὯῸ δροοϊδοδιίίοη, 86 υἱϑη8118 οἵ [πὸ ἩδοΙΪγ οἵ Ηο]168 
ἘΥΡ σ τ8ὸ ἀοϑοοπάϊηρ οὗ ἀοἀ ἴο τλῆ; ἰδο86 οὗ ἴπ0 ΑιδῃηοίθδτΥ δηὰ τ᾿ Οουτί, [86 
τἰδίπ ὌΡ ΟὗἩ ΙΔ ἴοὸ αοἀ; δηὰ ἐδ8 106 ῬΠΟΪΘ διγιοῖαγο δ τ ΓΔΌΪΥ Τοργοδϑηῖδ [ἢ 6 
ταυΐαδὶ ἰογο οὗ αοὰ δηὰ 16γδοὶ, Ὑμαῖ 1110 δἰέασ οὗ Ὀυτη - ΟΠ ΓΏρΡΒ νγὰ8 [80 οἰίοῦ οὈ͵όοὶ 
οὔ ιὯ9 ΠΟΙΥ ἴδηξ 8 8ἢ ππΙΘΉΔΌΪΟ ΟΡ᾿Ὠΐοα; ὩΟΏΘ οὗ ἴδ 0 ὩΔΠ168 Βαρροσίβ 8ῃ δϑϑητηρίίοη, 
δυοογάϊηρ ἴ0 ὙΒίοΣ 411 τῆ6 οοΙηρ] ]οαιοᾶ πθη6118 οὗ [Π6 Θ'δῃοίπαγυ δηὰ οὗ 6 ΗοΪγ οὗἁ 
ΗοΙΐο8 που]ὰ 6 γοἀποθὰ ἴο τῆθγθ δρροηᾶδροϑ οὗ [86 αἰΐαγ οὗ ἴ:ὸ Οουσί. [ἐ ἴβ θογοπὰ 

ΟΥΟΙῪ ἀουδέ, ἐμαὶ ἴΠ6 τὶς δηὰ [Π0 ΙΏΘΤΟΥ -8081 ὙΟΓΘ ἴΠ6 ΓΕΔ] Θηὰ οἵ [16 Ββδογϑὰ βίχυσΐαγο; 
δηᾶ Πϑῆοθ ᾿Ποῖγ οΪδοθ ἰῃ 118 τηοδί σεοοηάὶθθ ραγί. 41} (ὴ9 ἱπιρ]οτηθη 18 οὗ π6 βδησίπδυΥ 
διὰ οἵ 1Π6 Οουσὶ θεϊοηχϑὰ ΟἿἿΥ ἴο [110 δεγυίοε οὗ ἴΠ0 ΤΑΌΘΓΠΔΟΙΪΟ, δηὰ βδουΐβοθϑ Ὑγ6Γ0 
οδοτγοά Ὀδέογο 118 ογθοῖοη δἷ8οὸ (χίχ, 12; χχῖν. δ; δοπιρδᾶσο δΝιαολποιαπίαεα ΟὨ ΧΧΥ. ] : 

ΝΠ ΝΠ ΠΣ ΠΠ ὨἿΡΌ δ 92 ΥΒΠΠ ἽΡὋΗ Πὴ21}}. 
8. Βδθὺσ ζυσ ΠΟΥ πὰβ 8. Ῥδυ ΟΌΪΔΣ δἰ χη βοδηοθ ἰῃ 811} 106 ὩΌΙΩΌΟΥΒ τηδηϊοηδα ἱπ 

σοηποοῦοη τἱδ ἐΠ06 ΤΑΡΟΣΠΔοΪ6 δηὰ ἰἐβ τηδίοσίδ!δς (ἢ6 ἔβοϊ, (ας δηοίθηϊ, δβρϑοΐδ!ῦ 
Οτθηίδὶ, πδιΐοῃδ δεέβομοα 8 εἰρὴ ἱπιροσίαποο ἴο οοσίδίη Πυ ΘΓ (ἰ. 119----188) ἰηάποο8 
Ὠΐπι [0 ΟΧδσηΐηθ δἰ ἐδ6 τη δ ϑηγοβ οὗ [Π6 ΠΟΙΥ ἐθηΐ, δηὰ ἴὸ ὀχρουῃὰ {ποΐγ τωϑδηίησ. [ἱ 
Ὑ1}} οῖ Ὀ6 πηϊηξοχοείηςς ἴο ΟΥ̓͂Σ ὨογΘ, ἐπ 8 ΘΟΠοΐθο ἔοόστω, [6 Σοβυ 8 οὗ .εἷ8 ἱπνοβιερα- 
οπβ, Θαυ δ! οὐἱαϊηο ὈΥ βαρϑοὶ δηὰ ᾿θαγηΐηρ. 

ΤῊΘ πυταῦαν οκο, θοίηρ [86 Εγϑὲ γϑὰὶ ὩσθΟΣ, δπὰ [89 ποδὰ πὰ δοῦγοῦ οὗ [6 8016 
Βυϊοοσῖο δὶ δγβίθπ), ἸΏ ὃ ὁοῃείἀοτοὰ δ6 ἐλ πιρεδεγ ὧν ἱεἰ (τὸ ἕν, ἡ μονάς), Ὀαὶ 
ΒΟΙΥΟΒ οἰϊοθγ ἰο ἀεδίχηδιο [δ0 Το ΙΕΥ 88 [80 ὉΠΙῚ Ἡΐοἷ. ΘΟΙΏΡ 868 [86 ΠΠΙΊΎΘΓΗΘ, 
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Τίιοο 18 βορδιαϊίου, ἀϊδοσγθηοο, ορροδίτίοη, δηϊαροηΐβπι, ἱτηροτίδοιοη, δὰ ὄνοι 

ἀοδιγαοσίίοι δηὰ ρμογάϊείοι; παῖ, Ὀοίηρ [16 ὅτϑιὶ οαπδ] πυροῦ, 1ἴ 15 [0 τοργοϑθηϊδενθ οὗ 

ΘΥΘΙΥ͂ ἰΒΐηρ ΘαμΔ!, 
Τῆγεε εἰσυϊβοα ἰδδὲ οοπογοίθ δηἃ ρογίϑοϊ ὉΠ γοϑυϊείης ἔγοτῃ [86 τοοοπο ]Ἰδέίοη οὗ 

ἀϊβογοποθ δηὰ οὁρροβίξίοῃ ς ἰδ 8 (π6 ροσίδοςου οὗ δ}} ἰάθϑβ, δῃὰ οβρϑοίδ!υ [86 “ δίσπα- 
ἔωγε 97 ἐδλε εἰν." “Α1}} [26 τοὶ σίου δγδίθιμ οἵ ἴΠ0 δηποίοηϊ νου] ὰ ἄρτθθ ἴῃ Ταρσθ- 
Βοηἰπρ (806 διυργοῖηθ ΠΟΘΙ 85 ἃ ὑὐΐἱγ οὗ οοπιδηοα ρζοάβ, ἔοστοΐπρ οπὸ οἷο; δηὰ 
ἩἘ]δὲ (Πΐ8 ο6 ὑγιαιίεῖνθ Ὀθίης ἰδ 8 ΙΘΓῸ δοδίγασί, ὨθαῖΓΑΙ δηὰ ἱπηρ ΥΒΟ 8), [16 ἀἰνπῃθ 
ἐγ ρογβοη  βοδιίοη ἈΡῬΘΔΥΒ αἰνγαΥ8 ἴῃ [ἢ6 ἐσ ηἰςγ, ἔγοτα πίοι [86 οΟἴδοΓ ἀοἰτ65 οἴηδβηδίθ.ἢ 
Ιη ἐδὲ18 δοῆϑα, [8:6 ἘΥΤΏΪΟΥ τγ88 ἴσα δ ἴὸ [06 Ιηἀΐδη8, Βυδάίδια, ΟΒΐποθο, Ομδ] θϑῃδ, 
δηἀ ονὐϑῃ ἴο ἔπ Ῥογβίδηβ, ασθοῖίκβ, δη ἃ δὶ πηοϑὶ 41} ποσίμοση ὨδίζΟηΆ. 

Τορ ἰδ ἴ06 πυμαῦοῦ οὐὨ [86 τοονϊὰ, 116 δυπὶ οὗ 411] ογϑοαῦθὰ τπίηρε δηὰ οἵ ἀϊνὶπθ 

ΤΟΥ ΙΔ Ι 0... ᾽ 
ΤΡίυε ἰθ 16 πυτηοῦ οὗ μογίϑοξίοῃ ἰῃ 118 8411. δοοοι δηθὰ δίασο; ἱν 18 ποὺ 186] ρμοτ- 

[φοϊίοι, Ὀπὲ διγῖνοϑ ἔο δἰἑαὶῃ ἰδ. 

Αδοῦϊ (9 ΠΌΠΙΡΟΓ δέῦεπ 800 ποίθ οὐ χχίϊϊ. 10---12. 
7Τεν ἰβ ἴἰῃ6 δγτηδοὶ οἵ οοτηρϑοη δηὰ ροσίδοϊοῃ (]-2--85-4ΞΞ10}.Ψ 
Τιυεῖυνε (4 Χ8) ἀοποῖθθ ἃ οἷο, ἴῃ (πὸ τηϊάδὲ οὗἩἨ πθίο αοἀ τοβίθβ, ἃ Ὀοάγ, νυ ἢ 

ΤΆΟτοΒ δῆμον αἰτίη ἰανγα; ἰδ ἷ5 ᾿πογϑίοτο ἐΠ|6 “ δἰ σῃδζυγο οὗ [06 ὈΘΟΡΪΘ οὗ [δγ86].᾿ 

10 ἰδ ποίιποῦ (86 ροἷδοθ ἤοῦθ, ἴο ἱῃητοδεαῦθ πο [πὸ ῬΧΟΌΒΌΙΣΥ δηὰ ἔσα οὗ ἰδθαθ 
δἱσευἰβοδίίοηδ δεισ θαϊθὰ ο 116 νδγίουβ Ὡαταθογδ, ΠΟΣ ἀο γὯοε ἰηὐθπὰ ἴο ΟἸ ον Βδθῖν ἰηο 
115 πχϊπαῦθ, ΔἸ ΠΟΌμὮἢ ΥΟΥΥ͂ ἱησοηΐοιβ δρρ] οδοη οὐ ὕἤοξθ δυιαροὶβ ἰο ἴπ6 ἱπάϊνϊ ἀπ] 
Ῥδιὶδ οὗ τ9 ΤΑ δοῖο, οὐ ἱπίο ἰδ δυτῃ 0} 104] ἱηλογργοϊδείοη οὗἨ [86 τηοίδἷβ, οί ου ΓΒ, 
διὰ ΟΥΠΟΥΡ τδιουα]5 υϑοὰ ἴῃ [Ππδὲ ΠΟΙΥ βιττιοίαγο. ὍΤΠΘ τηοίδ]8, ἱπ ἷβ ορ᾿ πἰοῃ, ΕΥ̓ΡΙΗΥ 
Ἰἰσι, δη ἃ ἸοσΘ ΘΒρΟΟίΔΙ]γ ἰβ οοίά τ6 'τηαρο οὗἨ ὨΟΘΥΘΏΪΥ δηὰ ἀϊνίηθ Ἰρῦ; δέΐνρεν, ἰδὲ 
οὗ ΡΟΣ δηἀ ΤΏΟΤᾺ] ΘΧΟΘΙΪθη66; ὈΓΆΔΒ ΓΘΘΟΙΔ]08 κοΪὰ ἰῃ οοοῦγ, Ὀπῖ 18 ΘΟΠΒΙ ἀΟΓΔΌΪΥ 

ἱπίοσίου ἴοὸ ἱξ ἐπι βδρ᾽δῃηάουσ. Ασδεὶδ ᾿γοοὰ 8 8 βγτῃροὶ οἵ ἱπάθϑιστι οι Ὁ. Υ ἀπὰ οἰογηεγ. 
Απὰ (δὰ ἴΠ6 ΤΔΌΟΓΏδο]θ ἰδ “ [06 δροὰο οὗἁ Ἰίσιϊ δηὰ 11{8᾽;; δ00 δεργα. Τῆο οοϊουγδ 

ὯΓΘ ἰδ ΕγτΆθΟΪ8 οἵ (10 ἀϊδοτοπὲ παπιοο οἵ Θοὰ; ὀέωμα (Π03) εἰρυίΐβοδ τ δροείαὶ 
τοτοϊδέου οὗ αἀοὰ (1) θοΐης ἐ(θ οοἴουγ οὗἨ Ἰθδυθὴ δηὰ οἵμοσ [Ραϊ ΤΌΘ ἰδ ποῖ 
ΘΧΟΪ ΕἾΘ Ὁ1007; γεὰ (1428) ἀθαοῦοθ [6 ἰριοδὲ αἰ τε, τ᾽ ΕΒ. Ὁ δηἃ τογαὶ ρονοῦ 
(ὨΛΠΘΝΝ); ογένεραπ, (Σ᾽ ΓᾺΡ Γ ἰδ τλδὲ, πρῖο ἄγο δηὰ Ὀϊοοᾶ Ἀδνδ ἱῃ δοιδταοα, δηὰ 
ΒΥΤΑΡΟΪ 68 ἐδοζοίοτο 18 ἱπ 118 1} οχίθης (᾽Π); ολίώ (7 9), ἸΑ50}γ, ἰΒ (86 οοἸοῦγ οὗ 
Ἰισῆς ἀπὰ ἱπηοσθηςο, ΟΣ βδποῦίγ (ΡΠ). Απᾶ βὸ δϑϑίη 18 [9 ΤαΌΘΓΩΒΟ]6 [806 ἱτηδρὸ 
οὗ ̓ ἰρὸς δηὰ 116. [ὲ τιυδὲ Ὁ6 δάἀπιϊ θὰ, ἐμαὶ ΒΑΘΉΣ᾽ 8 ΘΟ Ὀἱ ΠαιΪ 08 ΔΣΘ ΖΘΠΘΓΑΙΥ τοδὶ 
βαχϑοίουβ δηὰ εἰς], ἐμοῦ ΠΟΥ δὸ βαρροτσίοα ΟΥ̓ ΔῺ ΟΧΓΔΟΓΙ ΠΑΓΥ ἀτηουηῖ οὗὨ ΣΟΒΘΘΆΤΟΝ, 
διὰ (Πδὲ ΤΠΘΥ͂ ΠΠΟΒΕΥ τοϑαϊ ἰῃ ἰάδα8 ῬΟΓΘΟΟΥ ἰῃ ΠΑΙΤΏΟΣΥ ὙΠ ἢ [80 δρὶγὶς δηὰ ζοηὶυ8 
οἵ [5Π0 βδογοὰ πυημχα. Βυΐ τπδὶ δαί τγὰ8 μοὶ δα ϑθθὰ τ σοΠΘγαὶ τυῖῃβ; ἢθ 
ΔΡΡΙ1οὰ ἴποπὶ ἰο [16 τοϊητίθδὲ ἀο 8 1}5 οὗ [6 ΤΑθοσγηδοὶο; 86 οαυτθὰ 16 σοι ρασίϑοι 

Ὀούγοθη [6 4688 δηἃ ΠΟΤ ΘΧΊΘΤΓΙΔΙ τοργαδθηΐδιίοη ἴ0 δ δχοϑδὲ οἴὔϑη Ὀοτάοχίηρ οα 
ὅπ|}}0 Ρ]ΔΥ͂ ; Β Ἰοδὲ Στ θ6 1 ἰὴ ἀθα πο ἴ 0}}8 ΤΏΟΓΘ δη ἃ πιοτὸ ἔοσαϊ ἢ ἴο (δ 6 οὐρα] ρῥσϊηςίρ 68: 
διὰ ἷ8 ᾿Δθοῦτ, αἰ ποῦ ἢ οαττθὰ οὐ ὙΠῸῺ [6 ρστοδίοδιὶ ἱηρα]θοίδὶ τίχζουγ, δνα ποῖ 
Ῥτοάπορα ποθθ νυ] Δ 0]6 ΓΟβα]16 [ῸΣ βοίθῃοθ ἴὸ ὙΔΟΝ ΓΠΘῪ ταϊρς παγο ᾿οᾶ, δὰ Π6 
Κηον ΠΟῪ [0 φΌΥΘΙΙ ἃ ἴοο Δρὶ[8 ἱπιααίπδιίοθ. ΕῸΓΣ δὰ οἰδδοζαῖο δηα] γεὶβ οἵ Βαθὴσ Β 
ΟΡ πίοηδ, γγὸ τοῖοσ ἰὸ Κ᾽. δΥϊθάεγιον, ϑυταῦοΣΚ ἀον Μορβαίϊϑοδθη δι δ τλθ; δοχαρατθ 
Κωγία, ϑιαά, πηὰ Καὶ!,, 1844, Ρ. 315; 126 ῬΡείίε, Ατοδθοο]. 8299; Ηεπρείεηδενα, Απἰὶ, οὗ 
189 Ῥαπὶ, ἰϊ. 686, δὲ φόφ. ; Κεἰ, ΤεῖλΡοὶ βαΐομι, ἢ. 185; Βαιπιραγίεπ, Οοτηταθηί, Ι, ἱΐ. Ὁ. δ1; 
ΜΜὮωκᾷ, Ῥαϊϑβίηο, Ὁ. 1δ0---Ἰ1δ4. 

4. Ἧο οοποϊυδο τὴ τ! οΗ͂Υ τουϊονίηρ [16 Ὀγἱηοῖραὶ οἵαν για ο]οαὶ ἑηϊογργοιβείοτιϑ 
οὗ ἴμο ΤΑθοσπδοῖο Εἰ ποῦίο ὑτοροδϑά:--- 

α. Το οἱ ἀοδὲ ἀχρίδπδιίοῃ οὗ {μΐ8 Κίπὰ ἐδ ἐπδὲ οὗ Ῥδΐο (ΥἹὲ. Μοβ. ἐϊϊ. Ρ. 666---669). 
Ἠὸ Ῥοϊΐονοϑ, ἰδὲς [26 ΤΆΒΘΓΠΔ616 ἷ8 ἃ τοργοδοπίβείοη οὗ τη9 πηΐνοῖθα; ἐδθ ἐσπὲ ἐϊδβοὶ, 
ἩΙΟΒ Δ8. ΟὨ]Υ δοοϑϑϑὶ Ὁ] ἐῸ ἴπ6 ὑχὶαδίδ, δι χη δοδ5 [116 ἱπι6]]οοέαα), [86 ορδὰ Οοασὶ, ἐδ9 
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τηδιοσί δὶ του (τὰ νοητά δηὰ τὰ αἰσθητά); τῇ ΟΌΓ ΘΟΙΪΟΌΓΣΒ, ΟΥ ΤΟΙΣ ΘΟΥΘΓΒ, 6΄Ὸ [86 
18:6 ΤΌΟΓ οἰετηθηίδ; [86 ἔτγο ΟΒοσ  ἷπι δἰ σ ν ἴ[.6 ὕνγο ῥσίηςΐραὶ (189 ογϑδεῖννο δηὰ σὰ] ρ) 
Ῥοόνοῖβ οἵ αοα, οὐ [86 ἔπνγο οι, ΒΡΏΘΓΟΘ ἀῦονθ δηὰ Ὀθηθϑί [86 ϑαυῖδ; [10 αἰΐδὺ οὗ 
ἔποθῆθο ἷβ ἴῸ σγϑο}} (80 Ῥγοάποιοηδ οὗ [86 θαυ δηὰ [86 868, πο αοὰ τιογοὶ }} 7 
Ὀγούζης ἕοτίδ ἔοσς ἴ80 τ86 οὗ τῆδῃ; [86 οδπάϊοδιίοῖὶ, τ ἰἴ8 ϑουθῃ ἰαπιρ8, Ἰγρίβοδ [ἢ 0 

δονθη ῥἰδποῖβ; (δὸ πὶ 16 ̓ δπὴρ (πδὲ οὗὁἨἉ [Π6 βΒ..8ἢ.}) ἐπ βυῃ; ἰδθ 8010 ἢ Ἐδθ δῆονν- 

Ἐτεδὰ εἰρη ῆθβ [50 Βυϊηδη ἐοοα; [6 ἰνγοῖτο σαῖκοδ ἀθηοῦθ 8180 1Π6 ἐπγοῖνο δἰμηϑ οἵ (0 

σοάϊΐδς δηὰ ἴῃ0 ἔμγοϊγθ τη Ὠ[}18.--- Ὁ ΟΥ̓ δὲσα αν τὸ (18 Ἔχροαπἰιίοη οὗ ῬΏΣ]ο 5 ἰδδὶ οὗ 
Ψοθορῆα (Απιϊᾳ. 1Π]. Υἱΐ. 7, δηὰ νἱ. 4; σοιρδσο Β9]]. συ ὰ. ΨΊ1. ν. 5): [106 Οὐυγὶ πηθδηδ 
1:6 σα; τῃ6 ϑαποίσογυ, ἴ86 δο8; ἴ[π0 ΗΟΪΥ οὗἩἍ ΗοΪϊΐοδ, ἴπ6 ἤθανϑη; δηὰ Κίπάσοὰα ἰάθ88 

8ΙῸ ΟΧργοββοὰ ὈΥ ΟἹοσηθηβ Α]οχδηάγίησε (δίτγοιω, τ. ρ. 662), Οτίρου (Εροτι. ἰχ. "Ὁ. 164), 
ΟὨΒτγεοβίοιηιβ (Ορρ. 1ϊ. Ὁ. 798), Τποοάοτγοῖ (Οὐυδοδί. Χ], ἰπ Εχοά), Φογοπια (Ερίδε. 64), 
δὴ τηϑὴγ ἘΔΌΙΠΙΟΔΙ Ὑτὶθογ8 (αἰ κυῖ, [οἱ]. 113; «Ἰγαπιαλ οὐ χχν. 10).--- νι 1 Ὁ 

Ῥεσοουοά, ἴπδὶ [18 18 ἔπη ἀδιηθη 6 }}}γ [Π6 Β8Π|6 ΥἱΘῪ 828 (δι ἀοίδηἀοὰ Ὁ Βδθῆσ, γῆο 
ΒΟΤΎΘΥΟΓ, 611} ἀονίδῦθϑ ἔγοιλ ἰδ 88 τοχζδγὰβ [06 δϑιγοποσηΐοαὶ οἱθηθηΐδ (ἴ0 ῥἰδηθίδ, 

Ξοάϊας, οἱς.), πίοι! δδνὸ Ὀθοη Ὀγουρῶς ἱπέο οοπποοῦίου Ἡ1ὰ ἐδ6 ΠΟΙΥ δυοάο οὔ αοά, 
δηὰ νυ οὶ που] δἰπηοϑὲ βίδπιρ προ ἰδ 8 ραβϑῆ ομδγβοίοσ.. ἴη ἔδοϊ, ποιῃϊηρ 18 ΣΏΟΥΘ 

ἴῃ δηϊδρσοηΐδπι ΠῚ [Π6 ῬυΓοὶγ ἰά464] δη ἃ τοτὰὶ οὨδυδοίοσ οὐἨ Μοβαίβιη [ἢδῃ ἃ τεϊδίΐοη, 
Βοῦγουοῦ ἀϊδίδης οσ ἰἀάθῃ, υῖτὰ 1.9 ῬΟΎΤΟΓΒ οὗ [6 Κοδιίοθ, Οοά δηᾶ ἠδέυσο, [6 
οτοδίοι δηὰ (0 ΟΥ̓θδίοσ, δἴθ ΘΥΘΓΥ ΠΟΤ 8ὸ ἀθο θὰ ἷν ἀἰδιϊηρσιυ δηεά, ἐαὲ [Π 6 πιοβὲ 
τρϑ᾽]εϑεῖς ἀοδοτίρίίοηβ οὗ (6 ΟΊΟΥΥ οὗἨὨἁ ἉἈπδίΌγα ΔΙῸ ἱπυδυ δ Υ δοοοιιρδηϊθαὰ ὈΥ̓͂ ΒΟΠι0 
ἀεςϊδυδώσοῃ, μὲ 61} ἐπδὲ σταπάθαγ ργοοοθοδοὰ ἔοι αοά, δηὰ ἰβ δι ͵θεὶ ἴο Ηἰ6 δϑονοσγοίρῃ 

ὙΠ] (ΡΒ ε. εἶν. οἱς.); δηὰἃ δὸ ἀθϑρὶν νγὰ9 [Π]5 Γγυ ἢ ἴοϊς Ὁ ἴΠ6 ῬΒδὶ τἶδι, ἰπδὲ δο δ ἀϑὰ, δον 
ἃ Βρ]ομϊά Ρἱείαγο οὗὨ [86 σΙΟΥΥ δηὰ δ] τ ΠΥ οὗ Ὡδέιγο, 8δῃ δἰπηοδὲ διὲ}}} τῆοτο οι - 
εἰαβιὶς ῥσγαίδο οἵ [80 Ὠϊνίηο τονοϊδιίίου δηὰ ἐξ Ὀθδο γίηρ ᾿πθυθηοθ ρου ἐδ θ08] οὗἉ τηλη 
(ΡΒε. χίχ; οοῦῦρϑγο ῥ. 185, 186). 

ὅ. ΜΔῊΥ Ταϊπιπἀἶςαὶ ΘΟΙ ΘΠ ΔΙΟΥΒ, 8ιέδυ ηρ ἴγοσῃ [Π6 ϑοτίρέυγαὶ δἰδίοιηθης, ἐμαὶ 
Μοϑοδ βδανν ἴπ6 τηοῦοὶ (Π 23, χχν. 40) οἵ [πὸ Ταῦογμθοϊο ἀυγίηρ ἷ8 δίδΥ οὐ ἴδ6 
Τοοπ ΔΙ, δδδοτίὶ, ἴδδὲ [6 ΤΑΌΘΓΙΔΟΪΟ ἰ8 ΓΘΆΙΥ͂ 80 ἰτυϊδιίοη οὗὁὨ 8 εἰπιΐϊασ, απουρ ἢ 

᾿πΒη 6} 7 τῆοτο στδηὰ βίγιοίαγο ἰῃ ἤθϑΥΘη ; ἰδὲ ἃ σογίδίῃ ἰην δὶ Ὁ]0 σοηπθοϊίου Οχίϑίϑ 
Βοίνγθοη ΒΟΙΝ (οοίαραγο βομδσ, ἴο]. 91: δ; 2) )5Π ΕΥΊΝΔ ΥἽἼ ΠῸ 95), διὰ ἐμδὲ 
Θτοσυτ βίης Ὑὶ ἢ ἰ8 Ροσίοστοθα ἴῃ τδ0 ΘΔΥΓΠΪΥ ΤΔΌΘΓΩΔΟΪΘ ἰδ δὲ [Π0 δῖ εἰ ἀ0Π0 ἰῃ ἃ 

τ] ἢ. Πίχθοσ ρογίθοϊίοη πῃ [8 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ῬΓΟΙΟΙΥΡΘ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ 88 τορζαγὰβ οχρίδιίοη 

(566 Ταΐνι., ΟἸδρ. ς. 2). ἩΗονγοτοσ, ἴδ ΟὨἹΥ δτὸ ππάοτδίοοα ἰΐ8 ἴῃ ααΐξο ἃ 1 λογαὶ 
δηὰ τηδίοσίὶ δὶ βοῆδο; ὉΥ (ᾺΣ 106 φτγθαῖογ μαζὶ οὔ [9 ΠΑΌΪηδ, Βρί τ 4} δἰ σ᾿ ἐ8)686 ὨοϊζοΏ8, 

ταδί πἰαϊηθα, τἢδὲ ἴμ6 ΗοΪγ Τδθοσηδοὶο οηδοά θα, ἰῃ Αγ ἰΌστΩβ, οοτίαϊη αἰνίπῃο δηὰ 

ἰά641 τσ π8, τ] ΟὮ ογΘ οοϊατηπηϊοδίθα ἰοὸ Μοδοθ ἀυσίηρ ᾿ΐ8. Τηγεϊοσγίουβ ΘΟ ῃΐοι, 
«18 το ΤΠ οΐςγ. 

ο. ΤῊΘ τγρίοαὶ οὐ ΟἸ γί βιλδη ὀχ δηδιοη, ργοροδοὰ δἰγοδὰν ὉΥ͂ δοῖηθ Εδέδβοζδ οὔ [ἢ9 

ΟΒυγοῖ, θαὲ τότ ΓᾺἸῪ ἀσνοϊοροά ὈΥ ΟὐοοαὶαΒ δπὰ ἰδ (Ο]]ονγοσδ, οπ)ογοὰ ἰοὺς ἃ στοδὲ 
τορυϊδίοη, Αὐοοοτάϊηρ ἴο [18 δοῇοοὶ, [Π6 ΤΌΘΓΙδοΪΘ ἐμ 8 ἴγρὸ οὗ ἴπ6 οοῃρτοχαιίίοη 
οὐ οδυτοὺ οὗἩἨ ΟὨγτίδι, 6 Οουχὶ τοργοϑϑηΐδ [6 δχίογηδὶ οὐ Υἱβὶ Ὁ16, [86 ἴθῶς ἴπ6 ἰηίοσηδὶ 
ΟΓ ἰπΥ δ᾽ Ὁ]0 οΒ ΓΟ, ΠΔηΙΟἾΥ, βὸ τπδὲὶ (6 ΘδποΙΌΔΙΥ ἰδ [86 δΥΠὈο] οὗ ἴΠ6 δοοΐοδία πεϊ αν 

διὰ οἵ [π|0 δέαέμδ σγαΐίας, ἀπὰ [6 Ηοΐγ οἵ Ηο]108 (δαὶ οἵ (1:6 ἐοοίοοία ἱσιιρερλαπε δηά 
οἵ 186 φἰαέκε σίογίαε (8666 ἩΡιείιω, Μίδο. Βδοτ. 110. Ψ1]., 4165. 1; δαὲξ ναν ΤῊ, Ὧο ΤαΡοσ- 
Ὠδοῦΐο Μοεΐβδ). Ηονουοσ, ἐμοϑὸ υἱοῦσ δυὸ ἰοπρ Ὀθοπ δραῃἀοηθα οὐθῃ ὉΥ͂ 1Π6 χτοδίασ 
Ρδσὶ οἵ 186 οτιβοάοχ Ογίδιίδη (πϑοϊοκίδηβ, δη ἃ νὸ οοπίθῃϊ οὔγϑεῖνοδ πὰ οοηἀθηδίης 
186 ἦπδὲ οὈ͵θεξίοηδ υτροά δχαΐπεὶ ἔθθπι: α. ΤῊ ΤΑΡΟΓΏΔΟΙΪο, ἱἶ οοῃοοϊνοα ἰῃ Ἐμιΐ8 Θ6Ώ86, 
Ἰοφϑθδ 811 σοῃποοῖίοῃ τ ῖ, οὐὁ δρρ]ἰοδιίίου ἴο, [Π6 εἰπι6 Ὁ τ Οἢ ἰξ τὰ8 ἰηιοηἀοὰ, δὰ 
ἀυπηρ ὙΔΙΟΝ ἰῈ οχίδιοὰ, β, Τμδὲ ἱπιογργοίδεϊοη ἰϑδὰδ ᾽ἢ0 [}0 τιοδὲ αι θοαὶ, οὔϑῃ 
τἱ ἀἰσυ]οῦ σοποϊαϑίοηκ, 17 Δρρ] θὰ ἴο ἴμ6 ἱπάϊνί δ] ματίϑ οὗ [80 βαογοὰ ἵοχὲ ((ῸΓ ἰῃϑδίδηςο, 

ἰδ6 ἀἰδδοσίδιίοη οἵ ζ. ΕΒ. Ογδῆιοσ: “ Οὐδάταςυβ αποτηοάο ΟὨγβίυ8 ζπ 6110). γ. ΤῊ 
ΤΑβοσπιδοῖο ἰδ τὸ ΒΟΙ͂Υ Ῥέγρονν, δαὶ τὴ ΒΟΥ ρίσοα οἵ ἀϊτίπο τοτοϊδιίου (ἼΜ)Ὸ ΠΝ). 
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ὃ. ΤΌΘ Ῥαδαδροθ ἰῃ [80 ΝΟΥ Τοδίδιηθης ΜἨΪΟΝ Δ’Θ ΘΠΘΓΑΙΥ δἀἀυσοὰ ἰῃ σοΥτοδοσζαδίίοη 
οὗ {π8 δγδίαπι (ΕΡἢ68. ἰϊ, 21, 32; 1 Ῥοῖοσ 1ϊ, 4; Ηοῦτ, ἰχ.), οομίδίῃ Ὡ0 αΐγθοὶ δ᾽] βίοι 
ἴο ΟἸσίβὲ οὐ 186 ΟἸ σίϑύδη οουρτοχδίοη, πὶ ΟὨ]ῪΥ ἴο [16 ζΟΏΘΣΑΙ δηὰ ἰοσδὶ ομδγδοῖοσ 
οὗ [86 βἰγιοίγα. 

ἀ. Μαϊπιοηΐάοθ (Μογοῖ Νοῦ. ἢ], 45---49), βϑροποοῦ, Ηθϑθ, Εόθρρθῃ, δῃὰ σηδηῦ 
τηοάθση Δη]ΌΔΣΙ68, σΟΏΒΙΟΥ 180 ΠΟΙΥ ᾿ΟΙΡΙΘ 88 ἃ πιλατϊβοθης ρῥδῖδοθ [ὉΣ (ἢθ 
ΑἸ ΚΒ. Κίηρ οὗ [δγδοὶ; [6 Ἀγίϑδίβ δὸ 180 σρϊηἰ δία οὗ ἴπο Είηρ, [Δ βδουῆοοβ 
ΔΙῸ ἀρπιοὨΒΙΓΑΣΙΟἢ8 οὗἁ ἰογαῖν, [86 δῆσον -Ὀγοδὰ διὰ [86 νῖηθ ἃγὸ Ηΐδ8 ἐσοὰ, [86 τβότογ- 

δοδὶ 18 Ηΐδ ἰἤγοηθ, 9 ΒαῃΟΙΌΔΕΥ [86 δηῖ6- ΟΠΔΙΆΒΟΥ [οΥ ἴΠ6 οβδοίΑ18, οο. ὙΤὨΪ8 ορίηΐοι 
[88 ὈΘδῃ οοταδδιοὰ ὈΥ Βαρὶγ (ἰ. ῥ. 10---1δ5, δῃὰ 118---Ἰ 16) τε ρα σΌ]ΩΣ δαρδοῖ δὰ 
δύοοοθσϑ. ΕΗ ῥγουϑδθ (δδὲ (Ὧ6 Ὑϑῃγδιοη οὗὨ [Π6 Κίηρϑ γγχδ8 οορίοα Όσὰ [86 ὙΟΥΒΒΐρ οὗἁ 
[Π6 ἀοίιἷοθ, ποῖ υἱοά συέγϑα; ἴῸΓ ἴΠ6 Ῥ6ΙΔΟΟ5 ὑγοσο οοῃβίγιοίοα [{κ6 τ 0168, ποῖ τἢ9 
ΤΟΙ ΡΪο8 ἴΚο ρδίδοοβ. Μόοϑθθ ΒΔῪ ἴδο ῥσχοίϊοίγρο (22) οὗ 180 ὙδΌογηδοϊο, τι ἢ 
πουὰ πᾶνὸ ὈΘΘΏ θυ ρογἤποιβ, ἰἢ [Π6 ἰδίου γὰ8 ποιμίηρ αὶ [86 8118] ἰοῃς οὗὨἨὨ Οτοηίδὶ 

Ῥχίποοβ. ΠῚ ἸυΧΌΓΥ δηὰ βρίοπάουῦ ὑγόγο [η6 ΟὨϊοΥ σΟμΒ᾽ ἀογαίίοι, ἘΓΕΥ ὑγΘΙῸ ΙΩΔΩΥ͂ 
γΔΙΌΔΌ]6 οδουίηρβ οὗὁἨ [6 ὈΘΟΡΪΟ τοΐαϑο ὃ (χχχυὶ. ὅ---). 1 ἴδ νγὰδ ἱπηιθη θὰ 88 ἰΠ6 
Ῥδΐδοθ οὗ ἃ τοοσίδὶ Κίηρ, ὙὮΥ ἱδ [06 οοῦο οὐ θοὰ Ὑϑδηϊηνῦ οἷο. Ἠονογνογ, ἰξ τηυσδὲ Ὀ0 
οὐάοά, ἴπδὶ Μαϊπιοηΐάοϑ βϑοῖβ ᾿ϊτηδο] ἢ ποὶ ἴὼ δᾶ ὈδΟῺ ααϊΐο δβαιἰεῆβοὰ πσῖῖ εἰ ἰδ 
ΤΩΘΓΟΙΪΥ ΟΧΊΘΓΠΔΙ, δἰπηοδὲ ἩΟΣΙΪΥ ὀχρδηδῆοπ οὗ [0 ΒΟΙΪΥ βισιιοῖασο, δηὰ δοπάϊηρς 
ἰονγαγὰβ ἴδ6 τἰχὴϊ ἀϊγοοιίοη, 86 τλεἰπίδὶῃ9 ᾿ἰκοντϑο, [πὲ ᾽ξ τοργοδοηθαὰ οογίδίη πάδ- 
ταθηΐαὶ ἐγυϊ 8 οὗ Μοδαίΐβπ), 88, [ὉΣ ἰπβίδποο, [16 δὐΐκ ὑγουθδ [Π90 Ὁπὶγ οἵὗἩ αοὐ; [80 

Ομοταθίτα, [86 οχίϑέθποο οὗὨ δῃροβ, οἱο. 

6. Ἰλιῖδοῦ ( οτκο οἀ. Ὑ δἰοῖ,, Υἱὶ. 1936) Ὀοϊΐονοβ [116 ΤΆΡΘΙπ 016 ἐο τοργοϑοηὶ Βασηδη 
Ὡδίυτο; ὴ6 Οὐυτὶ δἰ χη ῆο8 [16 ὈοάΥ, (10 ΘΔΩΟΓΌΔΙΥ 18 1Π0 δου], [80 ΗΟΙΪΥ οἵ ΗοΪΐε8 [88 
ΒΡΪΓΙ.., ΤῈ6 8810 ἰάθα Ἀρρθδσβ δγοδαῦ ἰἱῃ ῬὮ1]Ο᾽Β ΣΙ ηρ8, δηὰ μ88 Ὀ66Π ΟΑΓΟΙ]Υ 

οἰαθογαϊοα Ὁ ΕὙθογο ἴῃ [860 Ὑγοῦῖς ἄρον αυοϊοα, Βαϊ [μΐ8 ἱπίογργοίδιο αἷδὸ 
σΟΙΏΡΙΘΙΘΙΥ ἰο868 δίς οὗὨἨ ἴδο ἱπηπιοάϊαιο ἀθδιϊηδιίομ οὗὨ [80 ΠΟΙΥ ἐδπέ, διὰ ἰ8, Ὀαβίἀθδ, 
ΘΒΡΘΟΙΪΔΠ1Υ ἰπ [16 δηδίοχηϊοδὶ δηὰ οδίϑοϊορίοδὶ ἀθάυοίίοῃβ οὗ Ευϊοάἀογίον, 88 αὐ βοίδὶ α5 
[18Π60 {γρίοδὶ οΓ ἴδ0 οἰἀδϑὺ σοδβιρῖςδὶ βυτωρο]σαιίοη (805 Ὧὲ είς, Αὐοῆδθοὶ. ῥ. 800; 
Βαεΐν, Τὐοθοῦ ἄθη Τοπιροὶ ϑαίομι. ἢ. 69, οἷς. Αδϑοιΐ δῃοῖθοῦ ῬΑΓΟΥ ἐγρίοδὶ, ρδυ 
υἰβιογίοαὶ ὀχ ῥ᾽ δηδιίοῃ οἵ υτσίσ, βε6 ᾿εποείεηδενο, Αὐιἢ, οὗ Ῥρης. ἰΐ. ῥ. 631). 
Ὁ Τὸ Βᾶνὸ δἰγοδὰγ βίδιϑὰ [116 ζϑῃογαὶ Υἱϑ8 οὔ Βϑθὴσ, δπὰ δὰ ἤθγθ ἃ βῃογέ ΒΌΓΥΟΥ 

οὗ τἴι6 Βυταῦ 1168] εἰ χη βοδιϊοηδ τ οἢ ἢ6 ΘΒΟΓΌ68 ἴ0 {86 ἱπαϊν π4] πἰθη8118. Τῆε ατὰ 
οςουρὶοά (Π6 ἐχϑδοῖ Ἵϑῃῖσο οὗ (Π0 ΤΆΡΘΓΏΔο]6 [32], Ὀδοδῦδο 89 ἀδοδίοσυο ἰοπηϑᾶ ἐδ 6 

οοπίγο δὰ Βοασὶ οὗ [10 Μοβαῖς 1.δ'ὺν; ἰδ τγῶβ οονογεὰ νὴ! σο]ὰ ἢοξ ΟἿΪΥ ἔγοσα πίϊδοιυς 
Ὀπὶ 4150 ἤγοτῃ νυ ίη, θθοδιδο [6 ἱπιοσίου Θηο]οθοά [πο χτεδίοδι ἰσοᾶδοσο οὗ [Π6 Ρϑορῖςε; 
116 φοϊάοῃ στοδίδ ἀθηοῖοβ ἀϊνίπα 88ις ἢσδίοη. ΤῺΘ Ἰιεγον- δια, 5 (Π6 ἰδτοῦο οὗ ἐδ9 
Αοὰ οἵ [δγδ6], [6 ὀϑῃίγαὶ ροΐην οὔ [μ0 ΗἩΘΌτοΥν ΓὨΘΟΟΣΘΟΥ, [Π6 ρ͵δοθ οὗἉ ἀϊνίῃο του ἰδιίοῃ, 
οἵ ἰογρίνθηθβϑδ ἀπά γρἀθϑηρύοη. Τθο Ολεγεδίπι τοργοϑθηῦ 116 ογεδιΐοι πὶ 118 ταοδὲ ροσ- 
ἔξοῖ ῥὑγοἀποίοηβ [ἩΨἘΪΟΝ 18 φπθβί Δ Ὁ]6; 818 ῬνΠ0]6 οχροδίπου οα 16 Ομοσυδίπη ἀοοαᾶ 
ποῖ ἰθδῃ οὐ ἴδ6 Μοϑαὶο ἤρσαγοβ, Ὀαὶ ἰΒοβο οὗ ΕἰΖο κῖο], νυῖοὰ (μον χύτ ἔδοοϑ ἱπβίοδα οὗ οπὸ ; 
δηὰ οα ἴ86 φοῃογὶς οχργοβϑϑίοῃ ἢ)" }ἹΠ, πϑδοᾶὰ ὈΥ (Π6 ῥσορῃθί, Ὀϑίοσο ἢ ττχαθ δὺϊο ἰὸ ἀ6- 
δουῖθ, ἰπ [86 (ΘηΓὮ σμδρίοσγ, 186 Βροοΐθϑ πλοῦθ ἀϊδέϊποι 7; (ΠΟῪ διδῃὰ ἴῃ ἃ βιοορίηρς 
διά, πῃ Βυτ ΠΥ δηὰ ἀονοιίοι Ἰοοκίπρ προ 186 ἰτοηο οἵ αοὰ [3]; [16 τηοτογ- 
δοδῖ δῃὰ 186 ΟΠογαθίπι ᾿ορ 6 δὶ στ! ΕὟ Ομ! ροΐθῃ 6, Βδῃοε Υ δηὰ ἐχρίδιίοη. Το τὶς 
18, ἴῃ ἱπιροτίδηςο, βθογπδῖο ἴὸ [86 ΙηΟΓογ-δοϑῖ, δηἃ δίδηὰδ το ἰὲ ἰὰ ἰδ τοϊδίΐοη οὗ 4 
[ουπάδιϊοι ἴο 126 Βοῦδ6 οτθοιθὰ προ ἰδ. ὙἘὸ δλεισ-ὁγεαά ἴδ [ῃδὲ Ὀτεδὰ τπγουρὴ πο ἢ 
ἀοά δμβοννβ ΗΪπιβεϊξ, οσ. ὈΥ ἴ86 ὀδίηρ οὗ τμίοῖ [86 δοὰ] βομο  ἀ8 Οοὰ [οοτγιδίη!υ ἃ υοΣ 
ἔαγ- [εἰς μοὰ ΟΡ ηἸ0η}; [216 ἐιοεῖσε δ Κο8 σοσσοβροηὰ τ τηῆ6 ὨΌΣΩΡΟΣ οὗἩ ἔπο ετῖθο8 οὗ 
1δγϑ 6]; 1Π6Ὺ ὙΓΘΓΘ πη]θαγθηθά, ὈΘΟΔΌΒ6 ΘΥΘΙῪ ΟοΥτυρίίοη δηὰ ρΡαυϊτοίδοϊίοη γογο τογονοὰ 
ἔγοια 86 ΒΟΙΥ ῥἷδοθ; δῃηὰ [{6 ἱποθῆβθ ΒΏΟΥΒ (ἢ ΠΟΔΥΘΏΪΥ ᾿δηδροχέ οὗ [86 800] ὙΠΟ ἢ 
ὧς [6618 ἰῃ ὈΘΒοΙ]ἀΐηρ αοά; 16 ἐλεω-ὁγεαά ἰαδὶς ἰτιάϊοδίοα ἐμαὶ τδ 6 ΤΑΘΔῺΒ οὗ δα ϊδίγίης 
[86 80] πῖτὰ ἔἶο ᾿ρης οὗὨ Βοδυθῃ ἃγθ ΔΙ ΤΔΥΒ ἴῃ τοδί ῃ88 ἴῃ (6 ἀἰγίῃο δροάο [νττὰ 

Κκ 
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μι οἢ ἱπίοσργοίδύοη αἰδαρτθο, ΒΟΎΓΘΥΟΣ, Ραϑδασθῦ δυο 88 χχχ δ, 30: ΠΤ.) 05} Ὗ 
ὮΒ ὮΝ, “Ἰοὺ σαπδὲ Ὡοΐ 566 ΙΩΥ̓ ἴδ00}. Το ἰἰσλὲ οὗἨ [80 οΔηἀ]6-8ειοἰκ ἰ8 ([Π9 Τγ ρὲ οὗὨ 
Κηοπϊοῦρσο δηὰ ἐπι} ]ἔρθηοο, [Π6 δουθῃἋἕοϊ ἃ Ἰἰμῆς τηαῖζο8 [μ186 Κηοπ)]οᾶσο τηδαϊοδὶ 86 
ΡΌΓΕ δπὰ δοῖγ; [80 σαπαάϊο-εἰϊοκ 1156 1} ἰ8 [0 νογὰ οὗ αοἂ [πὰ Βαθὴγ δρρ]ϊοϑ [18 ἰά6 8 
οὗ 0 πογὰ οὗ αοὰἂὐ ἴο 411] (μὸ ρμαγίϑ διὰ ογηδιηθηίβ οὗ ἴπ6 οδῃο]ΌγυσΩ, 1} ΤΔΟΤῸ 

ἱσΘΩ ΟΣ Υ [μὴ ΟἸΘΑΣ685 δα ὰ ΡΙΔΌΒΙ ὈΙ11Υ]; [16 ἑποόπθα 18 [80 βυιαροὶ οὗ [86 Ὥδῃι οὗ 
αοάὰ [ῶν ἴδιο ἱποθῆβο σορσζοϑθηΐβ ὑγαύογ, δηὰ ῥγαγίηρ ἰ8 δαυϊναίθης ἴο ἱπνοϊίπρ' [ἢ 9 
ΠΆΠΙΘ οὗ αἀοἀ! [π 0 δδῖῃθ ΤΩΒΏΠΘΓ, δηὰ ὙΠῸ [Π6 δᾶπλθ σοδυ δ, 6 ΔΡΡΙ168 118 ἴο (ἢ6 
ἴουτ ἀἰβδγοης Κίηδ οὗὨ ἱποθῆϑο ργοβοσί υθϑἃ ΌΥ ΜοΒ686] ; [86 αἰΐαν 977 ἵποεμ δε ἷδ ἃ Τὴ ΟΠ" 
ταθῆϊ οὗ ὑδρία! αἰνὶπθ Θοτϊωπηπηϊοδίίοι, πὰ δὴ οχβογίδιείο [ῸΣ τῇδ ἴ0 ῥγδίβα δῃᾷ ἴο 
ῬΟΓΞΏΙΡ Οοά, δηὰ ἴο οἰϑυδῦθ ᾿ἰπηϑοὶ ἰο Ηἱβ ρμογίϑοιοη ; 1Σ 'Μγ88 δαῦδΊο, Ὀθοϑαθο 1ΐ 88 ἃ 

Ῥὶδοο οἵ τουοϊδείοη; [86 ἴουῦ ΒΟΓΏΒ ἀθποίθ ἴδιο ἀἰνῃθ ῬΟΥΘΓ, ΔΙΟΣΥ, απ τη δ᾽οδίγ ; ἐλέ 

αἰίαν 9.7, δισπί- οὐ εσίηςθ 88 τοδλὰθ οὗ θα (Ὁ 18), ἴο τοιαϊμὰ οὐὗἨ [6 δἰη]η655 δηὰ 
ἔγδιγ οὗ τδὴ (Ὁ 2), (0. βοθο βαϊνδιίίου [116 δηΐπηαὶ βδουῆσοδ γογο ἰηδιαίοα; [δ9 
ἔγατιθ- ΤΟΥΚ 88 οὗ δοβδοίδ οοὰ, Ὀθοδῖιϑο ἐΐ γγ88 ἃ ρἷδοο οὗ ραν δηὰ 116; ἱξ νγᾶ8 οογοσοὰ 

τ ῖε Ὀγαδ8, γί οἷ) ΘΟΙΤΟΒΡΟΠ ΑΒ ΒΥΤΩΌΟΙΙΟΔΙΥ Δ} 006 οδείδι; 118 ἀϊπηδηδίουδ (θνο ὮΥ͂ 

ΤΕ ΒΟΙῪΥ ΤΑΒΕΒΝΑΟΙῈ. 

Β Β Β 

πρλ Ὡνος ἴθι 8. τ ὐκ προ ον, πῆπ ἼΡΥΣ 1 ΠΣ 
“ΤῊΣ ἸῸΝ Ἰϑῦ Ὁ ἫΝ δι 9 πκο ΓΊΡΥΣ ἐσ ἸΠΡῚ 
ἘΠΡΤΝ ἢ09) 2 ὈΡΙ ἸΠΡΡ ὝΕΣ ΠΟΥ ΊΡΣ ἡΝῚ 8. ᾿ ὙΦΥῚΣ 
ἸὩΡς ΤΡ δ: ΘῈ. ἱρὴ ἡ ΓΆΙΓὴ ἸϑΣ ΓΝ ΤΏΡΑ 4 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΧΧΥ. 

ΒΟΜΆΔΕΤ -- οὐ οσοιητιδηὰδ Μοθοδ ἴο ογδν (6 Ῥθορ]θ οὗ [Ιαγϑοὶ ἰο οὐδ σ ἔγοο. 1 οἱδο 
85 ἴδιο στηθ 6 714}5 οὗ ἃ ΠΟΙΥ ΤΑΌΘΓΩΔΟ]6 [0 ὯΘ οτοοϊθα 88 ἃ υἱδί 816 Βαδιϊδέίοη οἵ Θοά, 
δΔηοὰ [07 [80 ψδιτηθηῖδ οὗ [86 ῥτοδίϑ ὙΠῸ ῸΣΘ ἴο Ὀ6 οοπϑοογαίθὰ, Οἀοα ἀθβοσίθο8 
ἴδιο αἰπιοηκίοῃβ δπὰ σοηδισισίίοη οἵ [80 τὶς, [09 Τπ ΓΟ γ-δοδὲ, δῃὰ ἰμ86 ΟΒοτγυ ίτα; [86 
δον -Ὀγοδὰ (δ 0]6 δηὰ 18 τ 6 }8118; [526 σΔηἸοβέῖοῖς απ ὰ 1:9 ΘΟΟΟΒϑΟσ 68, 

Ἑ. Το [0] νης; οοτησηδηὰβ ([0 Χχχὶ. 
17) πεῖὸ ρίνγϑη ἴο Μοβοδ ἀυσίης ἢἷ8 ἔΌΓγ 

ἀαγε᾽ δίδυ οὐ Μοπηϊ 5΄᾽ηδἱ (χχῖν. 18); [0Γ 

ἷπ χχχί. 18 ΟἿἹ]ἹῪ ἰξ 8 τοϊδιθᾶ, (δαὶ ἢ6 τϑ- 

οοἰνοὰ ἔτοζωα αοὰ τ80 ἔνο {80 165 οὗὨ [86 
1Δ'Ὲυη]) Ὀϊο ἢ ΟΣΘ ἴ0ὸ ὈΘ ῥτγοβογυθὰ ἴῃ [86 
ΒΟΙΥ αἵ (τσ, 16: “νυ πο} 1 68|4}} σὶνθ 
[ΤΟΝ 

4. ΤῊσθ Ἡ8016 ῬΟΟΡΙΘΟ Οὔ γδοὶ ἃσὸ ἰην θὰ 
10 Ἑσοπίσίθαῖο ἐμοἷν σἱδδ ἴον [810 ὀγοοϊηρ ΟΥ̓ 
το ἀϊνίηο Ὠδοὶϊδιίοη, Δι οτχὴ οογίδίη ἴη- 
ἀὐνί ἄυ415 ΟὨ]Υ ΟΓΟ ΔΡΡοϊπίθα ἰΟ ΔΙῚ ουὐϊ 
ἐηο ἀοεῖστιβ; δ (δῖ6 18 ῬΟΥΒΔΡ8 [86 Χο" 
δοῖὶ οἵ 186 ᾿γδηοίοη οὗ (δο (Ὠἰγὰ ΡῬδσβοη 
(“τδς {ΠΟΥ ἰδκο," ἸΠΠ}) ἰπῖο ἐδ βοοοπὰ 

(“ γοῦ κ8}} ἰακο" 1ΠΡ).---ΠῸ ἽἼΠ, οὗὔ- 
Ἰαξίου, οοτγίην, οτὐἱρίηδιγ, “(δὴ ΠΙΟΣ 
5 δίκα οὔ" (ὅὐπὶ Ὠ) ΟΥ τεραγαίεά 

ἤοσὰ [86 ῥγίναίθ ῬΧΟΡΟΤῪΥ οὗἉἩ 106 ἱπάϊνὶ- 
ἄυδὶ; δῃᾶὰ 80 ἰγαῃεῖδίο ἴθ Ταγρβττηλ 

ἘΠΊΣΒΙΝ, δηἃ ἘΡΩ͂ΣΙ δηἃ ἘΔο δ ὁχ- 

Ῥἱ δίῃ: “ἸΘῪ 5888}} ἸΔῪ αδὶ4θ ἔγοπι ἱμοὶν 
ΜΟΔΙ 8 Βαραζδῖὶθ σἱδ 885 ἃ ἴγχοθ- Ὁ}] 

οδοτίηρ." ὅο εἷδο Μρηδθιββοῦῃ δπὰ 
ΟἸΒΟΣΒ,--- ΕῸΓ πιὸ (Ὁ, ἴῸΣ ΤΩΥ̓ ὩΆΪΩΘ, ΟΥ̓, [0 
ΤΩ φἰοΥ βοδίίοη.--- 2, 85. ἴῃ Ασδϑὶς, ἴο 
ὌΓΖΟ, ἴ0 ἔτηροὶ; δηᾶ ἰδπογοίογο ἰβ 2) 

)0 ἔσθο- 111 δῃ! ἃ ϑροῃίΔηΘΟῦΒ ἱπηριΐδο οὗἁ 
ἃ ΟΒΑΙ ΔΌΪΘ ποοσί νἱΒοῦΪ ΔῺΥ οομπδὶ- 
ἀογδθϊοῃ οὗ Ῥθυβοῃδὶ ἱπίογοθί.Ό ΟἸΚοΪοβ, 
ΡΥ, ΠΥ, πίιοδθ μοασχὲ 8 ἩΠ|ΠῈῸ ΟΣ 
Ῥοπυοἱθηΐ, 

8. Τιιο δδυπάθηοθ οὗὨἩ Ῥγϑοϊουβ χηθίδὶδ 
δΔηἃ ΟΟΒΟΪΥ τηδίοτί}5 τ Σοἢ (6 Ιδτδο ἴ08 
Ῥοβϑβοβϑοά ἴῃ [06 ἀδδβοσί, ψ1}} Ὀ6 ἰὈπηᾶ ὁχΧ- 

ῬΙσΘθΪο 1 τὸ οομβίαοσ [πὸ [ὉΠ] ηρ 
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ἔπτοθ οὐδ ὲ.8) τοργοϑοηΐ [Π6 ὈΥΘΡΑΓΔΙΟΥΥ ἄθρρτοθ οὐὁἨ βδῃοι γ, ρογίϑοιϊοη, δηὰ γόνα ὰ- 
ἐἴἰοη; ἴ6 ταϑίης οὗ ἴ80 Βαεημὰβ δηὰ (6 ἴδοϊ ἴῃ [80 ἰασέν βὶρηΐθο8 186 βδηοι βοδιίοη οὗἅἁ 

(οὰ δηὰ Ιδγϑοὶ; [86 τηΐττοσθ ᾿[τϑῖοι ΒΑΘΩΥ Ὀο᾽ονοδ ἼΤΟΥΘ ΟΧΙΘΓΏΔΙΪΥ ζαβιδπθὰ οα 1ἢ6 
ἸΔΥ 7 βυταο] ϊχ9 βο -οχδιγϊηδίίου δᾶ 8601-Κηον οάρο, τ᾽ ΒΙοἢ τησδὶ ῥγοσδᾶο ἴδο Ρυτὶ- 
βοεδίϊου, δηὰ "τοσο ἴο σαμλίηὰ [16 Ῥτίθδίϑ οὐὗἨ {πο ὶγ δ ΠΣ] Π668.---Ὑ})6 ΤΟΥ Μ{]1, ὉΥ 1} 18 

εἰκοιοῖ οὗ Βαθῆσ βυβίϑσω, Ὀ6 θῃδυ θα ἰο ὑδδὲ [16 Θογσθοίῃθ88 οὗ ΟὟ Ορίπίομ δῦουο ῥγοὸ- 
πουπορὰ οἱ [δδὲ δ: 0 Υἱθνθ (Ρ. 495), δὰ νὸ δὰ, δὲ ἴῃ [0 ἀοίδὲ]β [86 τοϊδιίοι 

Ῥοΐνοοῃ [86 Οουτχί δηα το ἐθηΐξ, ὙΒΙΟΝ ἢ6 Δ886γ8 ἴο Ὀ6 [δὲ ὈοίνγΘΘῺ ΟΣ ἢ δηὰ ΒΟΥ ῃ, 

ἦθ Δγαοδί δῃ  ΤΟΪγ 1οϑὶ.--ἶὖὸῷῪ σ1}} βυδῆοθ ΤΩΘΓΟΥ 10 τποποη, νἱζπους αἰδοιιβδίης, [6 
ορίπίοῃ οὗ ἴθ Βγροσουςα) βοβοοὶ (Βολίεπ, Ῥαίλε, οἴς5.), ἩὩΪΟΝ 5068 ἴῃ [16 ΤΑΌΘΓΏΔΟΙΟ 
ἃ ῬΟΟΥ ΟΟΡΥ οἵ 186 ϑρ]οηὰϊὰ ϑοϊοτηοπίο το ρῖο, δἴνογ [Π6 τηοάο] οὗἉ Μ᾿ ἈΙΟΣ Σΐ πγ88, ἴῃ ἐποὶν 
ορὶπίοῃ, ἔβῃο Ὁ] οοποοίνοα ΟΥ̓ ἃ ἰδίοσς Ὑίθοσ, ἐπ6 δυΐδος οὗ [86 ῬοὸὺκΚ οὗ Εἰχοᾶυδβ. 

Νυπιοζοῦθ ἃΣ6 ἴδο τόσα ει ἔθπ Οἡ 9 ΤΡΘσηδοῖο δηα [8 Ὠἱδίοτγ, δηιὰ Ὀθβλάθδ [86 
ῬΟΟΚΒ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΪΥ ταθπιϊοποᾶ ἴῃ [0 Ῥγθοθάϊηρ ΓΟΤΊΑΣΪκα, γγ6 ΤΟΙῸΣ ἴ0 [86 1168 οοἸἸοοϊοὰ 

ὉΥ ῬΡίνοεν, ΒΙ δὶ, Ὁ]οξ, ἰϊ. Ρ. 629, δηὰ ἰῃ Αὐο᾽ 6 Ογοῖορ. ἰΐ. ᾿. 818. 

ΟΉΑρΡ. ΧΧΥ͂. 1. Απά {86 1,ογὰ βροόῖα ἰο Δίοβϑϑ, βαυϊηρ: 
2. ὥὄρρακ ἴο {μ6 οἸ]άγαῃ οὗ ἴβγδϑὶ, ὑμαὺ ΠΟΥ ὈΓΙΠΡ Τη6 81 
οἸοσίηρ; οὗ ΘΥΘΡΥ Τη8η ὙΠΟΒ6 ποαγὺ ᾿ἱηρθ! 6. αϊπὶ γοὰ 
8881] αἶα ΤΩ οἴοσίηρ. 8. Απα {818 18 {π6 οὔοσϊηρ τσ ΒΙοἢ 
γοὰ 58}8}} ἰακα οὗ ἰδεῖὰ: ροἹά, δπὰ β||γ 6 ῦ, δῃηα ὈΓΆΒ8, 
4. Απὰ Ρ᾿]α6, δηα 'τϑά, δῃηα οὐϊηβοη, δηα πο ]Ἰἴπθη, δπὰ 
δοείδ᾽ μαὶσ, ὅ. Απα τϑιηβ᾽ βκη85 ἀγβὰ γτϑᾶ, δπὰ Ῥδαρεγθ᾽ 

ι Ἐπορὶ. Ῥετγε.---ῬΌΤΡΙο, δηὰ βοδγϊοῖ, 

Ῥοΐηϊ8: 1δὲ, (67 ἱημουοὰ ἔοι ἰἤδ06 (Μοηδοϊδϑοθη, δηὰ οἵδμοσβ, ΓΔ ο (89 
Ῥδέγί τοῦδ οΟὨ δι ΟΥ̓ Ὁ]0 ᾿ 681}, οὗ τσ Ὲ] ἢ 

6 ἮΔΥ͂Θ ΠΟ ΣΘΔΔΟῚ [0 δΌΡΡΟΘΟ ΠΟΥ ὝΕ͵Θ 
τορθοὰ ἱπ Ἐφγρὶ; ἴΠῸΓῸ δῖθ, ἢ [1:6 οοῦ- 
ΓΑΙ, ἴγδοοὸδ τμδὲ (ΠΟῪ δὰ 50 τγδὺὶ οὗ 
δια Ὀεΐδηοθ (ΠΟΙΏΡΕ χυΐ. 8; ΝΌΙΩΡ. χὶ. δ). 

Φφυᾶ, ΤΉΘΥ ᾿ιδὰ τοςοϊνοα, δὲ (μοὶ ἀ0- 
Ῥασίυτο ἔγοιη ΕσΥρί, ΥΟΣῪ τίοἢ ᾿σοθθη 8 ἢ 
δοϊὰ «διὰ οἶνος δηὰ σαϊπιθῃς (806 ἐϊὲ. 
41, 32; χὶ, 2, 8; χὶΐ, 85, 86). τά, ΤΉ 
δηχομοα (μοι βοῖνοϑ ΟΥ̓ (μ6 8Ρ0]] οὗ [86 
ἘφγΥρυΐδιι ΔΙΊΩΥ; διά, 4{ἢ, οὗ 16 ἀοίοαιοα 
Αὐδιοκίνοθ. βοαὶ68, ἰΠοΥ δᾶ, Ὡο ἀοπδὲ, 

ΘΟΙΠΘΓΟΐΑΙ ἰηἰδεοοῦτθο τ [ἢ 6 ΣΠΘΓΟΔΙ- 
116 σΔΓΑΥΔΠΒ 810 ἰταγογθοᾶ ἰὯο ἀοϑοσέ, 
διὰ νης οουὰ ΒΌΡΡΙΥ ἴποῖα Ὀοΐὰ τι 
6 ποοϑδβαγίοθ δηῃὰ {86 Ἰυχυχίοα ὙἘΙΟΣ 

ΠΟΥ ἀοδίγοὰ (866 ποὶθ ΟἹ χυΐ. 4). Αδους 
46 πηο6.818 τοθηϊοηθὰ ἱῃ ΟἿΡ γτάζϑο, 800 

δέρτγα, Ρ. 485. 

4. ΑΒοαὶ ἐἰο οοΐσαγε (ΠΡΞΓῚ, ΟΣ ΝΣ, 
δηᾶ ")2) ΠΡ), 506 Ρ. 486; τδοβθ ἯδΟ 
τ δηδαία ὕΪα6, τϑὰ, δηὰ οσΐγμδοι ιοοοὶ 

ΒΘΏΒ6 ΓΑΙΒΟΣ ἐμδ (00 πΌΓὰδ. Ιξἐ ΔΡΡΘΔΓΘ 
ἔγοτα (818 γοσβο, ἔγοτι χχυὶΐ, 1, διὰ θδρ6- 

οἶδ ἴσγοα χχχυ. 25, ἴπδὸ 1π6 ἐῤλγεαάς 
ψ 10 ἀγοᾶ Ὀοΐοτο ΠΥ ὙΟΙΘ χηδηπίδοιυτοα 
ἰηΐο οἰοίῃ. Τμδὲ {18 γγ88 4180 156 συδίοσῃ 
ΔΙΏΟΩΣ [86 δηοίθηὶ Ἐσγρίίδηβ 885 Ὀθθῃ 
τοιατκοὰ ἷἱπ ἢ. 489, δηὰ ἱβ8 ἰἐοβειδοά 

ὮὉΥ Μίπαυίοϊ! (ΤΥ. Ρ. 402; Ῥίἑπν, Ηΐδι. Νῖ, 
ΧΧΧΥ. 42, δδοὴβ ἰ0ο αἰϊπἀθ ἴὸ ἃ ἰδῦος 
Ῥογοὰ). Αδουὺς ᾿ἴηοη (919) ἀμιὰ σοαιὶ᾿- 
μαὶν (Ὠ"}})), 866 Ρ. 487---489. 

ὅ. ὈΝΟἼΝΌ, Ῥυαὶ, πὶ τι Κασηθῦσ- μα ΡΒ 
ἱμείοδὰ οὗ ἀρθυς (Ὁ Ὁ 3); σοχαρατο 
πτν, ΝΙδῇ. 111,7; δοὸ6ὸ 58. χοῖν. 20. -- 

Ὁ ΊΝΟ Ὀϑνὲ ΠΎ, γαιιρ᾽ ελίκο ἀγεὰ τεά; 
(στηι., ϑαϑήακ; Ἐτοποὶ, πιαγοσχμίη γουμσε)} 
1:6 δά )οθοιίνο (Ὁ 13), δουρὶ ῥγὸ- 
ῬΟΣΙΥ Ὀοϊοηρσίης ἰο ΠΛ), οομΐοσιτηθ ἰὰ 

οηᾶος ἢ ὈΝΝ, 1.6 ὭΘΆΓΟΙΣ Θηά, δὲ ἴῃ 9 

ΒΆΠῚΘ ὨΙΩ6, ΙΏΟΓΘ ἱπιρογίδης ρμᾶτὶ οὗ ἰδὸ 

οομιρουηὰ βυὐθίδηϊλνο; 866 ποῖδ Οἢ ΧΥ. 4. 

80 Εδβὶ: “ΤΟΥ ποτο ἀγοὰ χοὰ δἷιοσς 

2κ2 
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ἘϑΣὩ ἜΜ ΠΝ 6. 1 ὈΡΦ 'χῸλ ΤΙΝ ΠΡ ΡῚ ΡΝ 

δ00 

Στ ΧΣΣΑΝΝΣ ΜΛΩΝΝ ἢ 
ἽΝ 53 9. ἐὨΒΙΓ3 ῬΩΘΡῚ ΤΡ Ὁ ὙΦ Ὁ) 8. εἸ η) Ἰδοῦ 
ΒῈ ὙΓΌΘ ΓΌΘΕ ΤΒῚ ἸΞΦ ΘΙ ΤΌΣ Τὰς, ὙΓΙΝ ΠΗ ὃς 
τος ΘΟ) ἢ ΠΓξ 
ὑδΣ ΤΙ ΈΥῚ 11 

ἐ Ἰὴ 10 

: ΠΡ ὙΠῚ ΠΡΝῚ ᾿2ΠῚ ὙΠῚ ΠΩΝῚ δὲ ὙΠῚ 
Ὀ Ζ: 

ἐ 5ῸΡ ἈΠῚ Ἢ 5) ὴ ΘΗΎΙ ἸΉΠΘΝ ΓΒ ΠΟ 21 
ἘΦ ὙΠΟΥΒ ΚΞ Ὰε Ὅν. ΠΗΠῚ) 
ΤᾺ 18. ΣΌΣ 

(ΠΟΥ ταΓΘ Ῥγοραγο"; ϑοριπαρσίπὶ: δέρ- 

ματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα; Μαϊμραίο: 
Ῥ6168 δτϊθίθη σχαθτίοδίδϑ. --- Αρουὺὶ 

ἔδο τηδίοτγίαῖβ οηπμογαίθα ἰῃ [18 ὙΘΙΒΘ, 

860 Ῥ. 489, 490.0{Ὁ [Ιζ 18 ΠΠΠΘΟΘΒΕΑΥΥ͂ [0 

τοῖο [6 ΒΔΌὈΙ ἶσα] ορὶ πίοι, [μδὲ [80 

Τεγϑϑ 68 Ὀγοῦρῶς [Π6 δοδεὶδ τσοοὰ τ] ἢ 
τοι ἴτοια Εργρὲὶ (806 Εη Εσγα ΟὨ ΟἿΓ 
γΟΓΒ6, ὝἘΟΘῈ ΒΥΡΟΙ 6815, ΒΟΎΘΥΟΥ, 18 ποῖ 

ΤΩΌΘΟὮ ΣΏΟΓΘ ᾿ΪΔυ510]6). 
Φ. Αδνουῦὶ [86 ΠΟΙΥ ΟἹ], 860 δεργα, ἢ. 482. 

Ὁ ΘΌΣΠ ἰ6 τ)0 κορϊεῖνο, σονοσγηθὰ ὈΥ͂ 

ΓΌΡ, δ5. Εδη στα δηὰ Νδοβιηδηϊ 68 

ΔΊΓΟΔΟΑΥ ΟὔΒΟΓΥΘ, Ὡοΐ, 88 Βαβῆραμη δηὰ 
οἴδοτδ Ὀ6]ονο, δοςυξδαῖῖνο, ἀοροηάϊης ἔγοῦι 

ἽΠΡΠ,, ἰπ τότ ϑ.: “ δηὰ (86) (86 Ῥεῖ- 
ἔμ σλ68 ἴον [Π6 1ἸΠ0Θη86.᾽ 

4. Το οὈ͵οςῖβ ἢ616 χηϑης!οηθὰ δγὰ ἀ6- 

δογ θὰ ἴῃ [Π6 Ἔχ ρ]δηδίΐϊοη οὗ 116 ὈΥἹ ΒΥ 
Βαιτηθηΐθ; 860 ἴ06 ποίδ8 οἢ ἴδ ἔιυγθη γ- 
οἰ σΠδρίοσ. 

Θ. Τῆ6 ποχᾶδ, “(Πὰς 1 ΤΑΥ͂ ἅνγο}]} 
διηοηῦ ἴβοτη, δὸ ὉΒΌΔΙΪΥ οοηϑίἀογοὰ 88 
8 ῬΑΙΘΏΓ ΠΟ δἰ, [86 ῬΓΟΡΟΙ οἷδοθ οὗ ὙΠΟ Ὰ 

πουἹὰ Ὀ60 δὲ (8ὸ οηὰ οἵ [Π6 ποχί γϑζδο. 
Βυϊῖ, 85 100 ἴοττὴ δαποίκαγυ (Ὁ Ὁ) νᾶϑ 
ταρηιϊοηοᾶ, 18 δΘη ἃ δηἃὰ ΡυΓΡΟΙΣΙ 18 δ ὁπ60 
ΔΡΙΪ ἀοδοσιρϑὰ, ἢ ἃ ἔθου ομδυδοίοσίδεῖο 
ῬΟΣὰδ (800 ὅκργα, Ὁ. 493); δπὰ ἴπ6 [0]- 
Ἰονίης στοῖβοὸ δὰ (ἴθ δΠΟΙὮΟΓ ΥΕΙ͂ 
6ββοη αὶ ἴδαϊτισο δηὰ οοπαϊοη οὗἩἨ [ἢθ 
δαοτεὰ δἰπιοίιτο (1321} 5. 222, δοοογάϊης 
ἴο 4]1.... οῦόπ 90, ΠῚ ἃ δῖος θ[- 

Ῥμιαδῖ8.. 

ἈΠ] ΓΒ 5 μὲ Ὁ ΣΡΣῚ 19 
γ τῦϑο πφὺ τήν γεν Γῦϑο 

Φ. ἀοὰ ἱπιρατίοα ἴο Μοθο5 6 οοῃ- 
δίγιοοη οὗ (6 ΤΆΡΟΥΠΒ016 δηὰ 18 τοϑ- 
8618, ποῖ ΙΩΘΓΟΙΥ͂ ὉΣΥ νοῦ] ἀδβογὶ ριίοπ, 
Ὀυς ὉΥ δδονίην δὶπι, ἰῃ Ὧΐ8 υἱβίοπ οἱ 
Μουηὶῖ δίπαὶ (νοῦ. 40), [8 πιοὰοἱ (225; 
βοριυαρίηϊ, παράδειγμα) δηᾷ ῥτοίοίγΡ6. 
ΙΓ ἰδ ππάὰθηΐ80]16, ἐμαὶ [86 ἰάθα πῆ ϊο ἢ οὖν 
ὙΟΙΒΘ ΘΧΡΙΌΒ668 (866 Α͵50 ΝΏτΩ. Υἱϊ[, 2) 18 
ἰηϊοπἀοἃ ἴο ομίοσοο ἴδο οοηγϊοιίοι, τῃδὲ 
[80 ΤΑΌΘΤΏΔΟ]6 Ἠ48 δοῖηθ ἷσθοῦ ρυτροτγὶ 
δηὰ ἱβ ἀεβίχιοά δἷδοῦ ϑότηθ ΙΏΟΤΘ σΘΟΟΙ- 
ἀἰϊο ρῥἷδῃ; ἴδδὲ ἰδ 18 ἴο γοργοβοηῖ ἰΐ9 
᾿πίροστια] δρί τὶ 184] σοηποοϊίοη Ὀοένγθοῃ οὰ 
δηὰ 18Γ86], ἀπὰ πδὶ 1ὲ ἱτ 1 168 ἃ βυιαῦο- 

116 41 ἰθμάθ ΠΟΥ ἩΠΙΟΝ τϑϑοῦθθ [ᾺΣ Ὀογοπᾶ 
18 οχίογηδὶ οοηῃδίγυσϊίου ; δηὰ ἴ ἰ5 ἃ 
δἰ χε οδηὶ ἔδοὶ, δὲ, ἰηἀοοά, ὈοΙΝ σον ἢ 
Ἰγϑά 0 δηά 411 (δ6 Θδυ ον ΘΟΣΩΤΩΘὨ ΔίΟΣΒ 
ἔεϊε, διπιοδὶ τσὶ ποὰς οὁχοθρείου, {86 ἰηΐοτ- 

ὯΔ] ὨΘΟΟΒΒΙΥ οὗ βϑδσονίηρ, Ὀογοπὰ 180 
ἱσητηθδῦθ ῬΌΓΡΟΒΘΘ οὗὨ ἰΠ6 οἀΐβοο, δῇοσ ἃ 
ἄθοροσ, τῇοσο ΟΣ  ΒΘηβῖγο, δ ἃ ΙΠΟΓΘ 

ΤΑΥΒίοσίοῦβ ἱπίοτργοίδοῃ. Βπῤ σποσο 
(δ {Π|86 ψγὙ͵ὸ δ΄Ὸ ποὶ Ἰυδιῆοά ἔο ἱπῖον 
ἔγοπι ἴΠ6 Οὐδοῦγο ΟΧΡγϑϑδίοη οὐὗὨ ΟἿΣ ὙΘΓΒ6, 
δΔηἃ τὸ σδημοῖ Βίορ ἴο ΟΧϑηληθ ΒρΡΘΟυΪ8» 
τἰοῦ8 {κὸ 1080 οὗὨἨ βούϑγῃεϊ δῃοίθηῃξ οοσ- 
Ἰτηθηϊδίογθ: [δὶ ΜΌΘΟΒ ΣΟΔΙῪ ὈΔΒ6] ἃ [Π0 
ΒΆΣΏΘ ΤΔΌΘΓΠΔΟΙΘ ἴῃ δοδᾶύθῃ, Ὀπὶ Οἢ ἃ 
ΤΩΟΙΤΟ Ιηδρηδοθηΐ 80816 (866 Ρ. 496), ΟΥ 

(ὰς αοὐ βμοννοὰ δΐπὶ 411 (Π6 Τηγοίογίοδ 
οὗ πδίυσο, το ἢ6 ΤΏΘῊ δβγδβιθιηδις 8} } 7 
οι νοάϊοα ἰπ ἴΠ0 δβδδογοὰ οἀϊῆςθ. Ιξ βυΐ- 
ἤςοδβ [δαὶ ΟΌΓ ᾿οχὲ 185 ̓ τροσγίδηϊ, 88 ΤΌΤΙ.- 



501. ἘΧΟΌῦΣδ ΧΧΥ. 

ΒΚίη5, 8η4 δοδοῖὶδ ψοοὰ; 6. ΟἹ] Ὁ} {86 ἸΙρῦ; Βρίοθϑ 0 Ὁ΄ 
ΘηΟΪ ἰδ ρ-ΟἸ], Δηα ῸΡ 'ποθῆβα οὗ ρογίατηθβθ; 7. Οηγχ- 
Βίοῃ θϑ, 8 βίοῃθβ ἔὺ Ὁ βού ϊπρ, ΤῸ [86 ορῃοά, δηα ἕο {Π68 
Ὀγοαβί- ]αΐθ. 8. Απὰ {μὸν 8881] τῇδε τὴ ἃ βδῃοίυατυ, 
ὑμδ0 1 τὴᾶν ἀτ76}} διηοηρ ἰμθπημ. 9. Ουἱΐα 80 88 1 8Π0} 
{866 {86 ραὐίζοσῃ οὗ ὑπ6 ΤΑΌΘΓΠΔ0]6 ἀπα {86 ρῥαίξοτηῃ οὗ 8]] 
1.5 Ἰηβίαϊηθηΐϑ, δύ 80 81.8]} γοὰ τηδῖζο 1{.---10. Απά {Π6ν 
8041} Ττηᾶκα δὴ δῖκ οἱ δοβδοῖὶα ψοοᾶ: ἔγο ουδιΐϑ δηά 8, μα] 

8)αἷϊ ὃ6 118 Ἰοηρίῃ, δηα ἃ ουδὶῦ δπὰ ἃ 881} 118 Ὀγοδαίῃ, δπὰ 
ὃ ουδιῦ δηᾶ 8 Π4}} 118 Βοῖρῃῦ. 11. Απά ἰδοῦ 8584] ονθυαῦ 
1 πὶ ῬυγῈ ρο]α, πὶ ἷπ πα νι πουΐ 8μα]ὺ ἰμοὰ ονθαν 
10, δῃὰ ἰβοὺ 588]0 τηᾶκα ὍΡοα ἰὑ ἃ οὕόστσῃ οὗ ροϊά τουπὰ 
δροαί. 12. Απά ἰδοὺ 588]0 οαϑὺ ἔουῦ σἱηρβ οὗ ρο]ὰ ἔον ἴΐ, 
δηᾶ ρυΐ ἐδόηι οπ 108 ἔουν ᾿ἴδοῦ; δῃὰ ἔνο σίηρβ δλαϊΐ ὅθ οτι 
186 Οὴδ 5146 οὗ 1ζ, δηα ἔνγο ΤἹΠΡΒ Οἡ {πα οὔμου βἰ46 οἵ [1(. 
18. Απα ἴδοῦ 884]Ὁ τβΚα βίανε οὗ δοϑδοὶδ ᾿γοοά, 8η4 ΟΥ̓ΘῚ- 

1 ΣΤ ηρί, Ῥένε.--- (ΟΥ̓ ΟΓΒ. 

ἴῃς ἃ βαίο Ὀδβὶ8 07 [0.6 Βυτα ΡΟ] 1081 ἰηΐογ- 
Ῥτγοίδιΐου οὗ (0 ΤᾺ ΌΘΣΉ6016 δηὰ ἰ[8 ρασίδ. 
Τηδὶ πηαεδτηθηίαὶ! ἰάθ8 οὗὨἨ [86 δβρὶ γι ἔπ] 
τοϊδίίοη θοίνθοη αἀοὰ δηὰ ἴασγδοὶ ἰβ δἱ 
ΟΠ00 ῥΪἱδὶπ δηὰ ρταπὰ; δηᾶ, ψ Ὦ1}}18ὲ 18 
δΙΤΩΡ]ΟΙ ΤΥ δίϑρβ ἰδ ἢ 1806 οῃδγδοῖοσ οὗὅ 
Ῥτίπιθνὶ σοπαϊ ΠΏ 688, 118 80] ΓΔ ΠΥ ΤΘΏ- 
ἀ6γ8 ἷξ σου Ὧν οὗ ἐογταΐπρ ἴἢ6 Το Δ[10π 
οἵ ἃ γοὶρσίουβ βυγϑίθηι οδ] υ]δίοα ἴο οἰοναῖθ 
δηὰ ΡΟΣ τηδηκί ἃ το 118 τοπηοίοβὺ ζ.5116- 
ΤΑομΒ. Βυξ γ9Ὸ τουδὶ ΟΑΓΟΙΙΥ δοοϊδίπ 
ἔτοτα Μουϊκίηρ οὐδ [818 ΘΙ ΠΙΔΙΎ ἰάθ8 
ἰηΐο οοΙρ]οαιθα δηὰ αὐ βοΐ] ἀοίμ:]8, 

ἔογοῖρῃ ἴο [86 Βρίτιῦ οὗὅἨὨ 186 Ὡδίίοῃ δπὰ ἐῃ6 
ὥτοο ἰπ τοῦ ἰξ οτἰσιμαίοα, ΤΏ βδογοὰ 
ἴοχὺ 8 ΟὟΤΓ ΟἿΪΥ συϊάο; δηὰ γὙῸ χτηυϑὲ 

ΤΟΘΟΒΟΥ ΓΟ ΘΥΟΙΥ͂ ΠΌΓΓΠΘΥ ῬΓΟΡΤΟΒΒ 
τ Θἢ [Ππδὲ ΟἿ] ὉΠ] πρ χυϊάθ ἰοανοδ 8. 
-- Τῆς δορίπδρίηϊ δά 8: ἐν τῷ ὄρει (ἽΠ2) 
δον ἽΓ[Ἐδ)ὲ, δηλ οροῦβ)υ ἴο νοῦ. 40. 

10---Ἐα. ερογὶρίίον 07 ἰδλε ατὰ ὁ ἰδε 
Οὐνεπεπί (866 Ρ. 478)... Α8 ἴΠ6 δἷκ δηὰ 
186 ἔπγηϊογο ἱπητηθἸδίοὶν δυο το ἱΐ, 
[Π6 τηογογ-ϑοδὶ δηὰ ἴπ0 ΟΠ ἾπΣ, τ 6 Γ6 
80 οἰϊοῦ οπὰ οὗἨ [6 τ ο]6 βίγυςσίατο οὗ 

τ)6 ΤᾺΒοΓΏΔοΙο (ἴοσ ἴπ6 δσὶκ 88 ἰοὸ οοῃ- 
[αἷη ἐδ6 “ ΤΔΌ]68 οὗἩ [6 ὑαϑθ τη Ὡγ,᾿" [ἢ 0 
ἀϊγοος οιηδηδίίοη οὗ ἴ86 Ὠϊγίηθ ὙΠ]1; 186 

ΤΩΘΙΌΥ-8οαὺ ὙᾺ8 ᾿πίθηἀοὰ ῬοΟΓΡΟΙΌΔΙΥ ἰο 
τηδίηἰδίη 186 ῬΟΓΙ͂ ΟΥ̓ Ιδγϑοὶ δηὰ 18 
ΒΒΙΙΠΟΩΥ δηὰ οοπηθοίίζουη τ} οὐ ὮΥῪ 

διοποηθης δηὰ τορϑαθᾶὰ οοχηπηπηΐοη, 

ὙΓΠ156. τ86 ΟΒΟΓαδίπι τοργοβοηϊοὰ [Π6 

Ὀϊνίπηθ Ῥγθϑθηοο δηὰ ΗΪ8 ννδϊοπίηρ Ῥτο- 
νἱάθῃςθ, 860 δμργα, Ὁ. 494): ΟἿἿΪ ἴοχὺ γΟΥ 

ΔΡΡΓΟΡΓΙΔΙΘΙΥ θορὶηδ Ἡῖϊ [06 ἀοδοτ ρίΐϊοιι 
οὗ [Π|686 ΤὮΧ6Θ αὐθη 5118, τ ἢ, ἴῃ ἃ ἴσθοΣ 
Β6Ώ96, ἔΌΤΤΩ 8ὴ παν θα ΠΥ, δπ ἃ δγτὴ- 

ὈΟΪ1Σ6 [186 8016 δαπὶ οὗὨ τουθα]οὰ σοὶ ρίοη, 
τόσα [}}18 ΥΘΆ80}) [ΠΟῪ σοπρίϊαϊο ΤΠ 6 ΟὨΪΥ͂ 
οοηίθηΐδβ οὗ ἴΠ6 ΗΟΙ͂Υ οὗ Ηο]168, δΔηὰ δγ 
ποῖ, 0 ἐδ: γ688618 οὔ [86 ΗΟΪΥ, δσταηροᾶ 

88 ἴΠΤΟΘ Βορδγδαῖθ δγίϊς]65; [δ 6 τρογογ-βοδὶ 
δηἃ (86 ΟΒΟΓΙ τ βθοῖῦ ἰο ἢδανο ὈΘΘῚ 
ποκοὰ ἔτοτι Οη6 δο]!}ὰ σηδεβ οἵ ροϊὰ 
(νοοῖ. 18, 19)», δἀπὰ ἰο δᾶγνο ἰοπηθὰ ομθ 

οοῃποοίοα ρῥἷοοο; δηᾶ [Π0 αγίς νγαϑ, ΌΥ 1ἐ8 
ΟΥ̓́Ώ ΟΟΥ̓́Ρ δηὰ [86 Οδρροσεῖμβ ἀουῦΥ 
οἸοβοά, ἴο Ροΐηξ δὲ οὔσο ἴο [86 ρασαιιουηϊ 
Βϑογθάῃθ88 δηἃ ἴἢ6 οἴοστιδὶ ρμογίδοϊου δη ἃ 

ὈΠΟΠΔΗΡΟΒΌΪΘΙο88 οὐ ἰδ οοηίδηῖβ, τῆ 9 

ΤΆΌΪ68 οὗ 186 1,δνν.---ἼὮ ὙΠ] ποῖ Ὀ6 Του ἃ 
ΒΌΓΡτΙ βίης, Ὀπὲ ἰἱπ οχδοὶ δοοοτάδηοο Ὑἱτὰ 
180 ΒΔΠΟΟΎ οὗὨἩ [Π6 ΗΟΙΪΥ οἵ Ηο]65, ἴλας 
Ἰαύοσ, το Μοϑοδ οσγάοσθ, δηὰ Βεξα]ϑοῖ 
ΘηΓΟΙΒ προῃ, [᾽6 ϑοίπδ] ἀχοοιέΐοι οὗ 1 6 
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ἘΣΤΙΝ ΓΑΒ 14. ὁ 35} ὈΡδὲ ΠΕΣ) ΕΣ ἌΗ, 2 
ΓΥΞΌΣ 16: ΒΠ5 ἔματτς παρ ΝΠ πῦρ ὃν. ΓΡΞΩ5 

ἼΠ 2ΠῚ ΓῚΒ9. ΤΡ 1Ἱ 
ἀἰδογοης ἱπιρίοηθηί οὗ ἰδ0 Ταῦοιιδοϊο, 
[ποθ ἴῆγοθ δίὶοἶθϑ δύο τηρηϊοηρά, ποῖ 

ὩΠΟΩΡ [6 ἤγβι, πὶ διθοηρ ἴΠ6 ἰδοῦ 
Ῥδσίβ; ἴοσ το ἔγδαλιβουγοῦὶ οὗἨ [86 διγαοξ ΓΟ 
ΔΒ ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ τοαυϊγοὰ [ὉΓ [6 Τοοορίΐοη 
οὗ ἰοδβο τηοβὲ δϑογοὰ πϊθηεὶϊθ, ὈΘΙΌΓΘ 
ΠΟΥ οου]ὰ ἐμοιηθαῖνθβ, τὶ ῬΓΟΡΓΙΘΙ͂Υ, 

6 Ἔχοοαυίθα (866 ΧΧΧΥ. 1]---18 ; ΧΧΧΥΪ. 8; 

---ΧχΧχΥυὶ. 9), ἙΎΟΣΣ [Π6 β8πι|6 Ῥοΐηϊ οὗἁ 
Υἱοῦ, ὩΔΙΉΟΙΥ [δὲ οὗἁ γτοϊδιῖνα ἱτπῃ ρΟΥΔΏ0Θ, 

Ὧϊο6 ἀοδοετίρίίου οὗ ἐδ αἷτοῦ οὗ Ὀυγηῦ- 
οδοτιίηρβ ργοοθϑβ ἐπδὲ οὗ [6 Οουχὶ [86], 
ἰῃ ψὨϊοῖ ἰπαὶ ΔΙΓΔΥ ννγῶβ (ὁ ὃθ μῥἰδοϑθὰ 

(οοσραῦο ΧΧΥΪῚ. 1--- ὃ δηὰ 9-- 19). [π8 
1688 ΤΟΖΌΪΑΣ οΥΟΓ ἰ8 τηοητοηθὰ 1.16 Αἰ ΔΓ 
οἵ ᾿ποϑθηῆδο, τοὶ ἑοσεηοὰ ἴπ6 ΓὨϊγὰ πἰθη8]} 

οὗ [86 δαῃοίθασγ. [ὑ ἱβ ΟἿΪΥ ἰηϊτοἀυσοᾶ 
ἷῃ χχχ. 1, δος ἴμ6 ἀοϑογριίου οὗ [86 
ΤΑΌστη36]6 ἐϊ56} 7, [86 γ6886]5 οὗ 6 Οουτί, 

διὰ [6 γαπηθηίδ οὗ ἴ86 ῥγίθδίβ. ΒΒ ἴῃ 
Χχχὶ, 8; Χχχ, 1δ; δηὰ χχχυ ι. 1, ἱΐ 18 

τηϑηςομοϑὰ ἴῃ 1ΐ8 ἀπ Ρ]Δ090.---1ὰ νογ. 10 
[06 Ζεγαεϊϊίεε ἃἴὸ οοτητηδηὰοὰ [0 πηϑῖκθ 
[80 δὐῖς (“" δηὰ [ΠΟΥ 8}}4}} τῃδῖϑ," 88 ἴῃ 
γοτ. 8, ὙΠ τοχαγὰ ἴὸ [86 016 ΤαῦοΓ- 
ὯΔ6]6), ἩἘ1|δὲ ἰῃ [86 1108 δηθὰ ἴδο ἔο]] ον, - 

ἴῃ ὙΘΙ968, οθεε δἴομο ἰβ δ ἀγοββοᾶ, ἴο 
ἱπεδίο: 1. ἴμδὲ τὴ0 Ὑ8016 οὗὐἠἨ [5786] 
Βῃου]ὰ τηδηϊοδὲ ΓΠοὶγ :608] δηὰ ἰηίοσοδὲ 

ἐπ ἴ[λ6 οοςρδίζυσίοῃ οἵ ἐπδὲ δδογοὰ οαἀϊῆσα, 

ὙΠ ΠΊΟΣ γγδ8 [860 5γταθοὶ οὗἁὨ πη Ὁ} ἡ ἢ (ΠΕΙ͂Σ 
Οοά; δηὰ 2. ἐπεῖ Μοθοδ 88 ἴῃ ἰἢἰς, 88 

ἰπ ΣΊΘΔΩΥ ΟΥΒΟΣ τοδροοίβ, [μοἷγ σοργοδοηΐδ- 
ἔἶνο, πο δογυοὰ δηὰ δειοὰ ἴῃ ᾿ποῖς βίοδὰ. 

“--Τῆο τοσὺ, “δηὰ ἰδοὺ δῇδὶς στηλκο," 

ξοΏΟΓΑΙΥ ὈσρΐΏ8 (Π6 σοτμητηδλη ἃ ΓΟ ΠΟΘ σ᾽ 
Δ πεῖ ατιίοϊθ, αὶ ποὲ αἰιοᾶψα; 88 ἰὶ 18 
δοτῃθιϊπλθ8 ὩΠΑΤΟΙἀΔΌΪ πϑοὰ ἴῃ [ἢ Π]ΟΙΘ 
τοϊηπία ἀρδβογίριίοι οὗ δ τὐθη81} δἰγοδαγ 

πιο, Ανουὺῦ ἴ0 ᾿ἰοηρί οἵ α δεδέΐ 
(ΠΏ 8) 800 ὑ. 490.--- Τάοι ελαϊί οὐυενγίαν τὲ 
(ΠΙΒΥ}) ιοὲὲλ᾿ ρπγε οοίϊά, 1ὶ ἰδ ἀουδιι] 
ἩΠΟΙΒΟΡ (18 Οχργοδδίοη δἰ κηΐβοθ [80 
τηοάδττι δὶ οὗ ρἰἰἀϊηρ, οὐ οονοῦηρ πιὰ 
(ΐη ΡΪαίο8 οἵ ργθοίουβ πιοῖδϑ.Ό. ὙὍΤῆ 

ΒΓ) 16. ὁ ἸΏ ΤΊΣ δἶ ὈΡΗΞΙ γπ ΝΕ 
“ΠῸ εΥΝ [δὲ ἪΝ 

Θέγτηοϊοοῦ. οὗ ([δ6 Ηροῦτονν πογὰ οὔδσα 
ὯῸ Αβδδίβηοθ, 88 ἰξ δ χηΐῆθδ τηογοῖν ἰὸ 
μαῖε ὀτίσὴί. ΤΏΘ βδῖμθ υδσὺ ἰδ, ΒΟΎΘΥΟΣ, 
Πα ΘΩΗΥ πιδοὰ ἢ [80 ἀοδοσίρείοῃ οὗ {9 
θα ρ]ο οὗ ϑοϊοϊμοῃ, ἱπ τοὶ, ἔοσ ἱῃδίδῃοο, 
εαγνθὰ τγοοάοη-ἤρτγοβ δπὰ βονγεσ- σοῦ 
ΜΌΓΟ ϑἀοτηθὰ ἴῃ [Π6 Β61η9 ἸΤηδπηοΣ (] Κίηρβ 
νἱ, 28, 85); δηὰ ἰΐ ἷἰβ πλογὸ (μδη ἀουδιίῃ), 
ἩΒΟΙ͂ΒΟΣ [δ0 ρο] -Ἰοαῇ σδῃ 6 τοἀποοά ἴο 
ἃ ἀορτοο οὗἁ ἰθηθ Ὁ 80 88 ἴο ὃ6 Δρρὶϊο δὺο 
ἴογ δυο ῬΌΓΡΟΘΟΒ; δαὶ ἱξ τηΐρθς δ͵50 
δ6 8 τηδίίοσ οὗἉ βοὴ αἰ βου τ ἰο ἔαλδίθα 
Ῥἰαῖοθ [0 186 τουμπὰ πίδνοδ θεϊοηρίης ἴὸ 
Ἴ)0 Τδῦασηδοθ. ΑἸιδουρὴ, ἐδοτγοίοσο, 
οὐ] υίηρ τοῖς δυὸ Ὅθθη ἴδ6 πἀϑυΔὶ], 
Ὀοσδηβθ ΠΊΟΙΘ δησίοης Ῥέοοοβα, γἱ]άϊηρ 
885 ΘΡΡΙοὰ ἴῃ 8016 ΟοΑ868, ὙὩΟΝ τησδὶ 
6 ἱπίογγοα ἔγοτα Ῥχορ δ] γ. [πη Ἐρτρὶ 
ἴδμ0 δὲ οὗ ρἱ]άϊηρς νὰβ Κηονσι δῃὰ 6χ- 
ὑΘΏ ΒΊΟΥ πδοὰ Ὀαίοσο [86 ἰἴὴ6 οὗ [86 
ὀχοάυβ. Τηὸ τοΐῃβ δηὰ βορυϊοῖσοβ οὗ 
Τοῦ 68 ΠᾶγΘ, ἴῃ (δῖ8 τοϑρϑοὶ 4190, γἱο] θὰ 

8 Ὀποχροοϊοα ἰηϊοττηδίίοη. ΝΌΠΊΘΤΟΙΒ 
εἷϊε Ὀσοῦζθ νδ868, Εἰ δ, βίϑίιοϑ, ἴΟΥΒ, 
Δη ἃ ΤΏΔΗΥ Οἴδποῦ ΟὈ͵Θο 8 ἰῃ τηοίδὶ δῃὰ ττοοὰ 
δῦ Ῥθθῃ ἀϊϑοογοσοὰ. 1 ἴδοὸ ἴδοοδ οὗ 
ΤΩΌΤΩΤΩΪΘΒ, [26 γμαϊηὐοα ο]οἢ, 6 σοοάδῃ 
οΟἿἶη, δηὰ οὐἶδοσ οὐ͵]θοῖβ γοσο ουὐφυϊαϊὰ 
πὶ (ἰοΚ χοϊά-Ἰοδῦ, 118 τὲ ἄοπο ἰη- 
ὑοὨ ΕἸ ΟΠΔΙΪΥ, ποὺ ἔγουι ᾿δηΐ οὗἉ δ1}}, Ὡς ἢ 
186 ἘΥρΟδη8 δοθπὶ (0 πάνθ ροδβεββεὰ 
ἴῃ 80 ΟΧΊΓΔΟΓΙΠΑΤΎ ἄσρτοῦ (566 ΤΡ ἰΑἑπδοη, 
Μαδπηογδ ἱϊ1, 234---287; είέστειο, Ἠϊεῖ. 
οὗ Ἐφγρί. Μυτηπΐοδ, ὑ. 63). ΤΙ Ταϊηυὰ 
(Δοπιδῇ, οἱ]. 72) υπἀογείδη 8 οὰγ νοῦ, ἴῃ 
Δ}1 ἰηϑίβῃοο8, 88 »ίαξίπο, απ Δϑβοσίδ ουΘα, 
Ὀυΐῤ ἀραΐϊπβῦ ΟἿΣ δἰτωρὶθ οοηϊοχὶ, [δαὶ 
ΒόΖαὶθοὶ ταδὰθ ἴδγθθ ομοδίδ, ἔττο οὔ ρψοϊὰ 
δηὰ οὁῃ6 οἵ δοδοίδ ποοὰ, 811 οὗἩἉ 16 ροσ- 

(ΘΗ Βηϊϑο, Ὀὰΐ ΟρόὩ; δαὶ δὸ {θη 
Ῥὺὶ [860 ποοάθῃ οἰδδὲ ἱπίο ἐπ9 γοϊάθῃ, 

δυὰ [Π6 ΟΙΟΣ φοϊάθῃ οὐδ ἰηΐο ἐμδὶ οὔ 
νοοά, δῃὰ οοτογοά [6 πρΡροστηοβῖ; δηᾶ 
ἴδ8 [9 δἵκ τῶὴϑ οὐδ δία τῖτ κοϊὰ 
υἱΐῃ δηὰ πὶϊμοῦξ.--Ἴ6 ογοιον 97) φοϊά 



δ08 ΕΧΟΌΌΚ ΧΧΥ͂, 

᾿ἸΔΥ ἴμοπὶ τι ρου]. 14. Απὰ δοιὰ 8Π81]ῦ ραΐ {π6 βίαγοβ 
Ἰηΐο [86 Υἱηρθ Οὐ ἐδ 51468 οὗ [Π6 ΔΙΚ, ἴο Ὅδαῦ {Π6 δὐκ 
γι ἢ {Π6λ. 

ΑΙΚ; (Π6Υ 5881} ποὺ Ὀ6 ὕβκθῃ ἔτοτῃ 0. 
16. ΤῊ βίαν 814}} 6 ἴῃ {88 υἱπρδ οὗ {6 

106. Αμπὰ δου 

88.410 Ραυὺ ᾿πίο ὑπ6 δὺκ {86 ἰδβί ον ΜΒΊοῆ 1 88}8}} σῖγα 
1866.---17. Απηά ποὺ 88|8410 τηβκθ ἃ τηθγογ-ϑοαὺ οἵ ρυζβ 
5014; το οὐδ᾽ δηα 8. Β8]} 884}1} ὈῈ 118 Ἰοηρίῃ, δῃὰ ἃ 

ΟἿ [00 ΔΥΚ ἯΔ8 τουηὰ 118. ΠΡΡΟΣ Ραζί, ποῖ 

τουπᾶ [86 τοϊἀ ἀ]6,869 Ρ. 479.---ΕΟΌΥ ροϊάθῃ 

ΤΊ 8 ΟΓῸ (0 Ὁ0 ἰμδίοποα ἰο 6 “θεν ,δεὲ 
ΟΣ), ι86 οοπρίγοοίου οὗὨ ὠὡπβίοΣ, 
Ῥοΐηρ αυϊδθ δυρογάϊμαίθ δηῃὰ :ρ σοὶ 

ΔΙΧΙΠΑΙΓΥ Ῥᾶτὶϑ οὗ [6 δύκ, 8 ποί τηθῃ- 
τἰοηοὰ οΥΓ ἀοϑογί θά. ΤῊΪ8 15 ἰπ0 ΟἿΪΥ 
ῬΤΙΟΌΔΌΙ6 τηϑδηΐϊης ὙΝΙΟΝ οδὴ ὍΘ αἰἱΐτὶ- 
Ὀυϊοὰ ἴο (ὴ6 Ηοῦτον πογὰ, ἩΜΙΟἢ ὭΘΥΘΟΣ 

δἰρηβθο8 σογηέτ, ΑἸ ΒΟΌρΡΉἢ 1ξ 18 80 ἰπίοτ- 
Ῥτγοίϑα ὈὉγ ἴ86 ϑοριπιαρίην(κλίτα), ΟὨΚοΪοΒ, 
ἘΑΒῺὶ, Κί οὶ, ἘΠ»  5ἢ Ὑ ὀγαίοη, 8 ἃ ΤΏΔΗΥ 

Οἴδογβ. [ὲ ἰ8 ὑγτὰθ ἰδ ΒΟΘΙΏΒ ΙΏΟΤῸ Ὠἰδαβὶ ὉΪ6, 

ἔπαὶ [26 τίηρδ, ᾿πγου ἢ ΠΟ [86 δέανοβ 
ὙΓΟΓΘ Ῥαδδοὰ [ὉΓ ἔπο ἰγδηθροτίδιοη οὗἉὨ [6 
Δκ, ΠΟΤ ΥΑΙΒΟΣ ἴῃ (86 τᾷ α]6, ΟΥ̓ΆΤΏΟΥΘ 

δὲ ἴ6 ὈΡΡΟΙ μαζί οὗἩ [16 δεῖ, 85 1π8 ἷἰὲ 
ποῦ] Ἱὰ πᾶνο Ὀ66η ΘΑϑΟΣ 0 ΚΘΟΡ ἰδ6 οααΐ- 
Ἡἰθτίαπ, ΘΒΡΘΟΔΙΥ 88 ἴη6 ΟΔΡΡοσϑι δηὰ 

ἴδο ΟΒογαΐπὶ ἱπογοαβοὰ ἴΠ 6 ποϊσηῖ; δηὰ 
ἤἴτοσα 1818 σθϑβοη, πὸ ἀουνί, Εὔη ΕΖΥᾺ 
Ὀ6]ον68--- αῖ ἀραίϊηδὲ [86 Ηοῦγον ἰοχῦ.--- 
1161 16 (ΟἿΣ ΣΙΏρΒ δὶ [Π6 ἴδαϊ ᾿νεῦο ΓΟ 

ἴον οτῃδιηθηΐ, 88 18 518] ἰῃ ομοϑίβ, Ηον- 

ΟΥΟΣ, [06 811811]η688 οὗὨ [ἢ ἀἀἰτηΘὨΒΙΟΠ 8 οὗ 

[Π6 ΔΥἸΚ, ΤΟΏΟΥΒ 18 Βα [6 ΓΥ̓ΔΏΒΡΟΥ ΔΟΏ, 

ον πη ὙΠῸ (06 τίηρβ δὶ 118 ἔδαοξ, ποὶ ἱτη- 
Ῥοβδϑ᾽ Ὁ]16, ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ 885 [86 ργθδίοβὶ σασθ 
Ὅδ8 [ΔΚΟη ἴῃ οατγίηρ ἰδ6 Βρλογοὰ ἱπη- 
Ῥ]οπιθηί8β. Ἐϑβί 68, 88 ΝΙΔΟΠτηδη 65 οὔ- 

ΒΟΓΥ͂ΘΒ, “1Π6 γοϑροοῖ ἀπο ἴο ἴδ ΒΟΙΥ δτξκ 
τοατπί γα τΠδὺ ἐδ τγῶ8 Ὀοσγηθ Βἰρὴ δηὰ ἔγοθ 
ΘΌοΥΘ ἴδ ΒΒου]άογβ οὗ [Π6 ῥτίοβίθ." Απὰ 
ἴπ6 ομαγδοίοσ δηὰ τηθδηΐϊηρ οὐἨ ἴδ6 δὺκ 
ἀοιηδπάρα δἱταοδῖ, ἐπαὶς ἱξ ββου]ὰ, ἴῃ τ 9 
ἡοῦτπογβ οὐὗἨὨἁ ἧ ]δταθὶ, 6 ΘΟΠΒρΙ σπουθῦ 
Υἱ810]6 ἰο [86 τοῖα ρϑορῖο, {κὸ ἃ ἀϊνὶηθ 
βίδπἀδασά, σοηνϊηοίηρ (πο ἰὴ ΓΠοΙ͂Γ ἔδ- 

εἶσαθθ ἀηἃ {Ὑἰθ0] δέου 5 οὗὨ [86 Ῥτγοίδοϊϊηςἢ 
Ῥγόβοῦοθ οὗ ἴϊπο αοἄ, ἰῇ ὙὮΟΒΘ ΠδΙῺῚ0 
Μοβδοβ μιδὰ Ἰοὰ ἐβθτ, ἰῃ Θῃ 1658 τ ΓΟ 68 
δηὰ οἰτουίίδ, ἔγουα [86 ἔογιῖ]ο 8οὶ] οὗ Ἐφγρὲ 

ἴο ἴΠ6 ὈΔΙΤΘΏ 8δηὰ ΟΥΘΩΥΥῪ ἸΤΘοΙδ οὗ ἴδ 9 
ΜΊΔΟΥ 688. 

16. ἴῃ (06 αὐ "ὰϑ ἴο ὃ ἀσροείἐοα 
ἕλε ἐεείύποπν (ΠΛ), ἰδὲ ἰ5, 186 ἵνο 
Τα0]68 οἵὗὁἨ (80 1δ'.,2 Ὡ]ΟὮἢ ΤΟΓΟ ἃ τϊτηο Βα 

οὗ 6 ἀϊνίηθ οοτοηδης οοποϊπἀοὰ πῖῖῃ 
[δτϑ6], δηὰ [πγου ἢ 1586] ἢ τηδηκὶπἃ, 
οἢ Ἄοοπάϊοη οὗ [ἢ ΣΩΟΓᾺΪ ᾿ΑτγΒ δηρταγνοᾶ 
Οἡ Τότ (868 Ρ. 498). Βαϊ (118 ὑΘΒΕΣΠΟΩΥ 

σδηηοὶ Ὀ6 Ὁπδοχζείοοα 88 ἃ νυ ἱΐποϑδ σσαΐπεΐ 
Ἰατδοὶ, "Κ ὈΘοΔΌΒο ἰΐ 8 ἠοῖ γοί θηρταγοᾶ οα 
(6 Βοατίβ οὗἨ [6γ86} (85 Ηθηρείθη ας 
διὰ οἴδογβ Ὀ6]16Υγ6); Σὲ 8, Οἢ. 68:6 σΟΒΊΓΑΓΥ, 
ΔῊ ΘΙΘΙΏΔΙ πηοπθτηθηξ οὗ 16786}}8 (ΑἸ 
διὰ οὐδοάΐϊθηοο (Θ᾽) ΠΡ )2), οἵ ἱἐϊδ 

ΤΟΔΪη088 ποῖ ΟἿΪΥ ἴἰο Ἰἰβίθῃῃ ἰὸ Ηϊ 
ἩΟΓΒβ (χῖχ. 8; χχῖτ 7), Ὀυῦ ἴο (ὍΠΟΥ 

Ηΐπὶ τπγουσ “8 Ρδί] 688 ἀδϑοσὶ, ἰῃ 8 

Ἰδῃὰ πο 8 Ὡοὲ βου (ὅ6:. ἰἰ, 9λ.-- 
ΤΗ6 ἔνο Ῥδββαρθβ 804} αποίεά ἴῃ 
οοσγοδογδίου οὐ Ά δαὶ ορίπίοῃ (θεαὶ. 

Χχχὶ. 21, 26), υροσίδίη ἴῃ ἐδοτηβοῖνοβ, 

ἄο ποῖ τοί ἴο ἴπ6 ΤᾺΌ168 ρἱδοθὰ ἐπ 
186 αὐκ, πὶ ἴο ἴπ6 ὙΠοΐο 1.50» δηὰ ἴδ 

Ῥασγίίης δβδοὴρς οὗ Μοροβ.-- Τὴ) οἰτοῦσω- 
Βίδποθ, ἴδ ΟἿΣ ὀοτητηδηἃ ςοποογηΐης 
180 ὙΔΌ]68 οὗὁἩ 6 ΙΑ ἰ8 τοροδϊοὰ ἴῃ 
γΟΓ, 21, Ὧ88 Ἰηδιςοὰ ἘΔΌΌἑηΐ6 4] ΟΟΤΩΠΙΘῈ- 

ἰδίοσβ ἴο δϑι δ] 8} ἃ ἀϊβεϊποῦοη Ὀοΐτθοῃ 
ἴΠ686 ἴψο Ῥδϑδαροθ (800 Δ᾽σοληιαπίαεα, 
0]. 71 α.)}, ὙΠΟΓΟΔΒ ἴὴ6 915: τοῦ80 (ΟΙᾺ- 
Ῥσΐδβοβ, ὈΥ̓ ἯΔΥ οὗὨ τϑοδριτυ]δίΐοη, [6 'πὶ- 
Ῥιοιηθηΐθ οὔ ἴ86 ΗΟΪΥ οὗ ἩοΪΐΐοβ, δπὰ 

τμοῖγ τηπίπα] Ροδίεξίοη ((ῸΓ [86 Οδρρογδιῃ 
ποῖα 408 (86 ΟΠοσα ίπ), δῃηὰ ἃ πιοῃιῖοι 
οὗ 106 ΓΚ ΟοοΑΒϑίοἢ8 ὩδίΠΓΔΙΥ 8ῃ ΑἸ πβίοι 
ἴο [10 ὙΔΌ]68, ΠΟΙ γοσο [86 ΟὨΪΥ οπὰ 
δα σΟὨ ΘΗ οΥὗἨ ἴδ ἀτκ. 

15. Αὐοαπὶ ἴῃ πιεγον-δεαΐί, (ΠἽἼ39) [8 
ΒΔΟΙΘ 688 δη ἃ ἱπῃ ροΥίδηςΘ, 866 Ρ. 479, δη 
Ῥ. 494. 

10--20. Ανοῦϊ [06 Ολεγωδὴκ δυᾶ 



ΠΟΥῚΠ ΠΣ ΠῚ 

ΡΣ Ὁ’ ΤΛἢ 18. : ΠΒΠῚ ὙΠῚ ΠΝ ΤΙΣ, ἸΧΠἢ) Τύρος 
πα ΔῊ 19. ΣΓΊΕΞΙ ΓΙ Φ Ὁ ὈΝΝ αι... ΠΟΘ 51] 
ΤᾺΣ ἩΣῸΒ ΣΓΩΣΤῚΣ. ΠΡ ΠΕΡῸ ἽΠΟΓΩΥΎΝ τὴ ἤγρο Ἧς 
ΣΙ Θ᾽ Ὀξ)9 ἜΣ) ΘΥΊΣΙ ὑΠῚ 50. ἐ ΠΡ ὙΧΡῸΡ, ὈΡΥ ΩΣ 
τηῤσστος ΗΝ ὕδὰςΣ ἘΠ ΒῚ ΓΊΒΘΤ ΟΣ ὁ Έ2)33 ὈΣΣΕ 
Γ᾽ Τὰ ΝΣ ΡΡΆΚΑ- μορ 41 ἃ ὈΣἼΣΙ 28 

ἾΡ ΤῊ 58. τ γα Ἰδῷ πρὸς ἔπη Γπετριη 
ἜΝ ΘΡΡῸΣ Ἂν Ὁ35 δ: ὑως ῬΣ ἘΠΡ ἢ ἐν 
Ὅθ ἊἘ πὶ ΤχῈ ὙΠ 9 ΓῊ ττῶσ δτ 

Β ἘΡῚ) 
ΤΡ) ἸΣΠῚ ΠΡΝ) ἰδ: ΟΠΩΝ ὈΡΓῊ ΤΡ 
ἈΠ Ἢ Τρ ΤΡδλὴ ὙΠ 3ΠῚ ἰπς ΠΡΒῚ 56. 1 Ἰ]ΣΡ ὙΠῚ 
ΩΣ» ΠΤ Τὴ 2ῺὉ Πρ ΠΌΤ ΓΟ .ῇ 56. : 53 
δῃ ΓβοστΓΑς ἘΓῸῚ 2ΠῚ ΠΩΣ Κ5: Ὁ ΤΥΡΝῚ 56. 1 530 

ἀντ 

804 

ἘΠ οἷγ τρϑδηϊηρ, 866 ᾿. 480, δηὰ ὑ. 494.--- 

ὙΠΟΥ τοῖο ἴ0 6 τηδᾶάρ οὗ ὀεαίδῃ τοογὰ, 

ΓΙΦΡΌ; Μαυϊχαῖο, ορὰδ ἀποίιϊο; ποῖ οἵ 

δοαὶ ψοϊὰ, ορροδοὰ ἴο λοίΐοισ Ὕγοτκ; ὯΟΣ 

ἑμγηεά ποῦκ, 88 Οδθθηΐιθ, 0 Ὑοέΐα, 

ἘΚοδο: τ Ὦ]Π16γ, δὰ οἴ ογθ, ὀχρίαΐη, γοσα 
ΠΨΡ, το ἔπσῃ οὐ ἴο τηδῖο τουηὰ (Ατδθὶς 

ι.....5). 
ΝΟΥ ἄοσδδ ἱξ Ὠθδη, 88 ἔπ δηοίΐθηϊξ οοϊῃ- 

ΤοΘΠίδίΟΥΒ 808} Θχρ αἰηϑάὰ, Ὀδαίθη ἢ 
116 ΒΑΙΊΙΤΩΘΣ οκέ 07) οπὲ ρίεοε, ἴῃ Ορροίξίοῃ 
ἴο 8 γοϑ86] Ἰοἰηθὰ ἰοροίμοῦ ἔσο αἰ ογϑθηὶ 
Ῥασίβ. Ἡονουογ, [ὴ6 ποσὰ “οηι 186 
Το Γογ-δοδὶ (Π ΒΒ Π 0) 5811} γοὰ τηδκθ 
:6 ΟΠοσα πὶ," θδῈ} 7 58 ἴῃ δαρροεΐηρ 
1πδὲ (ὨΟΥ σοτῸ ποὶ [δοίδηθαὰ τὸ [ῃ6 ΌΓΤΩΘΓ 
ἷπ ΔΩΥ͂ ΟΧΙΟΥΪΟΓ ΤΩΒΏΠΟΡ, Ὀπὲ ἰπαὲ ΤΟΥ͂ 
ΓΟ τογκοα ουἱϊ οὗ ἰξ, οὐ ὈΟΓ δἰά68, 88 

ἱΠΕΟΡΑΣΔΌΪ Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἰδ; ἰῃ 186 βδιὴθ 
ἸΏΒΗΠΟΥ 88 [6 ΒΟΓΏΒ Ῥγχοὐοθοϊοα τοῦ ἐἢ 6 

Αἰιαν (χχυϊὶ, 2: [ΠῚ 1)90).-- ἘΠ ΡΡϑοα 
διιγ ειῖοα το ἴδ6 ΟΒεγαδἷπὶ [ἢ 6 πιϑδηϊης, 
ἐἰδὲ ἸΔΟῪ δίορ Ὀείτοοι αοὰ δὰ τηδη 

ΟὐΟμΡΑῸ 1 Κίηρβ, Υἱ. 28, 238. 

(49 δῆροἶβ), δηὰ πὶιτῆους ἀοδίτογίηρ [6 
σοηποοίίΐοῃ Ὀθοίνγοοη Ὀοΐδ, ΓΏΘΥ οοηοθαδὶ 
ἔτοπι τβϑῃ (86 ρῦγτα δπὰ αἰ γίηθ βρί γἰσ}}ν 
ὙὨΐοΣ ἢΘ 18 ὭΘΥΘΟΡ ΡΟΥΤηΪ Θὰ ἰο δέίδίη.»" 

Βαυΐ δυο ἃ οοἸῃρ]οδίοα, δηά, ἱπ [56] Ὁ, 

ΠΟΠ ΓΔαΙΟΟΟΥΥ ποίΐοη οὗ ἃ βϑραγδαιίίοῃ ἴῃ 

16 ΠΏΪΕΥ, 1168 (ἌΣ ἔγοτα [6 ἴτῦ ἱπηροτὶ οὗ 

[80 ΔΙΚ δπὰ [18 δοοοβδϑουίθ, ἩΠΙΟὮ ΤΌΡΙΘ- 
δ0ηῖ [16 ἢ1}}] δηὰ πη] τϊοὰ οοηηροϊΐοη 
Ῥοΐναθη [06 ΡΌΓΠΥ οὗ αοἂ δηὰ (Π6 δοα] 
οἵ τβδῃ; δηᾶ ἱἶ 180 Ἰαΐίοσ ἄοοθδ ποί γϑβοῦ 

106 ἔοττῃοῦ, ἴπ6 οὈδίδοϊο 1168 'π τηϑῃ, ποῖ 

ἐπ αοἄ, νῆο Θπ ρἢ δε Ο8}}}7 δα ἰποδαεβδηῖ- 
Ἰγ δοσῃτδηάδ: “ἼΠου δ δ]ῖ ὃθ ρογίθοι 1 ἢ 
6 Ιογὰ ΤὮγ Οοὐ" (ΒΒ θαϊ. χνὶϊ. 18).--- 
Αδουῦς ἴ[Π6 τι) Δ. 81 οοπδίσγιοιΐοη οὗ 

ὉΠΝ ΠῚ ΠΡΌ (δο ἀουῦϊο δοσυδβαῖϊνο 
δέον ΠΡΌ, οὔὸ οἵ τοι ᾽88 δἰπηοδὶ δη 

δάνογ αὶ τηθϑηΐης) 800 Οἷεδ., ατ. καὶ 186, 
διὰ Σιραϊά, ατ. 8 529; σοτηρδζο ποία οἡ 

ΧΙΪ, 89. 

41. ΤΉ οοπδίτυοίίοη οὗ {πὸ δύξκ σὸ- 

αυϊγτοά τὲ ὅτε [Π0 ὙΤδΌϊοθ οἵ (80 1, 

ΜΕ͵Ὸ ἀοροαίιοα ἴῃ ἰδ, δηὰ (δαὶ [Π6η ΟΠΪΥ 



δ0ὅ ΕΧΟΌΌΡ ΧΧΥ͂. 

οὐδ δηᾶ ἃ [417 118 Ὀτοβάιῃ.----18, Απα ποὺ 88410 τηδΚθ 
ὑνο ΟΒοσυ πὶ οὗ ρο]α, οὗ Ὀοαίθη- του Βμ8}1Ὁ0 ὑπο τηβκα 
ἰἤθιη, ἔγοιη {Π6 ὑνψο δηᾶ8 οἵ {ῃ6 τηογου-ϑοδύ. 19. Απὰ 
ΤΏ8Κ6 οἠδ ΟΒΘΡῸ οἡ [Π6 ὁη6 6η4, 8η4 [86 οἵμοῦ Ομοσαῦ οἡ 
{π6 οὔπαν πᾶ; ᾿ἴτοπὶ {Π6 πιογογ-ϑοαῖ 818}1 γοὰ τῆβκα {Π6 
ΟΒοσυίπ, οἡ 105 ὑγγο οπάβ. 20. Απᾶ {86 ΟΠογυθίτα 584] 
βίγαίοι ἔουί {Π6 1} τϊηρ8 ΟΥ̓ΟΡ {ΐ, οονθυϊηρ ὑἢ6 τηθρογ-βοδῦ 
γε ἢ ὑπο ῖν πϊηρβ; δηα ὑπο ὶν ἔοοϑ δλαϊϊ ἰοοΐ οτιο ἰο δῃοῖμεν; 
ἰονγαγᾶϑ8 (86 τηογογ-ϑϑδὺ 8881] ὑπ6 ἴβοθβ οὔ 86 ΟΒθγαῖτ 6. 
21. Απὰ ἰδοὺ βῃδ]ῦ ραυῦ ὑπ6 τπϑγογ-ϑοαὺ δου Ὅροι {δα 
ΔΥΚ; δηά 1η {86 δὺξκ ἐποιὺ 884] ραὺ [86 ὑδβυηοην ΒΟ ἢ 1 
Β[8]} σῖνα {μ66. 22. Απά {π6γ8 1 8881} τηϑοὺ σι] {Π66, ἀηα 
σοι πο ὙΠῸ ὑπ66 ἔγοιῃ ἅδον {86 τηθγουγ-ϑθαύ, ἔγουλ 
Ῥούγθοῃ ἰδ6 ὑτὸ ΟΒΘΥΌΡΙτα, ΜὩΪΟΝ αγὸ ρου {6 ἂῇκ 
οΟὗἨ {86 ἰαβίάμηοηγν, οὗ 411] ἐλίησβ π μοῦ 1 58}8}} οοι- 
ΙΔ ἰμ66 ο δαῃ ἴο {ῃ6 ΘΠ] άσθη οὗὨ 5γδ6].---28. Απὰ 
ἰμθοὺ 8410 τηβκο 8 8016 οὗ δοϑοῖα σψοοᾶ: ὕπνο οὐ 
δηαϊϊ ὃ6 18 Ἰοηρίῃ, δηα ἃ οὐδ] 115 ὈγοΔαΐἢ, 8δηα ἃ ουδιὺ 
8δηαὰ ἃ 41} 18 Ποῖιρῃύ. 24. Απαὰ βοὺ β}810 ονθυϊαν 
1ῦ τι Ρυγ6 ρο]ά, δηα τηδκα ὑποροΐο ἃ οὔόνψῃ οὗ ρο]ά 
Του δρουΐ. 25. Απα ἰδοὺ 5Βμ8]ῦ τραΐα ἰο 1ὑ ἃ Ῥοσα 6" οὗ 
8 Πδηα-Ὀγοδαςῃ τουπηα δρουΐ, δῃὰ ἰμοὰ 581|8]Ὁ0 8 Κ6 8 
δοϊάθῃ οσόνῃ ἰο 108 ὈΟΡάΟΥ τουπὰ δρουΐ. 26. Απά {ῃποὰ 
ΒΏΑ]ς ΔΚ ΤῸΓΡ [Ὁ ἴΟῸΓ τἰηρϑ οὗ ρο]α, δὰ ραΐ {π6 ΤἹηρ8 ἴῃ 

1 ΕΞ κοἷ. Ῥέεγϑ.--- Εν ΘᾺ οἵ. 

ἴδ ΟδΡρογοίῃ νγαὰϑ ρ]δοθὰ προὴ ἴδ: δπὰ 
18 ἰδ ἷ8, ἰηάοοᾶ, τορσγοϑθηϊθὰ ἴῃ 180 
ῬΑΓΔ]16] ραβϑᾶσθ, Χ]. 20. 

Φ42. Απὰ ἰλεγε τοἱϊ! 7 πιεοῖ ιοἱϊὰ (ἦσο. 
οἱ ῥγοσηΐβοβ ἴο σουθαὶ Ηἰ8 νν}}} ἴο ἴβσϑοὶ, 
ΓὨγουσὴ Μοβοβ, ἔσο [Ὧ6 ΤΩ ΤΟΥ -δοδὶ ὃ6- 
ἔνθ 16 ΟΠ ἷπι; [πἰ8 18, ἐΠΟΓΘΙΌΓΟ, 

[80 ῥΙδοο οὗ ροσροῖυδὶ δῃὰ ἀΐγθεὶ τονοὶδ- 
τίοη, ΟΓΥ, οὗ [826 “τηοοιϊίηρς οὗ ἀοἂ δηὰ 

16τδοῖ," δηὰ ἤδθησο ἴ86 ὙΔΟΪ6 ΒιΓΠΟΙ ΓΘ 15 

οδ]οϑὰ “16 ΤΑΌΟΓΏΔΟ]6 οὐ λ τρθοτηρ ᾿ 
[}}λ}5) θη); 8600 Ὁ. 493. ΝΙΟΑΙΪΥ 41} 1060 
δΔιοίοης ΕΓΘΠΒΙΔΙΪΟΏΒ ΟΧΡΓΟΒ8 {818 Β86η86, 

Θχοθρί ἴπ6 δορίπαρίηξ, ἢ] οἢ τοπάογβ καὶ 
γνωσθήσομαί σοι, 858 ἰζ 10 Βαὰ [0] ονοα 

1.6 τοδάϊηρ ᾿Π77Σ1)2) ἱπβιοδὰ οὗ ἸΠΠ})2}. 

ἈΔΒ δὴ ἱπίογοβίηρ ποιῖοθ ἴῸΓ 1786 ΠΙΒΙΟΙΥ οὗ 

16 Μαβοσδε, τὸ οὔδογγο, (μαὲ Ὀοϊὰ ἘΔβΙὶ 

διὰ ΕἘδη Εχια βδοολὰ 0 δᾶνὸ τσοδὰ 

2 ἘΝῚ δηὰ ποὶ 5 ὮΝ, πὸ οββίον 

τοϑϊηρ, νοῦ ΟἿΣ οὐϊουβ δηὰ ἴδ9 8ῃ- 
ΠΟΙΔΕΏΟΏΒ οὗ 6 Μίδου θβ οὔτ; δὰ Εθη 

Ἑχτα εἰσίνοϑ ουθὴ ἴο δχρίδίηῃ ἴ80 Ἷ Β6ΓΘ 
ΥΟΣΥ͂ ὈΓΟΘΩΙΥ ὉΥ ἐλεδ, Ὑ Ὦ11δὲ 1 801 Θ0Ὲ- 
δ'6ΓΒ ἰδ 48 Βυ ρογβυοῦβ. 

42---20.  εροτίρίϊοπ 0 ἰδέ δὀειο-δγεαα 
ἐαδῖο, Βὁ006 Ὁ. 4935. ΑΒ {Π6 ροϊάθηῃ ττοδΝ 
τουηᾶ 106 δ΄ἦῖκ ἢδ8 Ὀθθη δα] ονοὰ ἴῸ τὸ- 

Ῥτοβοηῖ [6 “ ΟΥΟΤΏ οὗὨ [860 1δ'ν,)᾿ 8ὸ ἴΠ6 
ὙΓΤΟΔΙῈ σουηά [ἢ6 1840]6 8868 ὈΘ6ΘῺ Δδϑοσίϑα 

ἴο δ᾽ ΣΌΣ “186 ογονσι οἵ Κίησάοχι,᾽" ὙΒΙΟᾺ 
ΒΟΙΟΏρ8 ἰο αοά, νῆο, ΒΟΎΘΥΟΥ, 848 Ὡοΐ, 

δ'506 ἴΠ0 ογοδιίοη, θη ΗΘ Ῥγτοἀπορὰ [ἢ 6 

ποι]ὰ οὔ οὗ ποιδίηρ, ἀορασίϑά ἔγοπ (ἢ6 
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ἘΞ Τυῦρϑα ἐν 51 εὐ} γϑχῷ ΡῈ ΓΌΒΣι ὙΒῚν 
τας ΤΡῚΣ 58. Ἰπρφτττας δ Ὀορ ὈΡΓΉΝ 
ἐἸ σα τας ὈΒΓ ΡΝ Ὁ) 3] ΤΩΠδς ΠΡῈΨ) ἘΘΝΟ ὟΝ. δη13 5 
ἔπη ἼΒ' ΝΕ ὙΌΣ ΛΠΙΘΡΝ ΠΡ) ΤῸ ΠΕ Δὴ 29 
ΤΩΡ ἘΠ ἸπρξττΣ ΣῸ}) 80. «ας ΓΊΡΣ ὙΠ 50] 

Β : ὙΡΡ ὩῈΡ 
ΠΠἢ ΠΡ ΤΉΣΘΠ ΓΝ ΠΟΘ πΘ ἈΠῚ τὸν ΠΡ 1. 81 
ΤΕΥ Ὁ ΠΡ 88. 1 ὙΠ ΠΡΟ ΤΥΤΊΕΣ ΤΡΡΕΣ ΤΉ 3) 
στὴ ὮΡ Προ χλ πῆνο ἔπτη πϑ 0} Τρ ΠΡτεΟ 
ἽΞΕΣ ἽΝ ΓΏΡΞ ΤΟ» ΘῊΣ. ΤΟΝ 88. ε ὙΡτΙ ΤΡ 
οἴεσηδὶ δηἃ Ὡδίυσγαὶ ἴδττδ ῬσΈβοο ὉῪ 
Ηΐπὰ τὸ πὸ υηΐνοῦβο, Ὀὰΐ ὙΠῸ ΙΏΔῪ ΤΩ8 ΚΘ 
τδς δἰπιρὶο βδον- ὑγεδά ἴο γ᾽ 614 10 το οδὲ 
ὈΙοδείηρ. ΗονοΥοῦ Ἰυἀϊοίϊουϑ (8 ΔΡὈ]}- 
οδίοη τοὶσῆς δα, ἰδ ζο08 ἴοο ἋΣ ἱῃ δΥ1- 
ΟΝ ΟΥδηθηΐθ ὙΠΟ ΤῸ ΟὨΪΥ͂ 
ἱπϊοπδοα ἴἰο δὰ ἴο ἴδ ἀἱρηΥ δηὰ 8ρ]6η- 
ἄουτγ οὗ [86 βδογοᾶ Ὠΐθη 8115, ΤΏ6 δογεν 
ὍΓ8.8 ἴἰο Ὁ6 “ οὗὁἨἍ οὁη6 απ -Ὀτεδά τ" (ΠΡΌ, 
Ῥαϊ). Ἐτοτι 1 Είηρ Υἱΐ. 26, οοπιραγοὰ 
ὙΠ} σογαπι. 111, 21, ἰδ Δρρϑασγὰ οἱ θαυὶν 

δι οὴ6 δηᾶ- Ὀγοδάιἢ 18 Θαμ84] ἰὼ [Π6 

Ῥγοδ τ οὗ ἴδ θεω; ἥπσεγβ οὗ [6 παπὰ, οὗ 
ΘΟΌΣΒΟ 1 ΟἸΟΒΟΙΥ Ῥγθαβοά [ὁ οδοὶ οἱδοῦ; 

δὰ ποηοθ ἴδ6 Ὑυϊχαῖθ ἰσϑηβϑίδίθθ μοσθ 
7) ἤπρεσε (ᾳυλίθον ἀρ 118...-- Το τἱηρ8 
ἴοτς [86 δίανοϑ ὝΟΤΟ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΝ πάθον 180 
ΘΠΟΪοδοΓΘ ἴῃ (Π6 ΘΟΥΏΘΙΒ, ὙΏΘΓΘ ἰδ ἰοΪη8 

6 ἴοει; 1δογοίοσο, κ"οὐοσ δρδίηϑδι 1ῃ0 

βοτᾶεσ " (Π ΘΗ ΠΌΣ9). Αὐοαῦξ (δ 
οοπδίγιςοη Πὲ" “. δέ 933), 800 ποῖίθ ΟἹ 
Χχὶ, 28; (πὸ δολίης τοδαϊηρ οὗ [86 
ϑβαπιδσίίδη Ἴοοῦοχ: ὮΓΠ2 Ἰ52072), 18 δαδρὶ- 

εἰουδ.--- ὦ ιτολίοὴ ἕὖἧε ἰἰδαίϊοπα ιοργα 

παῦε ((ἸΠὩ2 ἼΘ᾽ 32). ὙὍΤηὸ ἘΠρ 8 
γεσείοπ 888 [Ὁ] ουγοὰ {86 ΘΙΤΟΠΘΟΙΒ ἰηΐοΓ- 

Ῥτοίδοῃ οὗ δῃοίϑηΐ οοσωϊηθηϊδίοσβ, ὙὙἢῸ 
ἀετίτο Θ᾽ ἤἕοὰ Ἴ9), ἴο οονοσ, [ἢ6 
ὸοΡδδὶ μὰ ϊοἢ που]ά, Βονανοῦ, Ὁθ 

9", ἩΒογοδδ [Πδὲ ἔΌΣΤΩ 18 6 ΗΟΡΒΑ] οὗ 
Ἴ), ἴο ροὺχ οὔ, ἴο ΟΠΓ ἰἰθαιίοη8 ; 
ἙΏ6ΠΟΟ ἔδο ΒΘ Δ ΕἶΥ0 ἽΦ2; δΔηά, 88 189 

βθονγ- ὈΓΟΘα ὙΓΔ8 ἃ κἰπὰ οὗἁὨ Ῥοδοο- οὔδσίηρ, 
ϊ8. ΟὈΪδίΐου τγ8 ὩὨδιΌΓΑΙΥ, 1ἴκ6 41} εδοτὶ- 
ἤσοϑ οὗὁὨ {Π18 οἷ488, διἰὐοπδοὰ τ πὶπο- 

Ἰἰθδιίοηβ, ἴου τ π]οἢ τ06 γθ88618 σηθηεϊοηθᾶ 
ἴῃ ΟἿΓ ἰοχὶ ὙΟΙΘ ΠΘΟΘΒΒΔΙγ. Τθο 6οη- 
[οϑοίοη οὗ Μαϊτηοπίάο8 (Μογθὰ Νοῦ. 111.45) 
οὗ δ'ὶ9. ἱποδρδῦ γ οὗ δηᾶίπρ τΠ6 εἰρηὶ- 
δοδίοη οὗ 186 βιθνἋυτοδὰ [Δ0]6 Ῥτοτοϑ 
[πο αἰ ΠΟΌΠΥ οὗἨ [86 βυρ)οεῖ, Ὑ ἰοῦ, δον- 
ΟΥ̓́ΟΥ, ΑἰβαρΡοδτβ ἴῃ ἃ ρτϑδαῖὶ σωθϑδίτο, ἰδ 

118 Ῥατὶ οὗ 86 βιαῃοίιδσυ 18 οοῃδβίἀοτοὰ 
ἴῃ δοηποοιϊίου ὙΠ} [86 ΘΘΠΘΙΑΙ ἰΘηἀΘΏΟΥ 
οὗ δ)6 ΒΟΙΥ βίστιοῖπσο. Οοα ογθϑῦθϑ ΘΥΟΣΥ͂ 
Ὁ]οββίηρ, δηὰ ὈΟΒΙΟΥΒ 1 ΠΡΟῺ σδη, ἔγοϊω 

σ᾽ Ποῖ Ηθ σοαυΐγοβ οι ίηρ ἰῃ τοίαστι θαξ 
ἃ. ζιδιοίι δοκπον]οάρτηοιϊ οὗ Η]8 ρἱδδ, 
Αμπὰ {818 18, ἴῃ 1.6 Βα ρ᾽ο δὲ ΤΩ ΔΉΠΟΥ, ἀοη9 

ὉΥ ἴπ6 διονγε γοδά, [ὉΓ σ ποῖ ἀραΐη (ἢ 9 
[8016 88 ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ, ἦ80 88 10 δτῖκ ἔοσ [9 
ἼΔ0]68 οὗ 186 1δ'ν. Ηθηοθ 6 ὁδῃποῖ ΒΥΤη- 
ῬδιΠΐδο τ ἴμ6 ὀχρίαπδίϊΐοῃ οὗ ΡὮΪΠΡΡ- 
ΒΟΏ, Ἧδο, ΒΟΝΘΥΘΙ ΔΌΪ 86 ἀογνοῖορθδ ἱξ, 

(ΔΚε8 109 ὉΠ ὮΓ δ (89 “ ὑγοδὰ οὗὨἁ 
λϊνΐπο συϊάδῃορ, ΟΥ 88 [6 ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ ὕγο- 

ἀυοοὰ ὮΥ Οαοἄἶβ ἐπηπιοάϊαίθ ῥγουϊἄθποθ.ἢ 
Ὦ55, προρὰ πῖδ τοχζαγὰ ἰο Οοά, πηοδη8 
ΤΏΘΓΟΙΥ Ηἰΐδβ πααγΘ ΟΣ 6886 ης06, δηὰ ἰδ ἔγο- 

4 ΏΠΥ οαυϊναϊθηὶ ἴο [86 ῬΘΙΒΟΏΔΙ ῥσοὸ- 
που, ἴκὸ Ψ,Ὲ2) δηὰ 29 (866 ". 454); 

δᾶ ἰ5, ἐβοσοίοσθ, οσηρὶ ογϑὰ Ὀοίῆ ἐπ ἰονθ 
δὰ δῆμοῦ ((οσ ἰπϑίδηςθ, ΝΌσα. νΥἱ. 26: 

“ΤῊ χὰ [ἢ Ἂρ Ηΐ8 οοπηΐοηδληοο [1.28] 
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{ῃ6 ΟῸΓ ΟΟΥΏΘΙΒ ΜΈΙΟΒ αγὸ Οὐ 8 ἴουν ἴθοίύ. 27. Ονὐοῦ 
ἀρδϊηδὺ (Π6 ὈΟΤΟΘΙ 81.411 (86 τἴηρδθ Ὀ6 [Ὁ ΡΪδθ668 οὗἩἉ {Π6 
Βίδυβϑ ἰο ὈΘΑΣ {116 {840]16.Ὀ 28. Απά ἴδοι 5}8]Ὁ τπᾶκο {868 
Βίαγοϑ οἵ δοϑδοῖα ψοοά, δῃαὰ ονοῦϊαὺ ὑμθῖὰ ἢ ρο]ά, {παῖ 
{86 ἰ840]6 ΤΥ Ὀ6 ὈΟΓΠΘ ΜΠ το. 29. Απα {που 8}8}} 
ΤΏ8Κ6 ἰ(8 αἀΙΒΗ.68, δῃα ᾿118 θΟΥ]8, δηα 18 6818, ἀῃα 18 ΘΌΡ5, 
ψ στοὰ [86 Πα ἢ 8.6 τηδᾶ6: ΟΚΓ ΡῈ ρΌ]α βῃα]ύ 
ἰβοὰ δα ἔμοῖ. 80. Απά ἴδοι 888} ραὺ ΡΟῚ {86 8016 
Βῃονγ- γοδα ὈΘΙΌΤΘ ΤῺ6 δ] γαγ8.--- 39]. Απα ποὺ 888]ῦ ταβα 
8 σαΑΠ] 6 οΚ Γ᾽ Ρυγα ροὶὰ ; οὗ ῬὈοδίθῃ- το Κ 8841} {86 
σδη ἀ]ΘΒ0 10 Κ Ὀ6 τηδᾶ6: Ἶ118 Ὀ686, δῃὰ 108 85ῃαἴι, 18 ΟΑΙΎΧΘΒ, 
108 ΔΡΡΙΘ6Β, δηα 1[8 ὈΪΟΒΒΟΙΏΒ, 8181] Ἀ6 οὗ [π6 βϑαῖμθ. 82. πὰ 
Β1ῚΧ ὈΓΆΠΟΝΟΒ 514]] οοῃα ουΐῤ οὗ 108 81465; ἢγχ66 ὈΓΑΠΟἢ68 οὗ 
{6 οΔΠα]οβύϊοκ οαὐ οὗ [Π6 Οοη6 8146, μα {Ώγ66 ὈΤΆΠΟΙ6Β οὗ 
{Π|6 Πα] οβϑίϊοῖς οαὖ οὗ [Π6 οἶαῖ 81:16; 88. ΤΏΓΘΘ ὅΟΔΙΥΧΘ8 
οὗ δ"ποπᾶ- βονγοῦβ, τοΐζ, ἈΡΡΙ6 δῃα ὈΪοβϑϑοῖω, οὐ ὁῃ6 ὈσϑΏΟἢ ; 
1 ἙἘπρί. Ῥετε.--- Θροοῦϑ ἐποτγϑοῖ, δὰ οόνοσβ ἱμογθοῖ, δη ἃ Ὀο0.]8 ἐδογοοῦ, [ο οονοῦ τ] 

(οΣ ἴο ῬΡοὺΣ ουἂὐ νὺ|ῖ1}Δ]). 
δηὰ δἰβ Βονοῦβ. 

ὍΡΟΣ ἴΠ66, δηὰ ρσὶνο [06 ρ68660ἢ; δηὰᾶ, 

1κν. χχ δ: “᾿Απὰ 1 ν1}} δοὺ ΤῊ ἔδοθ 
[328] δρζαΐπδι [δὲ τηδῃ, δηὰ οπὶ ᾿ἷἰπὶ οὔ 
ἔγοϊα δῃοης δὶβ Ρ60016). Ὠἰνη6 ῥτγὸ- 
γἱάθησο 8, ΚΓ ΠΟΓ, 8 ποι 80 δβρίτίττΑ] 
δὰ ἰἀ64], (Πδὲ ἰξὲ σδὴ ΘΟΘΓΟΘΙΥ 6 ΤΟΡΓΘ- 
δοηῃϊοὰ ὈΥ͂ σα κ68 οΥὗὁἩΥΘ ΌτοΔἁά,. ΤῈ6 [Δ0]6, 
ὙΠῚ} [8 Ἰοδγοδ, γοπιϊηβ οἵ αοἀ 85 [86 

ΒΌΡΡοτίος δῃηὰ ρβύοδβοσνογ οὐ (μὸ ποι], 

πιο ἢ Ηο ρῥσχονΐὰ 68 τυ δ δϑυδίθηδησο; ποῖ 
οὗ αοἀ 88 το τηγδίοσίοιιβ αἀἰβρθηβοσ οἱ 
ἔαϊο; ἘΠΟΥ͂ ἀτὸ ἃ {πη οοὔὔογίηρ, ἱηϊοπά θα 
ἴο ΚΟΟΡ δἰΐνϑ ὑγδοιῖοδὶ ῥ᾽ δηᾶὰ πη - 
ἔπ πο88, ποῦ ἃ τηθίθρΏγβῖ081 ΘΙΩΌΪΘΠι, 
ψὩ]οἢ πουὰ μανὸ Ὀ6ΘῺ δυρογβαουβ δῇνοσ 
1.1.0 Ῥγομιῖδο οὗ ἴπ6 ἈἿΠΔΓ οὗ οἰοαὰ δηὰἃ 

[8ο ΡῬἾΠΠΔσ οἵ ἔγο, ΒΟ γ88 ἴ0 ΘΟΟΟΙΡΔΗΥ 
Ἰεταοῖ, 88 ἃ δυτιῦοὶ οὗ Ὠὶνίηθ σχυϊάδηοο, 
Οοἢ 811 τη οἷν ἸΟΌΓΠΘΥΒ. 

80. 8ο0 Ρ. 481. ὙΤῃθ0 5860 - Ὀγεδὰ 
ΒβῃουἹὰ 6 “ Ῥοεΐογο αοἀ ΑἸ αγ8," (ἢδ1 18, 

Βοίογο [16 τδὶ! ποῖ ϑορδγαῖοθ 116 88 }0- 

ἔύδΥΥ ἴγοια ἴδ ΗοΙγ οὗ Βο]᾽θ8, [π0 Ῥγορεσ 
τοβίάθηοο οὗ αἀοὦ, Απὰ ἔζοτῃ [Πΐ8 γσθάδοῃ 
ΠΟΥ͂ ΟΓΟ ὉΠΑ ΘΘΕΪΟΠΔΌΪΝ οδ θὰ ἰῃ Ηδθ- 
Ὀτον, “(6 Ὀτοδὰ οὗἨἩ ἰδ ἴδοσ," υἱΖ. οὗ 

αοὰ; ποὶ Ὀθοδυδο “186 Ῥοβίεο 88 

ἂ, 

3 Ηἰϊβ βδδῖ δηὰ ἢΐβ ὈγβΏοἶ 63, ἢἷ8 ὈΟν]8, ἢ18 ΚΠΟΡΒ, 
3 ΒΟΥ 8 τη846 ᾿ἶκο πηΐο δἰπιοη δ. 

τουαγὰδ 411] βίάθϑα οὔ ἰδ ΤΆΌοττδοΪ6,7 88 

Βούεσαὶ ΒΔΌΌἱ ἶσα] σοτασηθηΐδίοσγβ Ὀ6]16Υθ. 
ἘΑΒΏΡΟΩ πηοσδίδηδβ: “ὅπη Ὀγοϑ, 

ἭΟΥΙΥ ἴο ὃ6 ρἰαορά Ὀοΐογο ἃ κἰηρ,᾽ δῇοσ 
[Π6 φπθϑ: ΣΟ ΔΌΪ6 ΔΩΔΊΟΩΥ͂ οὗ 1 ὅδιω. 1. ὅ. 

8:1---40. δ εεογίρίϊοκ 97 ἰλε (ακάεϊα- 
ὄγωπι, ἐ6 υεδϑείε απα ογπαπιεπίς, 8566 Ὁ. 482. 
ΠΟ (Βυΐαγο ΝΙΡΒΑ] οἵ Π9.)) βίδπὰβ 
ἸΏΘΓΟΪΥ ἱπϑίοαὰ οἵ ΠΌΨΕ; [86 φογίρεο 
»ίεκα, πιὶτ ἢ ", βουυϊηρ 88 8 "ιαίεν ἰφοίοπέε; 
885. ὮΠΝ Ξ-ΞΞ-, ὈΠΝ, Ῥεαὶπλ χὶχ. 14; 
ὮΝ τῷὸ-ὶ ῬΌΠ, 965. 1.11; 8660 Οεβεπίμδ, 
ἸΔὮγα. Ὁ. δῶ, 381. Τὸ ϑορίυδρίης 
ἘΥΔΏΘἾΔίο8 ποιήσεις, Δη ὦ ΒΟΟΙΏ8Β, ΓΠΟΙΟΙΌΓΟ, 

ἴο Βαγθ τοδὰ, ὨΨΨΡ, πβθαοο ἰδ μαβ ἴοο 
ΒΑΒΕΥ Ὀθθη ἱηίοστθὰ, (δδὲ (86 οτὶ σὶ παὶ 
τοδάϊη; μψ ΠΟΙ. ἙἘδηὴ Εσγα 88}. 

ΤΩΒΏΠΒΟΓΙΡΙΒ οὗ [0 Ῥοαίδίους ἢ τ ΠϊοΣ Βδὰ 

ὈΘΟΘῺ ΟΔΙΟΘΙΌΪΥ τχτουϊϑοὰ ἴἴγοο {ἰπ|68 ὉΥ͂ 

ΒΟΒοΪατδ οὗ ΤΊδοτίαβ, δαὰ τνὰὶοὰ παὰ (Π6 

τοδάϊηρ ΠΟ), δυδουσ ἰὰ ἘΥΘΉΟΙ δηὰ 
ϑρδη δὴ οορίε ἴθ ἐοππὰ (18 τογὰ Ὑ1}}- 
οὔϊ 8 "; δῃὰ ΕΚοῃπίοοίί, ᾳυοίοδ ΤΏΟΓΟ ἴπ8π 
160 τηδηυβοσρίβ ΜὙὨϊοῖδ παν δἷδο ἴδ6 
Βογϊρέίο ἀοίδοινδ. --- ΜΊΟΒΔΘΙ8 ὈοΙΐονο8, 
1πδὲ 5), ΟΔΙΥΎΧ, 8 ἃ θῦσαι Ὡ8Δ016, ΠςΟΠ)- 

Ῥτί δίῃ πὸ »εγιαπίλίεπε δὰ [δ6 οοροίϊα, 
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15. ΤῊ) ὙῈΣ ΠΝ ΓΏΡΆ ΤΠ ΘᾺ). πεαρν ἦΠ8) 

ΡΉ2) ΠΉΣΉΝΣ ΓΕΡΒΘΙ 84. 1 ΤΡΡΦΙΤῚΡ ὈΈΝΒ ὈΡλ5Ὶ ΓΝ 
τιλϑρ Ὀύρπ ἢ ἩΠ ὙΒΘῚ 86. « ΠΡῚΝ ΠῈΣ ὉΠ Ὁ 

προσ ὈΛΥΣῚ ἩΡ ΤΠ. ὝΠΩΣ) Πυὴρ ὉΠ Ὁ ΤΠ ΠΡ) 
τυρῷ ὈΓΟΡΝ ὈΠΎΠΡ 86. 1 ΓΡΘΙΤΊΡ ὈΈΘ Ὀδρηι Ἡρλὲν 
ρον πΤΉΣ τς ΠΡΡΊΩ 81. τ ἡπρ 55} Πα ΠΡῊΣ ἈΡ2 ὙΠ 

τ ΡΠδὶ ΤΉΡΡΌΝ 88. 1 8 Ὅν ὙΜτὴ Ῥήηστς ΠΡΝΠῚ 
πο στ 9 Γὰ πρὸς ΠΡῸΣ ὙΠ 3 ἫΞ 8ὃ9. ὁ ὙΠῸ 5} 

πητ τριετοε νη Πρ ΓΡΝ 40. ὁ ΓΎΝΝΝ 
Ὁ 

πὰ {παὶ 1π6 ἔοτπταος ἰ86 ἽΠΒ9, [86 Ἰδοῦ 

ΤΓΊΒ, 80 τπδὲ 86 ἰσδηβίανεβ [86 ῬὮΓΩΒΟ: 

Τ᾽ ΠΡ. Π»,Δλ: “ ὈΪ]ΟΒΒΟΙΏΒ, 

οοπἰίδιίπρ οὗ σαΙγχοδ δηὰ οοτῸ 186.) Βαϊῖ 

ἴδ ἴδῆοσ οἵ τεσ. 33, Δρροδγβ [0 ὈΓΌΥΘ τῆι 

ἐμιεθο τἄγθα ὕοστδ αχργθδβ ἴγοθ ἀπζογεπὶ 

οδ)εεῖδ; δηὰ πὸ [8Κ6 "22 88 οδίγχ, 

ἽὝΠΒΞ 89 δρρίεβϑ οὔ ροπιθρτβηδίοβ, δῃὰ 

ΤᾺῚΒ δ Ὀϊοβϑοσι, στ το ἢ 120 τορτο- 

εοπίδιίοη ου [86 ἐπα ρμ8] δγοὶ οὗ γ 011} 

Ῥεγίοο Εν αὐτοο8.---Π) Ὁ, οΥΓ τὲ (νος. 
81), 

ὨΔΠΔΟΪΥ, οὗ [86 Βϑῖη6 ΡΌΓΘ οἷά, τιδππομοὰ 

αἱ ἰδ Ὀερίπηΐηρ οὗὨ [86 ΥΕΓΒΘ. Ὁ».22 

ὉΣΊΡΦΌ, αὐτὸ οαἶνχεε οὗ αἴπιοπά ἤοισετδ, 

ἴον ἽΡΦ'᾽ ἰβ ἀφοϊάοά!γ αἰπιοπὰ (δογ. ἱ. 11, 

εἰ 4εᾳ.); ΟὨἠξκοΐοβ, Φομαίμδη, Βαϑεὶ, δπᾶ 

οἴδατε, ἰτδηβὶδίθ, ἱδογοίογθ, 00 πα 18- 

εἰ}, ,ογπιεά, οτ, εδλαρεά (ΠΥ), οτ, 

«ἰϊῃ τοϊονο ποτ; δηὰ [10 ϑοριίαδρίηϊ, 

ποὶ αυἶτθ σΟΥΤΘΟΙΥ, ἐκτετυπωμένοι καρυ- 

ἴσκοις, ἀπὰ 60 ἴμο Ὑαυϊραῖθ, “ηυοΐβ ἴῃ 

χηοάυτα " (Αᾳυΐϊα, ΔρΕγ: ἐξημυγδαλω- 

μένην). Ὑ80 Ταϊπιθὰ (Μοη. 28) ἀθ- 

δοτίυοβ 7,22, 88 “ φοῦ]εῖδ οἵ Αἰοχδη- 

ἁτία," ὉΓΓΞ9, 88 “ ΔΡΡΙΘ6δ οὗ Οτοῖο," δπὰ 

ὉἿΤΊΒ, δὲ. “16 Βονγοῦθ ΟἹ οοἰππιηβ."- 

ΑΒ δηοίδον ἐ]αδισαώοι οἵ ἔπ ὨἰΒΊΟΣΥ οὗ 

τὺ : ἼΠΒ 

116 Μαβοσαῖ, νγὸ τοσηδιῖ, [8δὲ 186 Ταϊπισὰ 

(Ανοὰ, ϑ88σ. 41) ἰβ ἀουδιία] ὙΒΟΙΒΟΥ 

ὉΤῚΡΦΌ Ὀοϊοηρβ ἴο 116 Ῥγθοθάϊῃρ ΟΓ ἴὸ 

ἰδ6 ον ίης ρα οὗὨ [86 σνϑγβθ. ΤῈΘ 

ΒΆΙΩΘ ὉΠΟΟΙΙΔΙΏΟΥ ὈγΟΥΔῚ18 ἴῃ απ. ἷν. 7, 

χ]χ. 7; Εχοὰ. χυϊὶ. 9: θδυῖ, χχχὶ. 16.-α 

Αὐοης ἴδα δηοίδηϊ πδῦοπβ 80 ἘρΥΡ- 

εἶατι8 Ἔβρϑοΐδ!!ν ροβϑοβϑβϑὰ 8 Ῥθοι αν ΡΓγο- 

ἀϊ]οοϊίοι ἔον ἄονογα, Ὀο᾿Β παίαγαὶ δηὰ αγιὶ- 

βοείαϊ!; [86 δδογοὰ Ἰοῖυβ ἰ8 αἰπηοβὶ ἱπν δ ΙΔ ΌΙΥ 

ἱηιτοάἀποοα 48 8ῃ ΟΥπαπιθηῖ, δηὰ, δοοογάϊηρ 

ἴο ΡΙηγ (Βἴδι. Ναῖ, χχὶ. 32), (880 τηδὰθ 

ἐκηϊαδιϊοαὶ δοννοῖθ, τὶ χοσοϊνοὰ [86 

πδθθ Ἐσυρίϊαπ ἤοιοετα (οοταραγο ῬΡ - 

ἀἰπβοθ, ΜΆΠΉΘΓΒ, ἱἰ, 188). --Ιν ἰθ. ν6}} 

Κηόνγῃ δαὶ ἴλ6 αἰταοπά-ἔτοο 18 ἃ ΒΙΡ]1οΑ] 

{ΡῸ ἴον ταρίἃ στονί δηὰ υἱρίίδηοο; 1) 

8 ἀιιοηδ ἴδ6 ἄγει ἴγϑθϑ ἴο ργοάποϑ θθ 8. 

δηὰ ἔταϊτ8 (οοπῖρατο ΝΌΠΙΡ. χυὶὶ, 16---26.; 

Φαν. ἰ. 11); δβηὰ (80 αἰπιομάβ βυτιθο ΪΣο, 

ἐπογοΐοσο, οα ἴδ ἌἽδηά]οδιίοῖς, τυ μῖο ἷ8 

1166} το ΘφιαὈϊοτα οὗὨ δἹ  Ὠὐθητηθηὶ δηὰ 

κηυονϊοάρα, μα φαίοκ ἀϊδίου ἀηὰ οἰθΣΔὶ 

οἴβοδογ οἵ 86 Ἰαἰίογ [γουρὴ ἴΒ0 πογὰ οὗ 

Θοᾶ.- -ΤῊο ποτγάβ ΠΣ ἼΔ.9») ὙΝΠῚ, ἱπ 
γοσ. 37, γὸ οὔβοιγο; ΠΟΥ͂ ΓΘ ὉΒΌΔΙΪΥ ἸΓΘΠΒ- 

Ἰαϊοὰ: “τπδὲ ΠΟΥ (10 164Π|}6) ἸΩΔῪ 519 
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δηἃ (ἄγθθ ΟΟΙΥΧΘΒ οἵ δ]ιηοπα- ἤἔσνγουβ, τοὐδλ Δρρ]6 πὰ 
ὈΙοΒϑοῖω, οὐ {88 οὐδοῦ ὈγΆΠΟΒ; 80 ἴῃ ἰπ6 ΒὶΧχ ὈΥΘΏΘΝΟΘ 
ΜΒΙΟΝ οολθ οαὖ οΟΥὗἩἨ {6 οδηα]θβίοκ. 84. Απα ου (6 
ΘΠ Ο]οϑΈοΚ δλαϊ 6 ἴουν ΔΙ ΥΧΘΒ οὗ δ᾽πηοηα- ἤονο, τοὐ 
ΤΠΟΙΓ ΔΡΡ]68 δπὰ {861} Ὀ]οβϑοηβ. 85. Απά ἑῤογ ϑδ[αϊϊ δέ 
ΔΒ ΒΡΡΙΘ ὕὑη6 0 Ὁ ὑνψὸ ὈΥΆΏΘΠΟΒ οὗ ῃ6 881)16, δηα 8ῃ 
ΔΡΡΙΘ ὑπᾶρῦ ὑνο ὈΓΔΏΟΔΕΒ οὗ δ βδ:η6, δοοουαϊηρ ἰο 
1886 5χΧ ὈγΆμΟθο8Β σπϊοῖ οὐ ουὖύ οὗ {86 οδῃα]οβίϊοκ. 
86. ΤΠΘΙΡ ΔΡΡΙ6Β δηα {Π 61} ὈΤΆΠΟΙ 68 8841] Ὀ6 οὗ {Π6 Β8Πι6: 
811} οὗ 10 δλαϊξ ὃ6 οπια Ὀοαίθῃ- του οὗ ρυσα ροὶά. 87. Απάὰ 
ἴΒοι 81.811} τοβκα 118 ἸΔ:ὴ}8 βθύθῃ; δηα ὑθϑυ 8}|8]] ἱραῦ οἡ 
1.8 ἸΔΙῊ 08, δηα ᾿ΠρΕὺ {ποῖ ἰο {86 8146 ὑβεγοοῦῖ, 88. Απάὰ 
115 ᾿Βηυ ουβ δια 18 ἤγθ-ϑῇουβ]β δλαϊΐ δθ Ὁ. ῥυτὰ ροϊά. 
89. Οὕα ἰαϊοηΐ οὗ ρυγα ροϊὰ 8411 6 τηδᾶΐζα 1ζ, τ Ὁ} 8]} 
{Π|6886 γϑβ88618. 40. πὰ 866 ὑπαὺ ἴοι τηδκα ἑΐθηι ΘΕΌΣ ὑπ 6 Ὁ 
Ῥδίίζοση τ Β]Οἢ γα8 Βῆονγῃ {866 ἴῃ μα τηουπύ. 

" Ἐπρὶ. Ῥεν8.---Ἰλρὶς, οὐ οδυ8ο ἴο δϑοβηᾶ, 
δρϑδιηδί Ιἷ, 

3 ΤΏδι (ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ ρίνο ᾿ἰρῆξς ΟΥΟΣ 
39 Τοηρβ ἰδογοοῦ δηὰ ἴδ βπυ-ἀἰβῆο8 [Βοσγοοῖ, 

ἔοσισαγὰ ἢ ())ὲ Ῥγείἐ6), οὐ “ (δὶ [ΠΟΥ ΤΏΔῪ 
δἶνο ᾿ἰσδς ονὸσ δρδίπδι ἱΐ," (6οὸ ἤοϑεν- 
"εὐ ον); ΟΥ, “ΡΟ [ἢ 6 (ΔΌ]6 " (αδφήδα"). 
Βαϊ, 181, 106 δἰῃρυϊαν  } σδηποὶ π 6}]} 

Ὀ6 τοίοσγοα ἴο [26 ἰδορϑ; 2πηἃ. δ βυϑχ 
ἧη Π2)8, δ ἢ Ροὶηῖδ ἰο ΠῚ, 8 |Κο- 
ν ἷθ6 δηοιηδίουθ, διὰ 1.28 σου]ὰ σδίθοΣ 
ὯὍο τοαυϊγοά; ϑγὰά. ἼὩ.) 2), τ ῖο ἢ τιθϑῃ8 

ο ἐδε εἰάε, ἰδ ΒΟΥ ΘΙ τοχαγὰθὰ ἴῃ (ἢ 096 
«δηβ᾽ αἰίουδ ψὩοῆ, 4}, οοπίδίη 8. γδίμο Ὁ 
δυρογβαουβ ἰπϊαποίίοη. [6 σομθΐῃο, 

τηδγοίοσο, ΟἿΣ βαϑβαζο τὰ ΝΌΠΙΡ. Υἱῖ!. 8. 

(νοθ ἽΩΜ, 29) 16 δρρδγθη!ν ομδηροᾶ 

ἰηΐο 9) ὉΝ), ἰδ ϑθῆϑο οἵ τ Ἡ 18 ΟἰΘΑΓΙΥ 
“869 (Αδζουδ) ᾿ἰσδοά (μ0 ἰδιὴρβ ἱδοσγϑοῦ 
ΟΥ̓́ΘΣ δραϊηδὶ [Π6 οδη ἀ]οδιϊοἷς, δὰ [06 Ιοτὰ 
οοπιιλδηδοὰ Μοβοβ. ὙὉὍμὸ βιιδῆ, 85 106 
Ῥγπεΐραὶ ρασζὲ οἵ ἔθ οδῃ οὶ ΔΌΣ, 8 υϑοὰ 
88 Ἰὰοπεῖοδὶ ἢ [16 οδηαϊοδιῖοκ ἰϊδο] 
(νον. 84); δὰ οὖσ νογὰβ τροδη: δηὰ ὃ6 
((δο ρῥγίϑϑβι) 8.14}} Ἰέρδιν [6 Ἰδρβ οὗ [δ6 
δὶχ ὈΓΔΏΟΙΟΒ 80 ἴδπδί ἰδοῖς ᾿ἰσδὶ [8118 

ἴο [86 δἰὰο οἵἁὨ (86 τηϊ ἀ]6 Ἰατὴρ, οὐ 1διδὲ οὗ 
ἐο δβιδῆ; 80 ἰδδὲ 4}} [ἢὯ6 βούϑῃ 181108 

δθοηθὰ ἴο πᾶν ἃ οοῃηθοίϊίοι δηὰ σοϊδοη 
ἴο 680} ΟΥΟΓ; ΟΥ ἴδαὲ [ΠΟΥ τοὶ ΔΡΡΘΟΣ 
οπε (8660 Χχτ. 11]. οἰς.λ. 

89, 40. Ο7α ἰαΐεπὶ φ Ῥυτε φοίά ελαῖϊ 
δε πιαλε ἰ(. ΤἸΤῆο βοοοηὰ ροσβϑοῃ, υϑδοὰ ἴῃ 

ΑἰἸυλοϑὶ 811 ὑργοοθάϊης ἀθδοσ ροη8, οὔδηρσοα 
ἤογθ ἰηΐο ἴδ6 ἰμἱτὰ Ρογβο, δοσοσγάϊηρ ἴὸ 

ἃ Ηοῦγον Ἰάϊοπι, ἱπυρ᾽ γίηρ, δὴ 6} 06]8: Ἠ6 
ἴο ΜΒοπὶ ἔπαὺ ἀν ἀδνοῖνοδ (Βόγο, τ86 
ΔΙ[[50) 8181} τηαϊο 1ξ; δοχηρᾶσο αοπ.]. 96; 
Ατὰ. νἱ. 12; 168. 1111, 9; σοωραγο ποῖθ Οἵ 
χὶν. 6). ΤὴΘ Ἄὁδῃὰοϊδθσαχ, ἐοφείλεν οὐ 
186 δηυΗεγβ δὰ [6 ὅτο- ϑῃονοβ, ποϊρβοὰ 
0Π90 8] οηὶ οὗ χοϊὰ, 88 [6 δἀὐάἀϊείοη: “ ὙΣὩ 
411 (686 γ639618,᾽" ΟἸθασν βῆονβ. Αδους 

(16 τοῖα δηὰ νδίθθ οὗ ἃ ἑαίεπὲ (2) 
860 ὨοΐΘ ΟὉ Χχὶ. 82.-- ΠΣ ΠΠΣ ὑτο- 
ῬΟΙΪΥ: “(Ποα μαδὲ ὈδΘῃ τηϑἀθ [0 5866 ἱΐ,"» 
(δογοίοσγο: ἰξ μ48 ὈθΘῺ ϑβονῃ ἴο (Π66. 
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ἰφϑ μὴ Πϑηὰ Ὑρῳ Οἱ τῶνν, Ὑζν, ΠΙΡᾺΒ ὨΘΘΥΤ ἢ 1 Ὁ 
ΠΏΣ! ΤῊ 9 δὸς ΠΡ) ἈΡῚΙ Πυ ὈΣ ἢ ΤΡ Πὴ 
ΠΣ ΠΥ ΧΡ »ΕΣ ΔΙῚ ΤΣ πἰα “δ ἡ ΤΙΝ 

υὴς ΤᾺ ῥὲπρ ΓΡΡῚΣ ΘΡΠ 8. τ ΤΡΡΎΤΘΘ. ΓᾺΝ ΠΡ 
4“ “Ὁ 

ἐδ 4 - πρπτας πρὶ: πῆμ ἐθνν ΘΠ) ΓΉΠΕ ΟΝ 
ΓΥ͂ΝΕ ττιν 12) ΤΥΩΠΒ. ΠΥΡΟ ἩΡῚΠ ΓῈΦ ὑρ Γύϑη ΓὰΡΝ 

ἀοσ ὈΥΡΏΓΙ ὅ ΓΡΝΣΙ ΓΓΊΒΓΙΘΘ ΤΙΣΙΝ ΣῚ ΤΠ ΠΡΡᾺ ΜΕ 
ΓΥΡῪΣ πχρ9 ἤφη Τῷ Ἐρϑπ). ἤπΝ, ΤΡ Ὶ5. ἈΦΉΝΒ 
: Ἐπργπεντ σα -ῸΝ πέρα ρϑρο ΤΡ ΓΈΞΠΘΒ ΩΝ 

τς πεῖς ΓΙ ΉΤΤΑΙ ΒΓ) 5Γ τ ῬῚ ΘΡῸΣ ΠΥ} 6 
ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΥῚ. 

ΞΙΙΜΜΑΗΥ.--αοὐ ἔτ ΠΟΥ ἀοϑοσῖῦο8 [Π6 διγυοίηγο οὗ ἴδ ΤΔΌΘΓΠΔΟΪΟ 1{861{: [86 ὈοΓάβ, 
Ὑἱ ἢ ΤΠ ϑοοῖκοίβ δηὰ Ὀδγδ: ἴδ6 τηαχηϊβοθηΐ ἱπίοσγηδϊ δαηρίηρε; ἴΠ6 Ὠγοοίοϊἃ 
ΟΧίεσίοσῦ οονοσίησϑ οὗ ζοαίδ ἌΤΗΝ ΤΆΠ8᾽ -δ κί η8, δηὰ ὑυδάρογδ᾽ -δκίηδ: [06 νϑδὶ] Ὁ6- 
ἴσο (Π6 ϑ'Θ ΠΟ ΓΙΔΣΥ τ ΗΟΙ͂Υ οἵ ἨοΙῖδ8, δηὰ ἐδ δησίηρς Ὀθίοτο 106 Θδβίδσῃ τοῦς 
οὗ 16 Τδῦοτπδοϊο, 

1--6. Τλε εκ ἱπίεγπαϊ ομγίαϊηδ, 560 

ῬΡ. 47,478. ἯὙ7ὁὸ τηυαὶ ἀϊδιϊηρσοὶβη Ὁ0- 
ποθὴ 1ῃ9 Βανι διίοη (1900) ἴπ οὖσ γοῦϑο, 
δηὰ [ἢ ἴοηϊ ὦπιν)ι ἴῃ τοῦ. 7; [80 ἸΌΠΠΏΟΥ 6Χ- 
Ῥτεβείοη ἀθϑοσῖθο8, 65: 468 [0 ἔγδιηθ- ΤΟΥΚ, 

πιὰ το Ὀοδγὰδ δηὰ οΟἸπιη8, ΤΏΟτῸ [6 

ἰπιοσίοσ, [6 Ἰαΐῖοσ, Το [116 ΘΧΙΘΓΏΑΙ 

δδροοῖ οὗἩ 1069 ΒΟΙΥ δίτιοίθτο; δηὰ [ἢ9 

δΆ1Ω0 αἰ ΣΘΠΟΘ οχἰβίθ, [μοσζοΐοσο, ὈδΘέΘ 6. 

ἴῆς τϑὲ δηὰ {86 ἔδγοθ ΟἿΟΣ ΟΟΥΘΙΏΡΒ. 

Τῦο Βανιτδείοη τα, ὉΥ̓͂ [06 ΤηΥΒβίοσίοῦ8 
ἔοττοβϑ οἵ [6 ΟΒοσα στα ΟἹ ἰϊ8 .γγ8}15, τηδτΐ- 

ἐεειοὰ 88 [6 “ δβεαδίϊδου οὗ αἀοἂ, ΤῈθ 
εογεσίης οὗ χοαδίβ᾽ -ΒδἱὉ δυο ἱΐ [9 Δρρδδῦ- 
8η06 οὗ ἃ ἰοηὶ.---Π Ὁ, οατίδίη, Βαηρσίηρ, 
ἤτοπι Ὁ", ἴο ἐτοὉ]ο (188. χνυ. 4); ἰξ ὁδῆποῖ 

μῸ ἀοσγίνοὰ ἤοτω ξ" ἦν., ““ἰπϊογοοδϑὶς 

ἰηίοεῦ ἄποδ, θοα ἀϊβ᾽υηροη8," 88 ἱῃ Οὔ 
γοῖδα, δηὰ ἴῃ ΙΩΔΗΥ ΟἿΟΣ ἰπδβίβηοοθ, ἷξ 
ἀοεβ Ὡοΐ ΒΕΥΥ6 δ8 δ ἀἰνδίοη ἰὸ Κοορ ομ' 
186 συτίοδίεν οὗἁὨ Ἰηϊγιάογβ, Ὀαξ ΤΟΓΘΙΣ 88 
ἃ λαπσίπο οΥ οουετγίπο. ἴτι 3 ὅδ. Υἱὶ. 2, 
εἶς ἀκ οὔ αοἂ ἰ5 οςαἹ]Ἱοὰ ΠΡ ἼἼΠ2 Δ, 
“ἀπο Πρ Ὀοένγοθ ουτίαϊηβ." -ἼΠΒο δο- 
ουδαῖῖνεβ “3)] ΠΟΣῚ ἫΝ ἀοθίρηαῖο (89 

τηδίουδὶ οἵ ἩΠΙΟΒ (δ6 ἀνα Πῖηρ ἰβ ἰο 6 
Τηδὰθ, ΟΥ̓Ϊ6 ΤΙΒΏΠΟΥ ΟὗὨ ἰΐ8 σοηδέσποι Ο. ; 

ΠΟΙΏΡΑΙΘ ΟἹ ΧΧΥ.18, ΤῊ ἐὲν ουγίδὶἢ 8 

οὗ (0 δεανϊξαϊςίΊοῃ ἄσῃοίθ ἐξ ρμογίοοιϊίοι 
δηὰ ὉΠΙΓΥ; ΠΟῪ ἀτὸ, {Κὸ (86 ἀθοδίοριο, 

αἱνιἀοὰ ἱπίο ἴντο δαῖνοβ ; πὲ 18Ὸ077 δῖο 
δραΐῃ 80 οοιηδίποᾶ, “ [μδὲ [86 Βα ἐδιίοῃ 
͵ἷθ οπ6᾽ (νοῦ. 6).--Ανους ἽΦΟΌ , δο0 
Ῥ. 487, 488.--- Το ΕΠ ΡΤ δἢ Ὑ ἀγείοσι Ἰσδ9- 
ἰδίο8 ὩΦῚ ΠΦΡΌ, ἱπαϊ δε εν, “ οὗὨἩἉ σπὩ- 

πηρ νοῦκ. ὙΤΠδὲ ἰσστ ἷ8, ἱπάϑοᾶ, ποὶ 
ὙΠ πουὶ αἱ ΠΘΌΪΕΥ, οδροςΐδ}}γ ἱἢ οοτιρατοᾶ 
Σὰ ὉΡῚ ΠΟ, το ϑϑοσὰδ τορυ αν 
ἴο Ὀ6 υϑϑὰ ἴῃ ορροαπίεοη ἰοἷξ. ΤῈΘ ἱπίοσιηαὶ 

συγίδίηΒ, [6 γα 1} Ὀοΐοτο ἔπ6 ΗΟΪΥ οἵ ΗΟ] 68, 
δηὰ [Ποορἢοα δηὰ Ὀγϑαδί- Ϊδίο οὔ ἐμ Ηἱρἢ- 
Ῥτίοδῖ, σοῖο οὐ ΦΦ.Π ΠΡΌ; ιδο ἴπτο 

ΟΥΠΟΓ ταὶ, δηὰ (Π6 χίγὰ]ο οὗ [δ δοτϊοσοοι 

Ῥτίεβί σοτο ὮΡῚ ΠΟΡΌ ; σβοῆσο ἱὲ δρ- 
ῬΟδΙΒ [0 τοδὶ, ἐμδὲ ἐπῸ (ΌΥΤΩΟΣ ΘΧργοῦ- 
βίου ᾿τ 1165 ἃ ἸΏΟΓΤΘ δἰ [Ὁ] ΟΣ ΘΟΘΕ τοῦ 
ἰδδη [00 Ἰαίίοτ (906 γοσβ. 81, 86; ΧΧΥΪῚ 16; 

ΧΧΥΪΙ, 6, 89). ΤΠ6 Ορίπίοηβ τι ἢ Βδγνθ 
ὈΘΟη ϑἀναηοθὰ οἱ Εἰ δι ̓θοὶ δγο: 18, 
Το 2. ΠΟ οοπίαίπβ τΠ60 χογοδ οὗ 
ἴ8ο Οδοτγαυθίτο, (6 ὮΡ ΠΡ ἀοοβ ποὶ, 
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Οηαρ. ΧΧΥ͂Ι. 1. Αμπᾶ (μοῦ βμα]ῦ πιδῖκο ὑΠ6 Βα τ αἰίοη 
ισἱἐἢ, ἔθη οαγίαϊη8 ΟΓ πὸ ὑσιποα Ἰἴηθη, δηα ΌὉ]π6, δά χαρά, 
δΔη ἃ οὔἴμαβοῃ : τοῦ ΟΒοσυρῖτα ᾿ οὗ {86 σψοτκ οὗ {π6 58Κ1|}] 
ὙΘΑΥΟΡ 58] [Βοὰ τηδκα πο. 2. ΤῊ Ἰθηρίῃ οὗ [Π6 ὁὴ6 
οαγίαϊη 8λαϊϊ 6 οἰἱρῃῦ δηα ὑσθηΐν οὐδ1ΐβ, δα ὑπ6 Ὀγθδαίῃ 
οὗ [86 οπδ ουγίδϊ!η ἔα ΟΥΌΙΒ.: ΟὯΘ Τηθάβι116 δλαϊΐ ὃ6 ἴον 41} 
[86 ουγίαϊμΒ. 3. ΕἾνα ουγίαϊ 8 8181} 06 Θουρ]οα ἰοροίμοῦ 
ΟΠ6 ἰο ποίου; δῃὰ ἔνθ ουγίϑ!ηβ 8δλαϊΐ δ6 οοΙρ]Θα οπα ἴο 
Δηοΐ6Υ. 4. Απά {δοὺ 581ι8]Ὁ τηδζθα Ἰοορβ οὗ Ὀ]ὰ6 ρου {86 
Ῥογάον οὗ 86 οὔμὸ οαγίαϊῃ δὖ ὑπ6 οᾶρβ ἴῃ (6 οουρ]ϊηρ; 
δη4 {π6 βδῖηθ β8δ!ὺ ὑμοὰ Ἃο “π ὑμ6 Ὀογάον οὗ {88 υἱίεογ- 
τοοϑύ οαγίαϊη ἴῃ {Π6 ΒΕοοΠα ΘΟΌΡΙ]Ιηρ. ὅ. ΕἸ ΙΟΟΡΒ 888] 
μοι τλβῖα ἴῃ ὑΠ6 οπα ουγίαϊῃ, ἀηὰ ΒΕ Ἰοορ5 8881} ἰμοὰ 
τα ἰῃ [86 οαρα οὗ {μ6 ουγίαϊη ΜΟΙ ἐθ “ἴὴ {86 Ββοϑοομά 
ΘΟΌΡΙ Ηρ; ὑμαὖ [68 ἸΟΟΡΒ "ΤΩΔΥ͂ ΘΟΥΥΕΒΡΟΠα Ο0Π6 ὙΠ} πού". 
6. Απά (δοὺ Βμ8]ῦ τηδᾶκο ΒΕ ἰδοῆθ8 οὗ ρΌ]4, δηὰ οουρ]α 
186 ουτγίαϊη5 ὑορεύμον τὶ (86 ἰδοῆοβ, [μδὺ ὑπ6 Παρ᾿ αι 

. ηρὶ. Κὕέτε.--- ΓΑΌΘΣΏΔΟΪΘ. 3 Οὗ οαπηΐηρ σοσκ, 
8 Τῇ 86 υἱδοστηοβὶ οαρο οὗ δποίθοσ συχίδίη, 4 Τη [8 οουρϊτηρ οἵ [Π0 δϑοοοπὰ, 

δ ΜΑΥ 8Κ6 δΒοϊ]ὰ οη6 οὗ ΔΏΟΙΒΟΣ, 

Βαϊ τ80 ὁρβοᾶ οὗ (86 ΗϊκὮ-Ῥτίοδι, ν Ὡοἢ 
γγἃ8 οὗ [πὸ ΦΌΤΙΔΟΥ ἀθδουρ 0η, γΔ8 ποῖ 
δὐοτηοᾶ τι ἴ[Π6 Οδμογαδίη, 9η8ὰ, ΤῊΘ 
ΟΠ ἴθ [16 αγίϊϑὲ τὸ ἀουΐβοβ δηᾶ ἰῃ- 
γϑηΐβ [6 μαίξογπδ; 6 ὨΡ[ῚἽ 15 [10 ΘΑΥΟΥ 
ὙὙῆο οχϑουϊοβ ἴπ6πι. Βαϊ ΘΥΘΟΙΥ δσίϊοϊο οὗ 

βἰτωῖϊαὺ τιδηυβοιΓΘ τϑαυΐγοβ ὈοΓα ἀοδίρτι 

δὰ οχοουίζίου, διὰ ἴππ8 2. Π δπὰ ὉΡ᾽Ἵ 

ψ ]]ὰ, ἰπ ἴδλεί, οοἰποῖάθ, ΜὮΣ]18ὲ ΤΟΥ ΔΓΘ 

ΟἸθΑΡΥ ἀϊοιηρσυϊειοα ἴῃ 6 δδογοὰ ἰδχί. 
ϑιὰ. Τὴ 29 Π ΠΟ ἰθ ἃ ἰοχίασο ὃχ- 

δἰ δπρ (δ0 ἥχουνοθ Οὐ ὈΟΔῈ δἰἀ68; [80 
ὉΡῚ ΠΟΜΌ, ποράϊο. τοσκ οὐ μι τοϊ ἀΟΥΥ, 
τὺ (06 χογοβ Οἢ ΟὯ6 δ'άθ οὔἶγ. ΤὨΐδ 
6 (6 δηείοηϊ ἰσδάϊ ἤθη] διὰ Ταϊπυάϊςε] 
οὀχρί δηΐου, ν ϊο ἢ 48, ἱπἀοοά, [Π6 χτοδῖ» 

68ὲ ῬΓΟΌΔΌΣΙΕΥ (οορδσο Ταϊπειά, ὅοπι.9; 
Μααϊποκίάεε, ΟἹ, Ἰζοά. νἱϊ].; Ἐδβΐ, Ἐδπ 
ἙἘστβ, ΟἹ ΟἿ γογϑο; δορίασαρίηϊ, ἰπ χχυῖὶ, 

16: ποικιλίᾳ τοῦ ῥαφιδευτοῦ ἴον ΠΣ 
ΡΥ; ἰῇ ον μαδεβζο: ἐργασίᾳ ὑφάντου 
ἴον ΤΠ ΠΟ ; ἴῃ χχχυ. 8ὅ, τὰ ὑφαντὰ 
καὶ ποικιλτάς Βηῃὰ ἴῃ ΧΧΧΥΪΙ, 28, ΙηΟΥῸ 

Θδροοδγ, τὰ ὑφαντὰ καὶ τὰ ῥαφιδευτὰ 
καὶ ποικιλτικά ἴοΣ ὈΡῚ 2. Π,; ιδὸ 
Ῥοσίίοαὶ υδὸ οὗ ὩΡ΄, ἰῃ Ῥρδ, οχχχίχ, 15, 

οδηηοῖ Ὀ6 δἀ ἀπορὰ δἀραϊπδὶ (πὲ εἰσὶ ῆ- 
οϑίοη; 5060 ὅγαιοι, Ν οδὶ. ὅδε. ΗϑΌσ. ἰ. 9297, 

δἰ δεᾳ.; αεὴν, ϑγταῦ. ἱ, ». 266---269, πῖο 
ΘΟΙΏΡΟΙΘΒ ἴ.6 ϑϑ'ρδηϊΐβιι δηὰ [14]18η τοσὰδ 

γεσαπιαγα δ γί οαηιαγα, “ ἴο ΘΙ ὈΤΟΙ ἀ6Γ ἢ). 
Το ἀϊδιποοιῃ Ὀοίνθοι δία πὰ ἰῃ- 
Ἰογουθ δηᾶ οτητγοϊδογοὰ ἤρογοα, Ἠῶ 

Κηονσι ἰῃ ΥΟΙ͂Υ ΟΑΥΪΥ ΟΩ68; δηὰ ΡΥ 
(Βἴει. Ναῖ, νἱ1}}. 48) τϑλδυ ΚΒ: “ ΒΑΌΥ]ΟΣ 
28 τηοδί ΠΟἸο γαϊοα [ῸΣ ῥσγοάαποίηρ ἰ6χ- 
ἔγχος ΠῚ γαγίουϑ οοϊοισθ, δη ἃ ΠΟΥ γΟΓΘ 
᾿ποτοΐοσο οδοὰ δαὀνίοπιαπ.... ΤῸ τηακθ 
δἰ ]]δσ βία 8 (ἢ [86 Ὠδοά]6 8 8η ἱπγ ῃ- 
ὥοῃ οὗ 86 ῬθσΥρίδηβ, Ὑμθῆσο ΠΟΥ͂ ΔΥῸ 
Κηονὰ ὑπάὰοῦ ἴδθ πδὴθ οὗ Ῥλγυσίαπ 
τηδηθπίδοϊατοβ,᾽" (ΟΟΙΏρδσο Ἡεγοά., κἱ. 47). 
Οἱ ἴδο Εγρεδη Ἰποηππιοηῖθ, Ὀοϊδ ΔΓΙΔ 
ΔΙῸ ΤΟρχοβοηϊοα; δηὰ ἴδ ἰβ Κποτη, (ἢ δὲ 
1016 86119 οὐἨὨ ἴὸ ρῥ]οαδυτθ- δ ἢ 8 οὗὁὨ [δ6 
Ἐχγρὥδη Κίηχβ διὰ ρτδηθοδ ὙΘΓῸ 6Π|- 
Ὁγχοϊἀογοὰ τὰ ἴδ6 ἄχογοι οὗ [80 Ῥῃοηΐχ, 
ΒΟΎΟΣΒ, διὰ ΟἿΟΣ ΘΙΩ]ΘΙΒ, ᾿πμβίδηοο8 οὗ 

ὙΓΚΙΘῊ δῖὸ ουπὰ ἴῃ [06 χυΐϊηδ οὗ ΤΉΘΌ68 

γΌση 80 ΘΑΥΪΥ ἃ ΣΩΘ 88 [Πα οὗἩ ΕΔΙΠγ6968 1Π]. 
(80. Ῥιλίμδοα, ΔΙΔΏΠΟΥΒ 11]. 128, 210). 

ΤΠοῖΘ ἰδ, ἰῃ Ηθῦγον,, ἃ τὐγὰ ΟΧΡΓΟΒββί οι, 
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τ τὺ. δ ὁ ἜΣ ἸΗ θα ΠΧ) ΘΘῊΣ ἡπτκ 

ΕΤῊΣ 8. 1 Ὀῃ δ πσμἢ ΤΣ ΓΤ; ἘΦ Ἰρλοτ οι ὑπ 
ΣῊ ἽΠΠΩΝ. »ῈῊ: ἈΠ5) πῷκῃ ὀρ ον ΤΗΝ ΤΡ ὙΠ 
ΌΤΓΤα: ΒΓ) 9. ὁ ΤΡ ΤΙΡῚ ΡΝ Γῆν ΠῚ ΓΒΕ 
ΠΡ ΡΣ ΓΟΣΎΤΤΤᾺΣ ἘΡΒΡῚ ἼΩ) ΓΡΟΡΎ ΡΠ ΡΤ πῇ ΡΣ 
ΠΡ ΠΡ’ ὍΝ. Γλέδο ὈΥΡΌΣΙ ΠΥΎΔ 10. : ὈπΝΣ 9 Ὀσ ΟΝ 
ΓΏΠΠ πῆ ΠΕΡ ὅν, ΠλέΟ ὈΥΡΏΠῚ ΓΏΠΣ ΠλΣῚ τόδε 
ΘΡΎΤΤλ ΣΝ 3) ὈΥΡΘΓΙ ΓΤ ῬῚΡ ΠΡ 11 τ ΓΘ 
ΓΟ τι ἤγ0) τῷ. ε πη ΠῚ ΠΆΤΑ: Β5Π) ΤΑΣ 
ΓΡΝΠ) 18. 1 Ἰρριρτι ας Ὅν. πῆρ ΠΡ ΤΙ ἸΟῪ ΠΣ ὙΠ πὰ 
πον πο πὰρ ΠΑΡ. ΤΟΎ, ΤῊΣ 5. Ἡρο ΠΏΝΤῚ τί 
ὈΡῈ ΤῊ ΠΝ) ἤρ20 ΠΡΡΊ. 161 ἸΠΘΘΡ ΠῚ ΤῊ ἸΝνοΣ 

Ἐν ΡΟ ὙΠΡΉΒΡΟ ὈΥΠΗ ΓῊΡ ΠΡΞΟΝ ὈΡΊΝ 
Ὕ 16. : ὈΡῊΝ ΤῸ ἯΙ, Ν᾽ ὈΨΎΣΥΤΙΣ ΤΟ Τὴ 16 
: ἼΠαε ΘΎΣΙ 5 ΤΊΘΝ ἯὙΠῚ ἐπρν] ΘΠ ΤῊΣ ΤῊΩΝ 
ΠΡῸΣ 13 πρπεγίς Πρ Γϑ δ πόδι ΘῪ τὴν ἘΦ αἴ 
δ ὩΣ ΠΟΡΌ (χχνίι. 82, οἴ9), το οἰχηὶ- 
65 ΤορΓ  Υ [86 (986 ἩΠΠῸῚ 186 (Ὠγοδὰ οὗ 
οη6 οοἷουτχ.---Βοι ἢ ποδνυίΐηρ δηὰ δαῦτοὶ- 
ἀεγίηρ τόσο, ἴῃ Εφγρὲί, οσουραίίοηβ οὗ πιὸν 

(οοπρασο Ἡοσγοά, ἰἱ, 85, ἐποσγοίοσο (Π}6 τη89» 
συ] ἴπὸ5 2. δηὰ ὉΡ[.); 1Ὁ}6 ὙγθάΎ σα ἴῃ 

Ῥδθοροϊίβ, Ασὐβίηοο, Ῥεϊπδίασωη, δηὰ ΑΙοχ- 

δητγίδ, τόσο σοπουγηϑὰ ἴῃ ἀϊβεσοηΐ ρμοτοβ 

(ϑισβῦ. χυΐϊ 813); οὐ [6 ΣΩΟΠυΙΩΘΗΙΒ, 

ἩΘΔΥΪΏΩ ΙΩΘἢ ΔΙῸ ἸΓΘΟΌΘΠΙΪΥ τηοὶ ΜΠ}; 
᾿ἴ ποθὴ οσο οηραροά ἴῃ [ἢ 8410 ΡΠῚ- 
δαϊϊδ, ἰδ τῶϑ οοῃκίἀογοὰ δὴ ὀχοθριίοη 
(Μοεεϊ ἐπὶ, Μουυταθηι Π,, ἰΐ, 80); τΒεἷγ 
Ρεου ΔΓ ΟΟΟΌΡΑΙΟΙ ΒΘΟΙΏΒ ἴ0 δαῦα ὈΘΘΏ 
αἱ το ἀϊβίδη (χχχν. 95); δηᾶ, οὐ [ἢθ 
ΤΩΟΠΏΣΩΘΏΙΒ, δρΙὨπἰπρ τη ΟΟΟῸΡ ΟΥ̓ δι 

εϑ8α6 (ΓΟΘΌΘΏΠΥ θὰ δρ᾽πηΐηρ τΟΤΏΘἢ 

(οοἴαραο Ἠ)λΐπθον, ΜΔΉΏΠΟΙΒ ἰΐ. 60 ; 111, 
183λ-- [86 ὑπϑηιγοορης σα 118 οὗὨἨ οδο 
εὐσίδίη οογετοὰ [6 οοΐηρ δπὰ [6 ποτ 

διὰ δου} δἰθβ, ΟὨΪΥ ἰϑδυΐηρ ΟὯ6 οὐδ ὶὲ 

ΟΡΘἢ δἱ [Π6 ἸΟΥΤΟΣ Ῥαζὶ οὗ {Π0 δἰ .69 (860 
δ 418).--- ΠΟΥ, Ῥ]αταὶ οἵ 5)» (ἕοτα 
2, ἴο πίη, ἰο ἐὐγὶδὲ τουπὰ ; σΟΙΏΡΑΓΘ 

ἴη ατοοῖκ ἑλύειν, δηδίοβχουβ ἰο ὮΝ Ε 1Ἴ, 

ἔτοσα Ἵ, ὨΝΔΥ ποτὶ Υ, ὈΝΝΟ5 
ἄοτα Ὅ3, ὨΝΒΘΟΠ ἄοπι "59 ἰοορε; 
δοριίπδρίηϊ, ἀγκύλαι; Μαυϊκζαίο, δηδβαΐε : 

ΟΠ) άθο, 1312}; Ἴδοζρασζο 1 Κὶπρβ νἱ. 8 : 

ὈΝΡΥ9, πίπάϊπρ, βιαίτα. --- Ὁ (ἄοπι ὈἽΡ, 
ἴο Ὀοῃά τουπῃά, οἵ ἴο ὕονν ἀονγῃ, 168. χὶνὶ, 
1,2, Κιηάτοὰ σὰ 52 ἴῃ τοϑδηΐηρν, 
ἑαοΐε, δοοῖ, ἰπῖο τΒοδ τῃ0 ἸοΟρ86 ᾿γ6Γθ 
Ῥαΐ; ϑβορίπδρίηιϊ, κρίκοι; ὙᾺΪΚ., εἰγου] ς 

Ομιδιάθο, ΒΒ ; οοιερασο 2, Ἰοἰηῖ, 
ΔΏς]6 (ΡΒδ. χυἱ!. 57). 

4---κά4. Τῆλε ἰάγεε οουεγίπρε 97 ἐλὲ ἱεπί, 
800 Ρ.478. ὙδοΙΟ ἰ8 ὯἼῸ ΡΟ ΘὈΣ ΠΥ (ῸΣ 
[6 σοῃ͵θοοζογο, ἴπδὶ 1.6 χοδίδ᾽ -Π δαῖτ σΘΟΥ̓ΟΣ- 
ἴῃ δ'8δο γγῶδ ὑυϊ δὲ 116 ἱπῆοῦ δἱάς οἵ (ἢ0 
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ΤΩΔῪ Ὁδ ΟΠ6.---ἶ. Απά δμοὰ 588]Ὁ0ὺ τηδῖα ουγίαϊηΒ οὗ σοαίδ᾽ 
λαΐν, ἴο δὲ 'ὰ ἰδηῦ ΟΥ̓ΘΡ ἴμο δα ϊδίοη : δἰθύθῃ οαγίδὶ 8 
Βῃδ]ὺ ποὺ τ8Κ6. 8. Τα Ἰοηρίῃ οὗ {π6 οπθ οαγίαϊη δλαζ 
δὲ {πὶνΥ οὐδ 08, πα {πα Ὀγοδατῃ οὗ (6 ομθ οὐυγίαϊη ἴΌυΓ 
ΟὈΡΙ8: ΟἿ6 Ιηρᾶϑαγα δλαϊΐ 6 ἴἰο {ῃ6 οἴονθῃ ουγίδ!η8. 
9, Απά δου 88α]0 σουρ]6 να ουτίαϊη8 ὈΥ ὑπθιηβοῖνοβ, δηα 
ΒΙΧ ουγία! 8 ὈΥ ὑμοιηβοῖνοβ, δπα 8}18}0 ἾσῸ]}] ἃρ {πὸ βἰχίῃ 
οατίαϊη πῃ 186 ογοίγομῃῦ οὗ [6 ΤΌΘΡηΔ016. 10. Απᾶ ἔμοὰ 
Β. δ] τὰκ ΑΓ ΙοΟρ8. οὐ ᾿{Π6 ῬοΓάΘΡ οὗ {86 οὔθ οαγίαϊη 
ιολιοῖ 18 106 αὐξοττηοβῦ πῃ {Π6 σου ρ]Ἰηρ, δηα ΒΙ͂Υ ΙοΟΡ8 ὅοη 
{ἢ6 ὈοΓάΘΡ οἵὁἩ {86 οσυτίαϊη ἴῃ (6 Βοοοῃμα σου] ηρ. 11. Απὰ 
μου 588}0 τρᾶκα ΠΕ ὑδοἢ68 οὗ ὈΓΆΒ8, δπα ραΐ (6 ἰδοῇθ8 
ἰηΐο {86 Ιοορβ, δῃὰ σοιρ]6 {π6 ὑθηὺ ἱορεοίμπον, ὑπαὺ 10 ΤηΔΥ 
Ὀ6 οὔθ. 12. Απᾶ {86 βυρουῆν!ν σἰο ἢ τουλαϊ πίῃ οὗ (ἢ6 
ουγίαϊηβ οὗὨ μ6 ἰδηΐ, {Π6 δα! ξουτίαϊπ το Τοιλδι μοί, 
Β8}4}1] Βδηρ' ονοῦ ὑ 6 ὈΔΟΚΒΙ46 οὗ {86 ΤἈΡΘΙΏΔΟ]6. 18. Απὰ 
{86 οὐδι1ῦ οα {Π6 ΟἿ6 8146, δα {ἴΠ6 οαδ᾽ῦ οα ἐδ οἴ 5146 
οὗ [μαῦ τ ΒΙΟΣ τολδ μοί ἴθ {π6 Ἰοπρίῃ οὗ {86 ουγίδϊη8Β οὗ 
0Π6 ἰδηΐ, ἰὑ 88.811 Πδῃρ' οὐ Τ {Π6 851468 οὗἉ [6 ΤἌΆΡΘΓΠΔΟΙΪΟ, Οα 
{18 5146 δῃηᾶ οἡ δαί 5146, ἴο οουῦδρ [11.---14, Απα (ῃοὰ 
Βῃδ!ὺ τη8 Κα ἃ ΟΟΥΘΙΠΡ Ὁ δ ἰθηΐ οἵ ΓΑΙη8᾽ -8Κη8 ἀγρα 
ΤΘΩ͂, δπα 8. οονοσϊηρ ἀῦονα οΥΓ ὈααρΌΓΒ᾽ -8Κ11η8.---1ὅ. Απὰ 
ποὺ 804] τρακ ἰδ6 Ὀοδγαβ ἔου ἴπ6 ΤΆΡΘΓΠΔΟΙ]6 0} δοδοῖβ 
ψοΟΐ, βίδπαϊπρ ἃρΡ. 16. Τϑη οὐβιβ 8λαϊ' δο ἴμ6 Ἰεηρί οὗ 
86 Ῥοδγά, δπᾶ ἃ ουδ᾽ιὺ δηᾶ 8 δ]ὲ δλαϊΐ ὃ ἰὩ6 Ὀγθδάτῃ οὗ 
ΟΠ6 Ῥοατᾷ, 17. Το ἴθῃοῃβ δλαϊΐ ἐΐονα δ6 ἴο ὁπ Ὀοδγά, 
ΔΥΤΔΏΡΘα 0Π6 δρδίηδὺ δῃούμον: (8 88.810 (Ποὰ Τ8Κὸ [ῸΓ 
1 Ἑπησὶ, Ῥέενε.--- (ουοσῖηρ. 3 Σϑθθον 8 Τῃ 8 οάρο οὗ [0 οσυχίδίη πἩοδ σου] (ἃ 

ὁ δοοοηά. 

ΤΑθοστιδοῖα; ΤῈ 88 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ (Πδὲ [ἢ 6 
ΟὯΘ οὐδὶξ τ οἢ 88, Οἡ ἰὯ6 ὨΟΙ- δὰ 
βου )-98146, Ἰεῖ πποονογοᾶ ὈΥ͂ ἴ[Π6 τοί δηὰ 
ΤΏΟΓΘ ὈΓΘΟΙΟΌΒ ουγίδίηβ, δου] ἃ ὃθ ονοῦ- 

Βυης; ἴπδὶ ψῶϑ, οὐ 108 ΘΟΠΙΓΑΣΥ, [(Π6 

ΟἿΪΥ μαγὶ τβῖο ἢ μονα (δαὶ [Π6 Ὀοδγὰϑ 
ὍΟΙΘ ΟΥοΓ ἰδ ἃ πὲ ροϊὰ; ἱἶ τΠδὲὶ νγᾶδ 
αἷϑο οονογθὰ, ἰδ ΘΟΕΙΪΥ στροίαὶ] πουῦἹὰ 

Βα θοῦ νγαϑίοα ἴῸὉΓ ὯὨΟ Ῥῦγροβο. Βο6- 
βίο, 1 [80 χοαῖδ᾽ -μαῖν σονουίηρ γεγο Ραΐ 
μηάεν τ. ἢγβὶ μδηρίηρδ, 1 που]ὰ οοηΓα- 
ἀΐϊος 86 οἷθδασ βίδιοχθης οὗὨ [6 βουθῃτῃ 
γΟΙΒΟ; ἴ0 δὴρ ἰΐ αδουε ἴοτ, δηὰ 80 ἴο 

51, 

άο ἐποπὶ θη ΓΕΪγ, ἰδ δῃ Δυδαγά εγ.--- ΠῚ Ὁ 
(τεσ. 12, ἔτο ΠΏ, ἰο Ῥοῦγ οὔϊ, ἴο δίτοϊος 

οὔ), ϑερεγ μέν, ἴμδὲ τ Βολ οχίθη δ οὗ 
Πδηβ8 ΟΥ̓́ΕΓ. 

1δ---25. ΤΆε δοατά 97 (λ:᾿ὲ Ταδεγηπαοῖδ 
(ΟΥ̓ΨΨῬ ; ϑορὶ., στύλοι: ῬΉΐ]ο, κίονες ; 

Οπϊ.., δ ΛΕ Ἵ; δοη., δ 9); δθθ Ρ. 476, 
477. ΤΥ ἴδ Πόσο ἰγαποϊδιθὰ Ὁγ (86 δερί. 
νὴ ἀγκωνίσκοι; ἴμο Ἄαϊν. τι ἰηςα8- 
ἰγδῖαγο ; ἐδ Οδδιά., ἸΝΝ; ΠΟΥ 819 

᾿ΘΏΟΏΒ ἰλδίθποᾶ ἴἰοὸ ΓΠ6 Ὀοδγά8, οὔθ ορρο- 

Βἰἴ6 106 ΟἿἮΝΘΥ ΟΥ̓ ἷπ Βυτη ΘΓ. 8] ογάοσ 
(Π12 ; ὅ8ορι,, ἀντιπίπτοντας ἵτεοον -.. .Ἂ 
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πιῶ τ ΩΣ Ὀρ σττας ΦΡΊῚ 18. 1 ἩΡΡΒΣ ὙΡῚ Ὅν 
ΣΡ ἩΡΘΟΣΊΣ δΉΝ ἢ 19. 1 ΠΡΌ Π3}) πκεθὺ δ τὺ 
Ἐφ ἼπΩῚ Ύ Στ ΓΙ ΘΗ: ἢν ΟὟ ΘῈ ΤῊΒ 

Ά Ὅ0. Ὁ νγμν Ἡρ ἼΠΝ: ΘΦΎΣΤΤΠΒ ὈΣῊΣ ἩΝ ἐν 
τ ἢ 91. 1) ΣΝ ἡ; ΓΒ ΓΉΝΡῚ ΠΝ ΙΝ 
ΤΏΡ Οὐ τς ἩΡῸ Ἴδατι ΘΙ ΓΟ, Ἂ ἩΌΝ ἘΥΡΣῚΝ 
ἘὈΥῸ ΠΡῚΡ ΓΎΡΌΡ ΠπῶΣ ἸΠΝΘΣῚ ὨΦΊΘΝ 86. ὝΜΗΙ ΘῊΡ 
ὙΠ 34. ΔΌΣ Β ΠΝ ΓΥΥΡΕΣ δύω δ ΡΝ 98 
ἘΑΥΝ τυϑοτΝ ἸΘΎ ὩΣ νΠ) ἩΠῚ ἐπρόρο δρκίη 
δ᾽) λον’ δ) 46. 1 ὙῈ" τὐαρο τ ΠΟ ΠΤΡ 13 
Ἵβα τγρη ΠΠῚ δϑ 1 Ὁ ΟΣ ὙΝ ΠΡ ἢρϑ ὉΠ) 
ἡ ΒΦ Ὁ ΠΡ ἢ 96 ἐπσρρ ΎΡΣΙ ΓῚΡ ΟΣ Ἡσὶ 
ὙῸΣΝ ὉΠ ΠΡῸΠῚ 51 1 ἽΝ ἸΟ ΡΣ ὙἷΝΣ ῬᾺΣ ΠΡΌ 

ΡΦῚ Ἰξ νῚ γὴγ ΦΡ ὉΠ’ Προ Γυλαῖ ἸρριΝΥ ΟΣ; 
: ἀν ἘΣΚΟΪΣ ΣΤ ΠΉ25 ὈΡΎΣΙ ΠΣ ἸΘ ΒΩ ΠΡ3Σὴ 48. 1 ΤῸΝ 

τῷ 55] το ΔΊ ΠΡ ΒΗ Τιδῇ Δ] ΡΥ. ἘΦ ΎΣΥ ΤῈ 39 
ἘΡΘΒΣ ᾿ΘΤΤ ΠΡ 80 
ΓΦ Ρἢ δ1. τη 
τῷ ἐτίρῳ; ἴον αἰδιουση (δ6 Ῥταϊνθ 
Ἰηοδηΐηρ οὗ 22} ἰδ, ἴο )οἷπ, τὸ σδημοί 

απἀοισιαθὰ ΠΊΣΟΡΌ ΠΥ Βοῖθ ἀϑ 
Φ(65088 ἰοίποὰ ἰοροῖθοῦ 7 ἐΣΔΏΒΥΟΣΒΟ 

Ρίοοοθ οἵ ποοὰ υὑπάδρ ἴπ0 δοοκοίδ᾽)). 

Νον, [820 ἸΏ 088 Ῥγοσθ ποῖ ἤχοὰ ἀἰγοο  [Υ 

ἰη 1᾽0 στουπὰ ; ἴοΥ “[μ6 λαδίἑαέίοπ οὗ 

Θοὰ εδουϊὰ μὰνο πὸο οσπηθροιίθη τὶ ἢ 

δλσιδ": δὺς (Π6}7 πείϑ διυοὰ ἱπίο βουῖκϑὶδ 

(0 Βερὶ., βάσεις; ὙαΪ,., θ58686) 
Οηκ,, 900), δδὰ ἐἰοθθ ἀσὸ ἰπϑογιοὰ ἷ8 

1086 στουποδ, δὺ 1:46 086 δοοϊκοὶ ΔΙΌΣ 

ξοτχοδρουἀφᾶ νὴ} οὨδ Ἰ6ὴ 0} (866 ῥ. 477) 

οοαραῖο «Τονερλ,, Απιίᾳ. ΠῚ. νἱ. 8). Ὑταω» 

ἀϊση αἰνοδ ἰο ἐδ δουῖϊκοίδ ἃ ἰϑπρτ οἵ εἰκ, 

ἀπὰ ἃ δεοφάιδι οὗ ἰμτόο νμαϊῶα, δὰ τβδῆι- 

ἘΣΠῚ ὈΠ ΜΡ ΤΙΝ ΔΘ ὈΘΡῸΣ ἱττ 

Ὁ ἐ ἘΠ ΠῚ ἜΝ 
᾿αΐηβ, τίει ΠΩΡΥΌΌΑΒΙΗΙγ, ἐπὶ ἐπδγ τόσ 
ῬΙδοοὰ ον 118 στουῃά, πϑΐοὶ του ϊὰ παγΦ 
τὰποὰ 16 ὙΠ0]9 βισαοσίαγο ΟΥ̓ ΔρουΣ Οη6 
οὐδ ]:.---Θ Ὁ ἢ (ἴῃ τοσ. 34) τπῦπϑὶ Ὀ6 [ΔΚ6Β 

88 ἰάοπείςαὶ τῆ ὮΝ ΘΣΣΣ , (δῖ τοδάϊηρ ἰ8 
εοπίαὶποὰ ἐπ ἐδθ βεσηλγίέδῃ οοάσχ, δὰ 
οχρσοδδοὰ ΒΥ Οηκοῖοβ, βαδάΐδη, δηὰ τ}6 
Ῥογείδηι; Βδϑιὶ, δηὰ οἰδοσβ, ὀχρίδίη ἐϊθ 
οη6 ὉΥ ἐδθ οἵδοσ. ΤῊΘ ορίπίοη, δαὶ [19 
ἔνο Ὀοδσὰβ δὲ {π9 οογῃοσς ἀϊὰ ποὶ ἴσια 8 
τας, ὈὰΣ δὴ οδίθδβο δηρὶθ, ἰδ ἴο Ὀ6 σθ- 
᾿ἡοεὐοὰ; ἴον ἐξ που]ὰ ἀοδΈΓΟΥ͂ ἴ[Π)6 ΘΥΤΩΤΩΘΕΙΥ͂ 
οὗ 1.0 τ 0160 διττιο ΓΟ. 

46--20. Τήν σε δατε (Ὀ ΠΠΡΊΔ.), ὅθθ 
ν.418. ὙΏΟΥ ποῖὸ διιοὰ ἱπίο ροϊἀαῇ 

τη (τος. 39), σχοθρὶ, ροσῖδρα, [πὸ τοϊά- 
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811 [μ6 Ὀοδγάβ οὗ (6 ΤΆΤ 6.16. 18. Απα ἰδοὺ Β[)α]: τηδκα 
{ῃ6 ὈοΔΙΡαΒ ἴον ἐῃ6 ΤΆΡΘΓΠ80]6, ὑσσθηὺν ὈοᾶΓα8Β οἢ {86 βουΐῃ 
Β[ά6, βουϊμνγασά. 19. Απά δοιὰ 5}|810 τιδκα ἔουίγ βοοκοίβ 
οὗ ΒΙΪΙΟΙ ὉΠ6ΟΡ {Π6 ὉΥΘΩΥ ὈΟΔΓάΒ:; ὕπνο βοοκοῖβ ἈΠΟ Ομ 6 
ὈοΔΓα [ὉΓ 118 ὅνγο [θη ο 8, 8ηα ὕνγο βοοκοίβθ ὑπο δηοῦμοῦ 
Ῥοδγὰ ἴον 108 ἔνγο ἰθῆοηβ. 20. Απα ἴον {88 βθοοῃᾷ βἰάθ οὗ 
1Π6 ΤΑΡΘΡΉΔΟΙΪΘ, οὐ ἰδ6 πον 8146, ἐλόγὸ δλαϊΐ ὃθ ὑσθηῖν 
Ῥοαγᾶβ: 2]. πᾶ {861} ΟΥΓ βοοκοῖβ οὐ" βέῖνοσ;; ὕνο 
βοοκοίβ υπμάθὺ ομθ Ὀρδγά, δῃὰ ἔτο βοοκοίβϑ ὑῃη68 Ὁ 3Πηο ΠΟ. 
Ὀοᾶγα, 22. Απα ἴῸΓ δ ᾿βι46 οὗἩ ὑπ6 ΤΆΡΘΓΏ8Ο]6 νγοβύνατα 
[Ποὺ 58181Ὁ0 τῇδ βὶχ Ῥοασᾶβ. 28. Απα ὕνο θοδγὰβ 8384] 
τοι θα δ΄ δ δουηθυβ οὗ (86 ΤΔΌΘΓΏΔΟΪΟ, ἴῃ {86 το 
Β14.8β. 24. Απὰ {Π6Υ 88|4}1] Ὀ6 “ἀου]α Ὀοποδί, δηᾶ δἱ {88 
ΒΆΙῚ6 ὑΐτηθ ΠΟΥ͂ 858.84}} Ὀθ6Ὲ ἀου}]6 δῦονθ, δ 088 ομβ τῖηρ: 
{11ὺ8 858}4]} 1 Ὅ6 ἴον ποτὰ Ὀοΐῃ ; ὉΠ6Υ 8}}8}} Ὀ6 ἴον (86 ὕπνο 
ΟΟΙΏΘΙΒ. 25ὅ. Απὰ {δ 6Υ 888}} Ὀ6 εἱρῃῦ Ῥοδγάβ, δᾶ {πρὶν 
Βοοϊκοίβ Οὗ" ΒΙ]Ιν , βιχύθρη βοοϊίκαῖβ; ὕνγο βοοϊκοίβ. υμᾶοῦ [86 
ΟἿΘ Ὀοαγά, δῃηὰ ὑνο βοοκοίβϑ ὑπᾶου (86 οἶ6Ρ Ὀοδγί.---- 
26. Απά {δοὺ 5888]Ὁ τηδῖκθ Ῥδ 78 0}, δοδοῖα σοοᾶ : ἔνε ἴον {186 
ῬοΔΓακ οὗ {86 ο16 8146 οὗ ἔμ6 ΤΑ ΟΥ 8016, 27. Απα ἔνα 
ῬΑΓΒ 0 [Π6 ὈοΔΙΓα8Β οὗ 86 οΟἴ6Υ 8146 οἵ {86 ΤΆΡΘΓΠΔΟΪΕα, [ῸΡ 
ὅἢ6 5146 τγοϑύνατα. 28. Απα {86 τι164]6 ὕᾶγ ἴῃ {Π6 τηϊαβὲ 
οὗ [86 ῬΟΔΙΑΒ 888]1 Το δο ἔγοτα δπὰ ἴο θῃηᾶ.---29. Απάὰ (ποὰ 
ΒΑ] ΟΥΟΥΪΔΥ ἴΠ6 ὈΟΔΙΒ τ] ρ0]α, ἀπ πιᾶῖκο ὑπο ῖν τη ρ5 
ΟΓ Βοϊ]ά 20 ῬΙδοθβ 0 [86 ὈΔΓΒ: δῃά ὑμοὺ 8πα}Ὁῦ ονουαυ (86 
ῬδΥΒ τὶ ρο] 4. 80. Απὰ ποὺ 58}|4]0 ΤΟ ὑΡ {86 ΤΆΡοΙ- 
8016 δοοογαϊηρ ἴο 18 ἸΏΔΏΠΘΡ ΜΏΪΟΙ Ὑγ88 Βῆονσῃ 66 ἴῃ 
[86 τχουηΐ.---31., Απαὰ ἰδοὺ Βμα]ῦ τρδῖο ἃ γδ1] 977) ὈΪυ6, δπὰ 

1 κοί, Ῥένε. πε 5. Οουρ]θὰ ἐοκοίδον ὈΘηΘδιδ, δπὰ [ΠΟΥ 8841} Ὀ6 ρου ρ]οα ἰορχοίμοΣ 
γὸ ἴ.6 Βοδὰ οὗ ἐξ πο Ο.0 στίπῃρ. ἔὃὅἔὄΡὼΤΈΘ ἔπ)͵Ὲ βί 468. 

ἀ]ο Βασ, νιϊοῆ θοῦ, δοοογήϊηρς (0 (ἢ 9 
τα 0881 ἀχρϊοποείοη, Ῥδεδοὰ (πγου ἢ 
40 Ὀοδρὰρ ἐδιοτοβοῖνοδ, τ ἰοἢ ΤΌΣΟ, [ῸΣ 

δ ρατγροεδθ, Ὀοσοὰ ἐπγουρὰ (800 ΤΖαῦη., 
Βεονθ. 98), Ἴ)Π2, ἰπ τὸσ. 38, σδηηοὶ ννῈ}}} 
Ὅο ἑδκοι, “ αὐ λά κπιίαΐα οἵ 86 Ῥολγὰβ," 
86 Βδοὴν ἄοοδ, Ὀυϊ πημϑὲ Σ64}}Υ Ὁ0 τπιηάοτ- 
βιοοὰ, “ ἑἐλγοισὶ [86 Ὀοριδ." ΟἸΒΟΥ οοτα- 
Ἰοθη δῦοῦϑ ΒΑΘ ῬχΟΡΟδΘΘὰ δὶ} 16β8 ὑγο- 
ὈΔΌΪο οοηὐοθοιτθθ. [ὲ 18, ΒΟΎΘΥΟΣ, ΘΓ» 

ἰδίῃ, [δδὲ, 46 (19 τοὶ 19. 96. ἰδ ἜΧΡΓΙΟΘΟΙ͂Υ 

διδιϑὰ (ὁ δ “ σοδομοὰ ἤζοτ οῃπὰ ἰὸ σπὰ,ἢ 
[}|ὸ ΟἸΘΙΒ ΣΧΒΠ ΟἿΪΥ Δοῦβ, 8 δὶ οὗ 106 
δἰάθα, Τὴ ὈΔΙΒ ὝΟΙΘ ΟδρΘΟΙ ΔΙ Ὡθο65- 
ΒΔΙῪ ἴον αἰνὶπρ [6 διἰχιοίατο 8 στοδῖοῦ 
Ομ ρΘοί 688, 

891-838, 7λε υαἱὶ (ΠΣ ἽἼΒ, Ρογδδρε, 
ἔτοτα ἼἼΒ, ἴο βοραγδίδ, ἴὸ ἀἰνίάθ; 806 ποῖϑ 
ΟΣ ἱ, 18; βορί,, καταπέτασμα) δείωεεν 
ἐἠά Ἡοῖν ακάὰ (ἦε Ηοΐν φ' Ἡοΐΐδε, (806 

211, 2 
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τ πότ ΓΕ Ὑο ΟῚ Ἢ ΤΡ. ἸΡΣΝῚ ΤΏΡΝ 
ΘΕΥΘ ΟΡ "ΩΣ ἡυ δ ΟΡ πρός ΠΟΤῚ 88. 1 ὈΒῚ9. Πρ 
Ἦφόστ ΤΙΣ ΠΙΠ) 88. 1 ἸΡ ΣΤ ΠυΞ Ἀτ Ν 3ΠῚ ὉΠ πὶ 
ΓΡΙΣΙ ΠᾺΣ ἨῈ ἈΡΒ. ΓΎΣΟ Πρ ΠΩ ΠῚ ΘΟ Ύρσι ΠΠΕ 
ἘΠ) 86. : ὈΥΡῊΡῚ ΦῚ [8)} ΦΊΡΙ Π5 Ὁϑ0 ἈΣΠΕΠ ΠΡ Ἰ3τὴ 
ΤΣ ΣΘΕΎ 86. 1 ὈΥηρτι ΘΊΩ5 ΓΈΒΣΙ ΠΣ Ὁ. ΓΊΡΞΤ ΤΙΝ 
ἸΒΟῚΘΣ γὴν ὃν Ἰπρφτι πϑ ΘΠ ΠῚ ΠΘΊΒΟ ΚΧ0}0 ἸπΙα 
ὑχιδι ΠΠΡ ἦρο ΠΥΡ.Δ 86. ἴεν γ᾿ ΤΣ Ππ Πἢ ἀρ ΤῈ 
ἘΡΡΊΣ 51. « ὈῪ ΠΡῸΡ Ὑδρ Ὁἰρὴ ον ΤυβΆτὴ Ἰρλ ὴ Γύῃη 

Ῥ. 478). Ιὲὸ πῶθ υηρ ὌΡ ἱπηπι αἰ ΔΙ ΪῪ 
θοηοδιῖ (ἢ σοϊάθῃ ἴδοῖθθ οὗ [806 ἱῃΠΟΥ 
οογεσίηρ, δὰ ἐπ ἰοστηθᾶ, ἴο [Π6 "τοδί, 

1Π6 ΗΟΙΥ οὗ Ηο]168, ὕδῃ οὐ 118. ἴῃ ἸΘΏσΊΝ, 
διὰ ἴο [86 εδϑί, [06 ΗΟΪΥ ὑΘΠΙΥ σαὶ 8 
Ἰοῆζ. ΑἈοοοτάϊΐηρ ἴο ονιδὰ δαιοΥ 168, 
ἧς τγδϑ ἴον βηρογα Ὀγοδὰ, ἴὸ Ῥγουθῃΐ ΔηΥ͂ 
ῬΟΣΘΟῚ Ῥοποιτβεηρ τυῖθδι ὨΪ15 ΟΥ68 πο 186 
δἀγίατμα. Ὁ) ἰδ ἀπ ουθέθα γ᾽ ταὶ] οὐ ποοκ; 
δαὶ τοοῖ δδδ, ἰῃ σχωοϑὲ οὗ 186 Οτἱϑηϊδὶ 

Ἰδηζιασοδ, [86 5ἰκτι βοδιίοη οὗ οοῃπθοίης. 
Οαἰπιοῖ, τῦοαΣ ΟἸδγκο (οἱ ον, Ὀο ονοϑ 

[δὲ Ὁ} ΤΏ68Π8 ἴΠ0 οσαρίία] οὗἨ δ οοϊυτηη, 

ΤΩΘΓΟΙΥ Ὀοοδῆδ Ὧδθ ἐὨ ΚΕ ἰΠδὶ ΤΠΟΥ ΔΙῸ 
ἴοο ΠΟΟΟΒΕΒΙΎ 8Ώ ΟΥ̓ΏΔΙΆΘΩςΐ ἴἰ0 6 οτηϊ δα. 
Βαὲ ΠΟΥ͂ ΔΣΘ ΓΟΓΔΙΏΪΥ ποῖ ἰπ αἰ ΒΡΘΏΒΔΌΪΟ; 

πὸ ἥοττῃ οὗ ἔνθ σΟἸ ΤΏ Π8 8, ἴῃ ΟΣ ΓΟ- 
Βροοῖδ αἶβο, Ὡοὶ ἀδβογί θὰ ἰῃ ἀοίδὶ!; ἰὲ 

ἯΔΒ ὩΘΟΘΊΘΆΓΣΥ ἴ0 πα ϊοδίθ [06 ΤΩΘΔΏΠΟΡ ἱπ 
ἩΠΙΟΣ (06 γδὶ] τδδθ ἰδοϊθηϑὰ ἴο [86 60- 

Ἰυπηπδ; δηὰ ἐπ οἰγτηοοἹν οὗ 1} ἀοεϑ ποῖ 
ϑάσωαϊὶ οὗ [πὸ τηεδηϊηρ “ οδρὶ 8]. 

34. Τηῖο [86 ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο]168 τῊλϑ ὑ᾽δοϑὰ 
1.6 οὐκ, ψ ῖτἢ [ἢ6 ΤοΓῸγ-δοϑὶ; δηά, οὗ 

οοῦζγρο, ἴδ ΟΒοσυ ἐπὶ οὐ [ἢ ἸαίίοΣ, ἩΔΙΟἢ 

δῖε, Βούγονοσ, ποῖ ΘΧΡΤΟΒΗΪΥ τη! οηοᾶ, 
88 [86γ ἰοσιηοα οη6 τοῖο τ ἱξ. 

85. Δοοογάϊηρ ἴο δῃοίθος ἱμ ογρσοίο γα, 
6 ἴΔ0ὺ]9 δἰοοά ἔνγο δηὰ δ 8817 συ] 
ἔγοτω ἴ6 πογίδοση δἰάο, ἔπ Ἄοδηἀ]ϊοδεϊ οἷς 

ὯΔ Αἰδίδχιί ἔγοσῃα [Π6 δου οσῃ δἰάθ, 65 

ἔγθοι ὈοίΝι, (6 487 οὗ ἱποθΏβο, δηὰ 4]1 

[ΠγΘΘ γ6886158 οοσυρίοα [86 τηΐΔά]ο οὗ [ἢ9 
ἩΟΪΥ, [δὲ 8, ἐΠΟΥ ΤΟ ἴθη οὐδ᾽ 18 ἤοπι 
Θ80} οὗ [6 ΕἾὟΟ ἱπῆοῦ γδὶ]ϊ8β. Οὐὀγίδίη]Ὺ, 
[π6 ἱπηρτοβδίου ἩδίοΝ Ἐπ]8 δυγδηροιηθηξ 
ταδᾶθ οὐ ἴδ6 θη οσὶρ Ὀγοδὲ τη δὲ πᾶ γο ὈΘΘἢ 
ἰτηροβίηρ Θῃου γῇ ἴἰο ἰατη εἶδ τη δὲ ομοΘ 

10 [Π6 Βο]ῖοβὲ ἐΒου 8, δη ἃ ΡΟΥΓΟΣΙΏΪΥ ἴὸ 
τουηϊπὰ δὶπὶ οὗ δὶα δῦ] πὸ ἀπἰΐοδ, ἰῸγ 

ὙΠΟ δ0 ῬὯ28 ΡῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ Ρὑγοραγοῦ ὮὉΥ 
[6 βαογϑά οἱ] δηὰ (πὸ ἀἰβι ρου Βηΐπρ᾽ ζατ- 
Ἰοθη5. Τθ6 βασι  δῃ ἰαχὶ ἰπδογίβ ἤΘΥΘ 
6 ἀδθοτριίοη οὗ ἐδο 8118 οὗἨ ἰποθῆδο, 
ἔτοτι Χχχ, 1-- "10, δηὰ οὔλδ ἱξ ἱπ 1815 

Ἰαίξοῦ ρίδοοα, πὲ ῃῸ δποίθης ἰγϑῃβ᾽διίοη, 
ὯΟΣ ΔΩΥ͂ ΣΩΔΠΠϑΟΥρί, ΟΥ̓ΓΒ ἃ δἰ πα ὩΣ ἐγ ἢ 8- 
Ῥοαϊείοη; δηὰ, δι βοῦσὰ γὸ οοηΐοδδ (πδὲ 

ἐμαὶ δισδηροιηθηῦ ΟΏΪὰ ὯΘ ΣΏΟΓΘ ΣΟρΡΌΪΑΣ, 
ἷξ 'ἰΘ ποῖ (8ὴ6 ΟὨ]Υ οὔθ ὙΔΙΟδ [86 Β΄ Ὀ]οαὶ 

Βὲγ}]6 δὐχηῖϊτδ; Ὀ651468, ΧΧΧ, 7---10 χοΐοῦ 

οἸοασὶυ ἴο [86 ἔθη -οἰ ἈΠ δηὰ ἔθη γ- 
Ὡΐπίν Ἑπδρίοσε, δηὰ που] δ6 αἰτηοδὲ πῃ» 
ἐπι! Ὁ ]6 ἰῃ ΟἿΣσ υἶἷδοθ; Ὧπ6 Ῥγϑοθρίθ 
σοποσχηΐηρ ἐδ6 ΔΙΕΔΣ οὗ ἰποθβο σοῃοϊπὰθ 
ἴθ ὙΠ016 ἀοδοχρεου οὗὨ [Ὧ6 ΒΟΙΥ͂ γϑδϑο β, 
ὈΘοδΏδο ἰδ ἱχηρ] 166 [6 τηοβὲ βδβοσοὰ ρμασὶ οὗ 
[6 Δὲν ἐπηοιοι5 οὗ [06 Ὀγίϑδίϑ. 

84. Το υαὶϊ αὐ ἰλὲ ϑαδίεγη οἰάε, ὙἘΙΟΝ, 

δοοοσγάϊης [0 Φοβορμαδ, δὰ, πῃ ἱποϊοπιθηξ 
ΒΟΩΒΟΏΔ, ἃ ᾿ἰἴπϑη οουαγ, ἷ8 ποῖ, {1͵1ὸ ἰπαὶ 

Βοίιννοθῃ ἴδο ἔἾ ΤΟ μασίδ οὗ 9 μονιϊδιίοι, 
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Τοῦ, δῃα οὐϊσηϑοη, δπα πὸ ὑσψὶποᾶ 1πθη; οὗ ἐδ6 σποῖκ οἵ 
186 511] τθᾶνενῦ 5141} 1ὑ 6 τηδαθ, τοὐϊ ΟἸΠΘΡΌΡίι. 
82. Απᾶ ποὺ 5841}0 πδηρ 1 ὉΡΟῚ ἔθου Ρ1Π|6γ8 οὗ δοδοῖα 
τὐοο ογευϊαια ἢ ρο]α : {86 }} ΠΟΟΚΒ 8λαϊΐ δ6 9} ροϊὰ 
ὍΡΟΙ ἔουΓ Βοοκοίβ οὗ βί]ῖνεσ. 88. Απάὰ ἴδοι βῃαϊ: δηρ ἃὉ 
1Π6 ψ811} ὑηᾺ6Ρ {π6 δοῆθϑ, δῃα βῃδ]ῦὺ ὈΥηρ ἢ {ἘΠ} 0Π|6Γ, 
μη δα ν81], ὑπ6 ἃὐὶῖκ οὗἨ {π6 ἰθβιπηοηνῦ : δπᾶὰ {μ6 νδὶ] 
8}.4}} αἀἰν!4θ ἴο γοὰ Ὀοίνγθοη [86 Ηο]ν δῃά {86 Ηοὶν οὗ 
Ἠο]165. 84. Απα ἴδοι 58810 ρΡαΐ {Π6 τηοτογ-ϑοαῦ ροι {88 
ΔΚ οὗ [86 (αΒ  ἸΟ ΠΥ ἴῃ ὑμ6 Ηοὶ]ν οἵ Ηο]165. 85. Απᾶ ἰδοι 
ΒΠ410 βού {86 ἰδῦ]6 τι βουΐ [Π6 ν8]], δη [Π6 σδπα] οβίῖο Κ 
ΟΥ̓́ΣΡ δραϊηβύ ὑΠ6 80]6 οῃ 6 8146 οὗ μ6 ΤΑΡΘγηδο]6 ἰο- 
ΜΓ {Π6 Βουςῃ, δῃα δου 888] ρυὺ [86 [600 ]6 οἡ {86 ποτί- 
81:46. 86. Απὰ ἰδοὺ ΒΠ4]0 τηβῖθ ἃ μδηρίηρ' [ΤῸ ὑ86 ἀοον οὗ 
{86 ἰοηΐ, 977 ὈΪὰ6, δπὰ τοᾶ, δῃα οὐϊηβοη, δα πο ὑπιποα 
᾿πμθη, τγουρῦ τ Πορα]θυγοῦῖ. 37. Απᾶ ἰδοὺ 886]0 
ΤΆΔΚΕῈ ἴον {86 ᾿δηρίηρ ἔνα Ρ1]18γ8 οὗ δοδοῖα ισοοά, δηά 
ΟΥ̓ΟΙΪΑΥ μοὶ ΜΠ ρῸ]α, απα ὑπο 18}18 δραϊ δὲ οΓ, 

οα!οὰ ΠΩ ἽἼΒ, αὶ δἰργ ἽΘ (ἄοιι 
9, τὸ ΘΟΥ̓́ΟΓ ΟΥ ῥιοίθοί, ἱπβίθοα οὗ 

902), δπὰ ἴθ, ἐπ βούδσζαὶ ροϊπίβ, ἀϊβϑεη- 
κυϊομῃοὰ ἤόοτι ἰδ: Ὁ τγδϑ ποῖ 2 Π ΠΟΏ, 
δυ: ὮΡἽ ΠΟ (866 οἹ σνϑῖ8. 1--ὅ); 0 
ΟΒογαδίμι ψοΥΘ τοργοδοηϊθὰ οὐ ἰδ; ἱΐ 
τοϑίϑὰ οἡ ἔνθ ἱπβίοδὰ οὗ Ὁ0Σ οοϊυπηΠ8: 
δηὰ {0 βοοῖίκοίβ οὗ 186 Ἰδίξοσ οσθ ποῖ οὗ 
δἷϊνοσ, Ὀυϊ οἵ Ὀχαδβ. Μοδὶ οἵ τποϑ εἱσ- 
οὐτηδίδῃοοϑβ Ῥγουθ, ἔπδὲὶ (δ ταί Ὀδέτνγοθῃ 

τὸ ΤἸΔΌΟΣΔ016 δηὰ [6 Οουγέ νᾶδ ποί 
ἐπίοπ θὰ 88 ΘαΌΔΙΪΥ ΟΟΒΟΥ͂ δηὰ ΘΑΌΔΙΥ 
δδοοὰ 83 ἴδδὶ Ὀοίνγοθῃ [0 ΗΟΙΪΥ δηὰ [86 

ΗΟΙ͂Υ οὗ ΠΟοΙϊο5. Τδο δύβϑῃοο οὗ [Π6 
ΟΒογαδίμαλ ἱβ ΟΒρΘΟΐΔ] οδδιδοίοσίβιϊο : 
ΠΟΥ Βυτιῦο 206 116 Ὡθδγηθδα οὐ ὍΟοά; 
ΘΥ̓ΘΤΥΓὮΘΓΟ ἰῃ [Π6 ἱπίοσίουῦ οἵ ἔπ ΤΑ ΌοΣ- 
8016 (ΠΟΥ͂ ΜΟΣΘ Υἱδὶ }]6---ΟἹ [26 ΤΊΘΓΟΥ- 

δοδῖ, οὐ [06 ἱπίοσίοῦ Ἀδηρίηρδ, οὐ [δ6 
τυόβίογ Υδ]] ; πὶιποῦὶ [Π6 δἰσυοίαζο, [ΠΟΥ 

ὝΘΙΘ ΠΟΝὮΘΙΟ Τοργοϑδθηϊοὰ, Βαϊ τὸ δὺ- 

βίδίῃ ΠοσΟ, δ]50, ἔγοπι ἱπἀ ϊρίηρ ἰῃ δροοῦ- 
Ἰδιΐοηβ δϑουΐ {16 ἐγρὶοδὶ σηθδηΐηρ οὗ [16 
ὨΌΤΙΌΟΥΒ, τηοία 8, ΟΟΪΟΌΣΒ, οἷα., δηὰ ἰἰδ 

ΔΡΡΙἰσδεϊοι ΟἹ [6 Ῥγοροσ! οι οὗ [86 ΒΟΙΥ 

ἴοπὶ ; ἴ[Π0 οπὰ οὗ 120 ἴδγθ0 Ρδσγίβ οὗ (δ 

βίσυοίαχο: ἴ.0 ΗΟΙΥ οὗ Ηρ] 65, ἔα 8ὅδηο- 
ἔΌΔΓΥ, δηθὰ [μ0 Οουτί, 18 δο] -οὐάθηῦ; [ΠΟΥ 
χοργοβοηΐ (6 ρτδάμδὶ δρργοχίμδιίοη 86- 
ἔγοο αὐὰ δηὰ ἴδεγϑοὶ; ἰπ ἔθ Οουτῖ, 

ΟΥ̓ΘΙΥ͂ ἰπαϊνί συ] ἀρργοθομοὰ αοὰ ἐΒτουρὰ 
[80 Ὀυτηῖ- Οθογίπρ8; ἰῃ ἰἢ6 βαῃποίθπδτγῃ, ἢ 
Ῥθορὶο οδῆιθ ποᾶγρ αοὰ τὨγουρἢ [ἐδ τορτγο- 
Βοηϊϑίϊνβ, [16 Ὀυὶθϑίδ; δηὰ, ἴῃ 6 ΗΟΪΥ 
οἵ Ηοϊΐοβ, ᾿πγουρσὰ ἴ86 ΗΝ ἢ -Ῥτὶρδὶ, [89 
δβολὰ οὗὨἨ 411] 80 οἱοσίοδὶ ἔπποϊοπασίαϑ : 
ἴασίμοσ, ἐπ (π6 Οὐαί, τη ΓΟ ΌΥ δὴ 6χ- 
ἸΟΓΠΔΙ οὔοσίπρ ; ἰῃ 106 ϑαποίσασγ, ὈΥ [86 
᾿ρῆς οὗ ἀγα δηὰ ὈΥ 106 δγάοαυσ οἵ (δίιἢ ; 
δὰ, ἴῃ 16 ΗΟΪΥ οἵ Ηο] 168, ὈΥ͂ τουεἰδίίοῃ 
δηὰ δίοποιηθηξ, ἴΠοε6 ἔνγο εἰσ οδϑὲ Τ6 8} 
οὗ οοπηθοῦοῃ Ὀοίνοοη αοἂ διὰ πιβῆ. 
Ἡδοθηξ ΘΟΙΩΤΩΘΏ ΑΙΟΙΒ ΟΥ̓ΘῺ ἢδγο μδὰ ἰἢ0 
ΘΟΌΓΑΡΘ ἴο ἕΉ]Π]ονν ἐπ 6 ἰοοὐ-δίορ5 οὗ Βδθῆγ; 
[ΠΟΥ οου]ὰ ποὺ ΒΟΡΘ β8 66 !} Υ [0 ζαΐη 106 ροτί8 
ὙΈΘΓΟ [18 βαρ ΔΟΙ ΟἿ ΒΟΒΟΙΑΣ Ἰ᾿γγοοκοὰ, δὰ 

πο ὶν Ιαδοτίουβ οὔϊοσιδ ἤδυθ ΟὨΪΥ ἰδηάραὰ 
ἴο ΘΠΟΌΠΩΡΟΣΥ ΒΒ ]1041 οι ἰςΐδηλ τι δὴ 
δὰαϊουδὶ Ὀυγάθηῃ οὗὨ δορ ιἱβεὶς δὶ ΘΟ; 766" 
ἴωΓ68 δηἃ τογβίοσί ουΒ ΘΟ δ᾽ Δύο Β, ὁοἢ- 

Υἱποίηρ [0 ποπθ οχοθρὶ τδοὶς δδηρυΐϊῃθ 
ἔγαπιοσβι, ΤΏ ποσὰ οὗ ἀοὰ ἰδ ργοίουῃά; 

τ .-ὩὉὩ  "» 
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ΒΥ 3: ὑΣΡῸ 5] ἀσς ΡΒῺ ὈΘΡ τθῶν ἐΡΌΠ Ἴδθ9 
- Ὁ ΡΠ) ΝΣΝ ΠΡῸΣ ὉΠΡ 

να ἱξ 18 νγαΐῃ ἴο ψμόποίζαίο ἰπΐο βαδὴοο [18 Ὑυϊείθη ἴοῦ πῦδῃ δῃὰ [ὉΓ 58 τι86, [Θ ΒΟΥῪΘ 
ἴοσ σ μῖοὶ ἴξ αἶνοα 1861} πὸ οἷἶπο. ΤῊΟ ΓΔ 68 δὴ ἱπείγσυτηθης οὐ 88 βαϊνδίοη; [δ6 

ΘΠ] ΤῊΣ τὴὸμ ΘΠ Ὀρ ὙΩ ΠΡΠΡΎΓΤῸ; ΠΡΊΝ 1 15 
ΡΜ 5 τ ἸΠΌΡ Γῆρες ἘΥΧΟῚ ΤΣΠΣῚ ΤΥ ΤῈ ΤῚ 50 ΓΙΑ 

ἘΠΡΙῚΣ Ἰρῖς ΠῈΨ) ΠῚ [Ὲ} ὉΦΟ ῬΕΩΒ »ῈῊ ὍΣ, ΩΡ 
τ Ὑγτποι ὑτβηον ΠΡ ΘΥ ὈᾺῚ ̓ ϑσν  ὑΠ Φ ΤΡ Τῇ 5 

Γαδ τλ τ νρ Ἂγ  ἩΡῈ 4 1 ΤΟ ΠΡῸΡ γ23 
ἐΥΤΣἢ ῬΞῚς ὅκ. ΓΊΡΣ ΓΆΒΟ ὑπ ΓΙΡΎΤ ἋΣ ὉΡῸ 
Ἢ ΠΡ ΤΙ ΤΡ ΤΊΣ ΠΙΣΠΘῚ ϑ5Ὶ9 ΠΠῚ ΤΙΝ ΠΡ δ 

ΟΒΑ͂ΡΤΕΒ ΧΧΥῚΙ. 

ΞΟΜΜΑΗ͂Σ.-- ΠΟ ΔΙΈΑΥ οὐ Ὀυσπΐ- ΟἸθτίηρβ, τι 118 πἰοπαὶϊα, δηὰ ἴδ6 Οουτὲ τϑῖ δ’ 
δαττουτὰβ [86 ΤΘΡΟΤΏΔΟΪΘ ἃτὸ ἀοδογροὰ, Τηθ τ80 οὗ Ραγθ οἷδυϑ- οἱ ἴοσ [86 
δἴοσηδὶ ᾿ρὰς ἰ6 οοιηηδη οί, δηὰ {18 ϑοσυΐοθ 8 (ὉΓ οτος οπέγιδίοθα ἰο Αδγοῦ δηὰᾶ 
μὲ ἀθβοπά δ, 

8.-.--0ϑ. ΤΊ εαἰίασ οἵ Ὀὑυτης-οὔϊετίπρα, 

806 Ὁ. 4964Φ. [Ια ἰ6 εαἷδο οδ]οὰ ΠΩΙΌ' 
ΤΌΤΩΣΝ οἴδὸ ὕγαδθ δἱἰδπ," Ὀοοδῦδο ἱξ 
Ὑγχ88 ονουϊαϊὰ ἢ εἰΐβ χηοῖαὶ, απὰ ΠΩΙ͂Θ᾽ 

ΠΎΠΠ, “6 σον δἰδασ,"" Ὀδϑοϑῦδο [18 
Ρἶδεθ τῶν πίῖπῆσας [πὸ Ὠδοϊεδθοη, πὶ 180 

Οουτί.--ΤῊο ἀδθηϊο δὐίοϊο ἰῃ ΠΩΤΌΟΠ ΠΝ 
ἄοοβ ποῖ ΤΟΙ͂Σ ὕδοῖς ἰ0 {Π6 αἰϊασ' δγοδάγ' 
τιοποποι ἴῃ χα, 91; (ὉΓ [06 δ8116 ΌΤΙ 
ἦβ υϑοῦ ἱπ χχνΐ. 15, τῖῆν! τορατὰ ἴοὸ ἐδ6 
θοατὰν οὗἨ [86 μεοδιδείοι (ΟΣ Π ΠΝ), 

Δπουσῆ 80 δὸ 1π6σὸ τηδηοηθὰ [ῸΣ 
(ἢο ἤτοι 26; δπὰ ἱἢ ἸΏΒΩΥ ΟἾΟΥ ἴῃ- 
βέδιιοοδ.--- -8 Βοσδ ΟΣ ἪΡ) 5}4}} ἔοττα 
956 Ὑδοῖ6 τίδ 106 ἔγδιπο- νοσκ απ (86 
δγαδβθ σουοσηρ οὗ [06 αἰϊαῦ ἱ δε} (Ὁ 
ΤΠ), 66 τἂῶλ}΄σῪν͵ 6150 σοηδηοὰ Ῥεῖ Γἢ 
γεξατὰ ἢ ἴδπὸ πηοτογ-δοαῖ δπὰ (6 ΟΠ6- 
Τυδῖ (Χχν. 19), Οἡ [080 ΒΟΙΉΏΒ [ἢθ 

ΒΙοοᾶ οΥ̓͂ [Ὧ6 5᾽η- ΟἸΈΣΙΠρ5 Μὰ βρυί ηκὶοὰ 
(εν. ἵν. 7, οἷς); ΠΟῪ ΟΥΘ βοϊσοα ὉΥ͂ [Δ6 
Ῥεγβοσιιθὰ, νῦο δὰ βοιρῆὶ τοίαρο βὲ 
το αἱδὰσ (1 Εΐπρπ ἱ. δ0); ῬεγδΡ6. αἷδὸ 
ἐδ δλ]σ βοίαϊ δπΐ πη α]86 οσὸ ἰπδίοποα ΟἹ 
(ἴοπὶ (ΒΕΔ σΟΧΥΐ, 27). ϑϑοσὴθ ΟΟ͵- 

ταθηΐδίοσα ὧο. ποῖ δειγϊ δα! ἴο [8066 ὕ7Ὸ- 
)θεύίοηβ [πὸ οτ οὗ Βοσηβ, Ὀπί οὗ συδο8 

(ὶο δοοογαΐηρ ἴο Εἰοῦτονγ ἐγϑαϊξίου, 
ὍΘΙΟ ΟἿΘ οὐδὲῦ Ἰοπα, δῃὰ ἂν ὑχγοαὰ δηὰ 

᾿ρἢ), ον οὗ 1 ῥγυτϑσβ. Βεῦ 

αἰιπουρὶι ΠΡ τῶν ϑοϊῃϑσιθθ εἰ ΚΠ ἔΥ 

8 οἰονδξοη χοθΊΆ ΠΥ (1βδῖδὰ ν᾿ 1}, ταΐθ 
ἐφ ΟἿΪΥ ἃ υσοίίοαὶ ὅγζιτο ἀογίνοα ἔγοτῃ (ἢ6 
στα ἸΑΥν τ ἃ Βοτη;, [ῃ 6 ὅ9ρί. ἰζϑῆδ- 
1δῖ68 κέρατα; Φοθερῆπ (ΒΕ6]], Φυὰ, Ὑ΄. ν. 6), 
0815 [μοπὶ κερατοειδεῖς: 16 8] 8:8 οὗ ΑἸτηοδῦ 

4}1 δῃησίοπί ἡδίομδτνοεο γα ἶν ῃσου]- 
ἀοὰ τὸῖτἢ ΒοτῺ 8. (“ ΘΟΣαΐ δ. 8:6 ΤΥθαΌΘη8,᾽ 
Μανείαϊ ; σοπραῖθ ἔϊ6 γα ὑδοὶβ διηοηςς 
(86 ἘΟΙΙΔῺ8);: [ΠΟΥ 6ΤῸ τοὶ ϑοϊάοπι, 

85 ἰτορηΐοθ, οπεγοῖν οοποισιοοα οὗ [ἢ6 
ΠΟΙ ΟΡ 6 βδοσίβοοδ; δηὰ {Π6 σϑρσο- 

δοηιίδιΐουβ οὗ ατρεδη δηὰ οὐμοῦ Ἐδύθτα 
ΑἸϊατθ ΒΟΥ (06 5Βδῖῃηθ Ῥϑοῦ συγ. Τὸ 

τπηδοτϑίδη, τ τ ΜΊΟΙΔ6}18, ΠΣ Ἢ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 

88 δΏρἾΘ05, ΒΥΠΟΏγταΟῦΒ ὙΪ - ΠῚ), 8 

Ῥγοοϊαδοᾶ ὉΥ ἰδ Ηοῦτον ἰαχέ. Τδὸ 

ΠΟΓΏΒ ΕΘ 8 δγιοῦοὶ οὗ ρμονοτ, οὗ Ῥγὸ"-» 

ἰοοσῃ, δὰ μοῖρ; διὰ δὲ [10 βδῖῃθ ἐἶπιθ 

οὗ οἴοΥ αὐὰ δαϊναξίοῃ!; ΠΟΥ Σορζοϑϑηῦ, 
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5018 : δῃμὰ ἰδοὺ β8δ!: οαϑὺ ἔνθ βοοκοῖβ οὗ Ὀγδβδ Ὁ 
1Β6ῖι. 

Ἰορδίης ἰάοαϑ οὐ, ἰμοτοίοσο, ποὶ 6 8ὺῸ κδὲὲ0 ἱμέοσργοιδείοῃθδς πῶδί ἱδ Ὡοὶ οἰϑαυΐγ. 
πἰἀάθη οΥ Οοὔϑουσο ἰἢδὲ [ΠΟΥ ῬΟΣΙαΪξ ορρο- δἰϊπϑὰ ἰο ἱβ ἑοσοϑὰ δὰ βρυσγίοῦϑ. 

ΟΗ4Ρ. ΧΧΥΠ. 1. Αμὰα δοιὰ βμ4}ῦ πλᾶῖο {86 δ] οὗ 
δοϑδοῖα ποοῦ, ἄνα οὐ118 {Π6 Ἰοηρίῃ, δῃα να οὐ 8 ὑΠ6 
Βιρδαίῃ; ὕπ6 αἰΐδι 81.411 θ6Ὲ βαῦδῦαε; δῃὰ 18 δοῖρῃῃ δλαϊζ 
δ6 ἰἈγορ οὐδ᾽ι8. 2. Απά που 888]. τηδκα 1.8 ΠΟΙΉΒ ὍΡΟΙ 
108. ΤΟ ΘΟΓΏΘΓΒ; 108. ΠΟΓΏΒ 5}4]1 Ὀ6 οὗ {Π6 β8πὶ6: δηὰ ἴῃοὰ 
58.410 ΟΥ̓ΘΡΙΑΥ͂ τ τι ὈΤα88. 8. Απά ἴδοὰ β.ι8}0 τρδῖα ᾿118 
Βοΐδ 00 ΤΘΡΔΟΥ͂Θ 108 Δ8ῆ68, ἀῃᾷ, ᾿.8 γῇονεῖβ, δβα 8 Ὀδϑίῃβ, 
δηα 1.8 ΠοΒἢ- ΟΟΚΒ, δηὰ 1.8 ἄγθιϑβονυοὶβ; 411 (86 ν6886]8 
{πουθοῦ ποὺ 5861 τῃᾶκα οΥΓ. Ὀγαββ.. 4. Απά ἰδοὺ β8α]. 
ἸΉΔΚ6 ΤῸΚ 16 4 σταῦθ οὗ πϑῦ- ον Κ 97 ὈΤΑβΒ; δῃᾶ ρου ἰδ68 
ποῦ μοι Β8α]ῦὺῦ τὰκ ἴοι" Ὀγάζθοη σἱηρθ ἴῃ 18 ἴουν 
ΘΟΙΒΟΙΒ. ὅ. Απάα δου ΒΒ6]0ὺ ρυΐ 1 υὑπᾶοῦ ἴΠ6 ὈΟΓΘΡ 
Ἰνοηξαίδ, μαι {86 πρὸ τδυ τϑδοῖὶ ἴο 186 τηϊάδῥ οὗ (δ6 αἰΐαν. 

. Ἐποὶ, Ῥένε.---1ἰ8δ ῬΔῺΒ ἴο Τϑοοῖγθ, 

Ἐπογοίοτγο, βίστι βοδη Εἶν [86 τρΒοὶθ τηθδηΐηρ 
δηὰ ομὰ οἵὗὁἨ [δο βοογίδοοο; διὰ [ΠΟΥ τρδηΐ- 
ἴοδι ἰδι τΠδὲ Βα] γδίίοῃ 18 οὔοϊοα ἐπγοῦρἢ 
Δηΐτηδῖθ, Απὰ ἢθῃοο 811} ἐΠ6 σαϑηθοσ οὗ 
1:86 Βοῖι8ο οὗ 87.861 Ὑοτο Ῥοστηϊ θα δοοθδδ 

ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ἴδ0 Οουτσί, ψὨϊοῦ δἰοοὰ πῇ- 
οογογοά, ἴγθο ἰῃ ἴΠ0 αἷτ, πὶ το {μὲὶ8 ΑἸξδΓ; 

{Π18 ταῦ ἱμο ἶγεε βὲθῦ ἑοτγασβ 8 τ Ὀ0- 
ἔνθ αοἀ δῃὰ τρῶδῆ; δῃὰἃ ἤθτθ [86 ἰῃ-. 
ἀϊνϊ πα) ταϊχὰς δι ΠἔΠσ ἸΘΕἾΥ ρυτὶ ν αἰ πλ90} 
ἔγοταὰ χυὶ δῃὰ βίῃ, ἴο ραγίοϊραίδ ἰῃ ἐδ 
ὨΔΏΟΩΔΙ ὉΠ οί αοἀὐ δηὰ [Ἂαγϑοὶ, 
τορσζοδοηϊθὰ {πγουσὴ (06 υτίθβδίϑ ἱπ [86 
ἐπίοσίοσ οὗ [16 ὨΟΙΥῪ μδθὶ δρίου..-ἱ 7 Ἵ ἴῃ 
ῬΊΟΙ εἰρχηΐβοθ, “1ο τολοτο ἴ80 δὲδποδὴς 
ἴον 180 Το] παϑ ποῖ πῃ ΠΗ δυο 
Ὠρζϑίῖνο τρθϑηΐης, 88, ἴῸΣ ἰηδίδηοο, Ὁ) 
“ [0 ΓΕΙΊΟΥ͂Θ ἐδ6 τοΟΐΔ,᾽᾽ [δὲ 18, ἴο οτδᾶϊΐ- 

ςδῖα, οἵσ; δηὰ 5δο ΕἘδη Εώγα, ἰῃ ὁ 

ραβεασο, ᾿ΣἽΠ ῬΌΠῦ.--ΤῊο δ ἴῃ ὑπ 

22 (τος, 8), Β1)8 ὉΡ ἔἰπῸ ἱπαϊν! ἀπαὶ 
ΟὈ͵οοῖδ ρσγουϊουδὶγ δα απχογαϊοᾶ; δοὸ ἰῃ 6οη. 
ἐχ. 10, ΝΠ ΠΠ ΣΥΝ ΟΥ ἱξ πιοδηθ 
4“ ἐρροῖμος νά." ΙΡ ἰδ, Ἰποτγοίοσο, ποὶ 
1 ἀδῶγο ἱπδίοδᾷ οὗ (6 δοοιβδεγθ, 88 

Ἐοθθηχ 0 Ὁ δηἃ ΟἿΟΣ Ὀ6]ογο; ΠΟΥ ἰδ 

ἷξς φυϊίο πηέουοοὰ ἴ0 ἐχρ δίῃ τὶ Μδητγοῦ: 
“ αὐοὰ διἰμοιὶ δὰ οπχηΐδ νῶδ8 6718, δοϊαϑ 

ΘΔ ΟΧ ΒΕΓΟἾ (ςΟΙΏΡΑΣΟ τεῦ. 19, Ἡογο [86 
ϑδιηδγίδη ἰοχὶ ΟΠῸΤΒ [Ὧὴ6 οδδὶοσ, δηὰ 
ἐπογοίοτο δυδρίοίουθ τοδάϊΐϊηρ, ΠΣ ΠΥ 
51 95). ---ο ϑοριπαρίης ἐταπδίδίθβ 
5) ἼὭΣΌ ὉΥ ἐσχάραν ἔργῳ δικτυωτῷ 
χαλκῆν, διὰ Ὑυϊρδίθ ὉΥ. “σγδρου]δπὶ 
ἱῃ, πιοδαϊῃ τοῦδ. δϑηθδῖῃ, Ὁ Ὑιϊοἢ 
Το οσίηρθ ἱξ ἰδ οοηδιτηοὰ [δὶ [86 
δι δἰδέῖϊουῃ οὗ Ἵ3ὩΘ ὉΥ χιδῖο 18 Ἵβϑϑθῆ- 
ΑΙ οοἴτοοῖ; ΟΟΙΏΡΟΙΟ δ[᾽20 Οηϊζκοῖοθ 

ΌΥ Οὐκοῖοῦ πιϊὰ δ}, πο 18. δῃγ- 
(δΐης ΒΟ ζοαδ πουμὰ οΥ ϑῃοίσοϊοθϑ, ἐμὲ 
δ, ἃ Ὀογάοῦ; δῃὰ Ὁ τη ϑ'γυίδη νι ἢ, 
ΠΠἸΡΊΣΦΡ, πριοι μαθ 136 βαπιὸ τωοδαίησι 
Ἐλοθθηση 10 64118 ἰδ ΒΙΓΔΉ ΖΟΙΥ, “ ἀοασλδυ- 
᾿ἰδογαπι,᾽ δηὰ οὀχρ δίῃ ἰξ 88 δ κἰπὰ οὗ 
Ὀαϊυσίταθ τουηὰ 106 αἰνατ, οὐ υἱοὶ (ἢ 9 
Ἡγοδίϑ ΟΟὐ ] ἃ ΤΩΟΓΘ ΘΟΠΥΘΠ ΘΏΣΪΥ Ῥοσίοστα 

ἐδεἰν ἑπποιΐοσπδ (οοϊαραγο Ταΐιι., βϑὺ. 52.6), 
Βαὶ (δὲ (86 πεοΐργῆι οὗ [0 δἰἕασ ἀϊὰ πος 
ΤΟ]ΌΪΓΟ ΒΌΘΝ. ΔΡΤΔΏΖΟΙΏΘΏΙ, Ὧδ8 Ὀ06Σ ΒΟ 



ΠΟΛ 9 ΠῚ 

ΠΕ ΟΡ ὟΝ Δ ΠΡΠΡΡ δγ13 ΣΡ.) 6 
ἘΦΡῸΝ ὈΝΞ5Π ὙΠ ΓΏΞΘΞ ῬΉΞΤΙΝΣ ΣΣΥΠῚ Τ 
ὝΦΕΞ Ἰπῖς ΠΡῸΡ τῆ 5}3) 8. Ἰτς ΠΝΤΩ ΠΒΙΡΣΙ ΓᾺΡΥ 
πὸ 9 Ὃν Ὁ ἃ δ 1) 5 πὰ ΠΕΡῚ 
το Ὁ δὴ ΠΡ ὈΣ Π)ΘΉΈΓΞΩ ΤΝΡΡ ἰΒεῖ1 ἫΠ 
ὈΡΟΡΉ ὈΓΡΣΊΝῚ ΕΝ ὙΙΘΔ 10. : ΠΝ πμεῦ ΤᾺ ἦρα 
ΤῊ ἤδν Γρεείν 03) 111 ΠΌΦ ὈΠΡΡΝΤΣ ὈΡΤΌΗΣΙ Ἢ, ΠΦΤΣ 
Ἢ) ΤΡ) ΣΥΝ ἘΡΡΣΊΝ ὈΣΥ ὙΠΝΣ ΤῊΣ ΠΝ ΡῊΩΡ 

τον» ὈΣΤαδΙ ἼΣΠΕῚ ἘΠΡῚ 12. 1 5 ἘΣΤῚ ταν σι 
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ἐ ΠΡΠΘῚ ὙΠ 
: ΠΡ ὈΠὲς 

μευ ἀνά 18 

ΡΝ ΤΡῚ ΘΌΓῚ 14 

ΜΝ 1 
32) 

ἐ ΠΗ, ὈΤΡ ΣΙΝ ΠΡ, ὈΣΝ ΠΝ ὈῸΠ 

Ε ΤΉ ὈΡΌΠ ΤΠ. ΠῚ, ΓΕ 
ἐπρλαῦ ἘΧΡΣΒὴ τϑ ὈΠῚΣυ. Ἡχϑ) ΘῊΡ 

ἐτροεν ἘΧΡΣΊΝ) τδ ον ἘΠῚ. ΟἩ Ὰ τῦρν ΘΠ, ΓΛ 
"ν᾽ ΤυλΓᾺ Ἰ Ἀἢ ΤΎ ϑιλ πῶνς ὈΡΡ! Ἴδ0 ἜΤΙ ὙΕΡΑ 16 
: ΤΉ μΣ ΤΡ) ἢ ΓΘ: ΘΠ ΤΡ. ὈΠδ ΠΡῸΡ Ἴδῳ δὴ 
ἘΠῚ ἢρ ὉΠ 530 ὌΠ "ΒΡ αἱ ὝὮΡΌ 

ἭῬὝ ὙΊΩΚΊ Ο 

ἦηῃ 126 ποίθ οὐ χχ. 33.--- Τὸ δ γάδ ἴὸ 
ΒΘ “ΒΟΙΟΝ πὰ δοατάφ᾽ (ΠΡ 3213); 
βερε. κοῖλον σανιδωτόν), Ὀυπξ ν͵γῶ8, ἴῃ 
δοοογάδηοθ τ Χχ, 21, πδίυγα! γ δ]]οἃ 
τ τἢ δαττῃ (βογοοτο σοηδίμδη δᾶλδ: Ὁ Ὁ 
δέ), ποῖ ΟἿΪΥ ἐπ ὌΡΡΟΣ γναυΐ, ὙΠ 1]5ὶ 
τς ἸΟΤΟΣ Οη6 88 ΒΟΪΪονγ, 85 Μ|Ο}86}19 
Βεϊενοα, δαὶ οηϊίγεῖγ. ἸἸῈῸ ποοάθῃ 
ἔτατηαθ- ΤΟΣ ΔΒ ΘΑΥτὶ θα ὈΥ [86 [5γ86}1068 ΟἹ 

18ποΐγ ἸΟΌΓΏΘΥΒ, ἩΠῚ51 (86 ΘΑΣῚΝ τοπγδί πο 
ῬοτδαΡΒ, 88 8 τολῖῖς οὗ [ΠΟ βίδι 005, ᾽.8ὲ 

85 1:6 ἴΑΙΏ6- ΤΟΥ 248 ΔΌΣ ὑΠ6 ἸΟΌΓΠΟΥΒ 
τὰς ομίοπι οὗὐἠ [6 ΔΙδΥ ταῦ τπΔῃ 

Ἐ}1}5. ἰτρ]οτηθης 1861; ἴον ἴπ6 δατί σ0η- 

ειϊϊυϊοὰ ἐπα «αἰίασ.Ό [Ιξὸὶἃ' ἐβ, τΠογοίοσο, 

διτοπϑοῦδβ, ἢ ΟἸασο τυο8: “ΤΏ ΔΓ 

ΒΟΟΙΩΒ (0 δᾶνο ΘΟ 8 κΚὶπὲ οὗ ἔγαπ)θ- 

ποῖκ, δηὰ ἰὸ μᾶτὸ δὲ Ὡοϊδῖηρ βο] ἃ ἴῃ 

πο ἰηβὶἀα, δῃὰ ΟἹ οονοσοὰ ἩΪΠῺ (ἢ6 
δταϊϊηρ οὗ ἴδ6 ἰορ.᾽ {τ8ὲ 86 ἴορ, οἱ 
νοῦ [Ὧ6 Βου ῆσο8 ΘΙ Ὀυχηΐς, ὁ0η- 

Βἰδιθὰ οὐὗἨ οδυίῃ; δηὰ [86 ρταϊϊηρ γγὰδ 
ποῖ οὐ ἴδπ6 ἰορ, Ὀπὲ τουηὰ ἔπ εἰ 68, 
ὈΘηΘδἢ ὑπὸ Ὀογὰοσ. Τῆ6 τοοάθῃ ἔγατιθ 
ὙΓΔ8 ῥτοίοοϊδα δρδϊηδὲ (1:60 ἰπ͵] σίου ἴῃς 

ἤυοποθ οὗ (Π6 το, τι πΐη ὈΥ 106 οδυίῃ, 
δηὰ Ὑ]Βοῖΐ ὉΥ [Π6 πηοῖδ] ἢ τ ΠΙοὮ 1 γ88 
οονογοὰ, δηἃ ψ ἘΠ οἢ Ὑδϑ, ΡΟΤὮΔ 08, αἱ [Π 6 ἴον» 

8 [1116 (ΒΊοΚοΥ, απὰ Ὀοηὲ τοπηὰ τἢ6 ποοὰ. 

Οὐ 86 αδἰίαν γθ νγ88 δίνγαγβ οηϊοσιαἰποὰ 
(μον. νἱ. 6). ὙΥΒΘΙΠον ἱξ Βδὰ ἃ Ὀοίϊοπι οἴ 

[Π6 ΒΔΙῺΘ Ιηδίθ 88 ἃ8 [6 Β68 18 ἩΏΘΟΓ- 

ἰδῆ, Τὴ6 δβ)68 ὝΈΓΟ μἰδοοὰ οὔ [86 
ΘΑΒΙΘΣΏ δἷάο οὗ [δ0 Αἰίδῦ; ἴοὸ [86 νγϑβὲ 

δἱἰοοᾶ [δ ὈΓΔΖΘη Ἰαγνοσ, δηὰ ἴῸ [6 Βοῦ!α, 

βοοοτάϊην ἴο (τδάϊιίοη, [6 ἱορίῃρ δαὶ 
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6. Απᾶ ἰδοὺ βμα]: τραῖκα βίανθ Ὁ. ἐδ6 αἱ ίαῦ, βίανθ οὗ 
δοδοὶα Ῥοοά, δηα οὐοϊαὺ (ποῖ τι ὈΓΑ85. 7. Απὰ (6 
Βίανοϑ 888]} 6 ραυΐῦ ᾿πίο {Π6 Τίηρδ, δῃᾷ ὑδ6 βίβυοϑ 8}}8}1 Ὀ6 
ὍΡΟΙ {86 ἔττο βἰ4ς5 οὗ [86 ΑἸίαῦ' ἴῃ σαγγυληρ 10. 8. ΗΟ]]ο 
αἰ ῬοαΡάβ 8610 ἰβο τηϑκο ἰὑ; 88 1ὖ τγὰϑ βῃόσχῃ δ66 ἴῃ 

{8μ6 τηουπῦ, 80 588}8}} ΤΠΩῪ ΤΉ8Ε6 11.---9. Απὰ μου 588α]ὺ 
τᾶκο {86 Οουν οὗ (86 ΤᾺΒΟΓΠΔΟΙΪΒ : ἔοσ {μ6 βουΐῃ-8146 
Βοιυ νγαρὰ ἐλόγο 8δηαἶΐ ὃ6 ἈΔΗρΊΏρΒ ἴον {86 Οοαυτί οὗ π6 
ὑπο 1 πο οὐὗἨ οπ δυπᾶγοα οὐΡ105 ἸΟΩρ' Ὁ οἿβ 846 : 
10. "Αμά [18 Ρ1Π|8γ8 8λαἷ δ6 ὑποηΐγ, ἀπά ὑμὶν βοοκοίβ, 
{ὐοπΐγ, 97 Ὀγαβ8; ἴμ6 Βοοῖβ οὗ (86 Ρ1]16 18, δῃα ὑμπεὶν τοάβ, 
οὗ 8|1γϑγ. 11. Απᾶ Ἰπκουσῖβα ἴοὸῦ 086 πουῦ-8146 ἴῃ Ἰοηρίῃ 
ἐλονο 8[,αἷΐ δ6 Ἀαπρὶηρβ οὗ ομα Βυπατγοα οὶ Ἰοηρ;, δῃά 18 
ΡἸΠ]αγθ ὑνγθηῦυ, δηα ὑΠ6ὶῦ βοοκοίβ ὑνγαηΐγ οὗ ὈΓΆΒ8; [88 
ΠΟΟΚΒ οὗ {86 Ρ᾿Π|ΑγΒ δηᾶ {Π6 }} τοάβ, οὗὨ β1νοῦ. 12. Απὰ 
ον 186 Ὀγεδάτῃ οὗ {86 Οουτί οἡ (8 ναεβί- 8146 δλαϊ ὃδὸ 
Βδηρίηρβ οὗ ΒΗ͂Υ οὐδ 108: {86]} Ρ1Π18 78 ἴδῃ, δῃᾶὰ {ὑμὶν 
Βοοίκοίβ ἰθῆ. 18. Απὰ μὰ Ὀγθδαίῃ οὗ (μ6 Οουγί οἡ 
ὑΠ6 οαϑί- 8146 οδϑύνανα δλαϊ ὃθ ΒΓ οὐδ᾽ί8β.Ύ. 14. ΤῈΘ 
ΠΔΙΡΊΠΡΒ ΟἹ ΟΠ6 8βἷ46 οὗ 1λ6 σαΐθ 8δλαϊΐ δὲ δἴζοοῃ οὐδ 08: 
ὑοῦ ὈἾ ΠΑ Γ5 {8 766, δηα ὑποὶν βοοκοὺθ ἔσθ; 18. Αηᾶ οὴ 
086 ΟΥΠΕΓ 8146 8δλαϊ ὃ ἈδηρίηρΒ ἔθη ομδὲΐϑ; ὉΠ6ΙΓ 1118 Υ5 
ἴΠγ66, δπα {Ποῖν βοοίοίβ ἔσθ. 16. ἀπὰ ἴογ {86 ραίδ οἵ 
Ὅ86 Οουτί 8λαἱ δὲ ἃ Βαηρὶηρ οὗ ὑθητΥ οὐ 18, 97, ὈΪὰ6, δπὰ 
Υοαᾶ, δηᾶ ογίηβοη, δηᾶ πο ὑνὶηθα ᾿πθη, 086 ψοΣΚ οὗ {ῃ6 
ΟἸΔΌΓΤΟΪ ΟΘΓΟΡ; απαᾶ {ΠῸ]} ΡὈ1ΠΔΥΒ δλαϊΐ ὃθ ἴοι, δπα {ποῖγ 
Βοοκοίβ ἔουγ. 17. Α1]1] ῃ6 Ρ1]18γ8 τουαῃα δρουαΐ {86 Οουγὶ 
δϑλαΐ δὲ αὐτιά πὶ ἢ τοαβ Ὁ Βνον;; {Π61]} ΠΟΟΙΒ δλαϊ ὃ6 ον" 

' Ξηρὶ, Ῥέενε..--Ἴὸ ὍΘΑΣ ἰ(. 3. Απὰ {ΠῸ ἔθη Ρἱ δ γ ἐμογοοῦ δη ἃ ἐμ ὶγ ἐνγθηῖῦ 
δοοκοῖϑ δλαϊί δε οὗἨ ὈΣα588. 

ὙΠΟ Ιοἃ Ρ ἰο [6 ὕὉ)ᾳὉὃὈογ βυτγίδοθι. Α8 
ΒΟΡΟΓΑΙ μασίϑ οὔ (Π6 αἱΐζδ οὗ δαγηῖ- 
ΟἸΘΣΙΠΡΒ ΤῸ ἱπάοοὰ οὔβουσο, ἰδ ἰαχὶ 
Τοίδτβ [0 116 ῥγοίοίιυρο μοῦ Μοδβοβ Βαὰ 
ΒΟΘΏ ΟἹ [Π6 τηουηίδίη, διὰ ὙἙοδ δ6 8 

σοισηδηἀοα ἴο ᾿σϊ δῖο. 

9-τθ. ΤῊΘ Οουτί, εθ6 Ρ. 488, ὨΜΟΡ 
Ἰδηρίηρθ, ϑορὲὶ, ἱστία; Ἐδϑηΐ οχρ]δὶηβ 
ἸΠΚοννβθ, “ τηωδὰθ {πὸ πὸ 88.158 οὗ ἃ βΐρ, 
ΤΑΘΒΉΥ, οὶ πότθη"; δηὰ Οηϊκθὶοβ 1Σ8}8- 
Ἰαίο6 ὯΔ). τὶ (6 δδῦθ ποτὰ ΠΤ 

ὙΠ πο Ὧ6 τουᾶάοτθ 29 ἴῃ υοῦ. 4. 

Βαϊ δἰυπουρσὴ ἔποϑο Βδηρσίηρθ ΟΓΘ ΟΠ] 
ἔνθ οὐδ] 18 Ηἰσἃ (γὰγ. 18) δπὰ Ἵοογνεογοᾶ 
ΟἿΪΥ δ! τ86 Βοίχμς οὗἩἉ «(6 ΤΑΌΟΓΉΔΟ]6; 
δηὰ δἰ πουσῇ ἰδ της [πΠῸ8 ὩΣ ΔΡΡΘΔΓ 
ἱὨδρργοργίδιθ [ὁ ϑύρροβο, [αὶ 186 ΟἿΟΣ 
ΠΑ] τῶ ᾿Πκοννἶδθ ῬΑΥΙΥ υἱεῖ δ]ο Ὁ [}6 
ἸΏΘΒ868 οὗ 116 ποί-τγοτΐς : 80 δΒἰδίοϊηθηξ, 

ἐπδὲ ἴοθ6 δδηρίηρε ποτ οὗ ἽἼΌ ὧν 
ῬΓδοϊα θα ἐπδὲ οοποορίίοη (960 Ρ. 489). 
ὈῬΊΨΠ (ϑορι. ψαλίδες, ΟἸΚεΙοο 19.122) 
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ἘΠῚ Τρκ πὰρ ΠΕ ΤᾺΣ 18. 1 Πρτ ΡΣ ΒΕ Ἡρ8 
: ΓΤ) ΣΡ) ἽΝ ἼΘΙ ΕἸ ΤῊΝ ῸΣῚ ΠΡ) ὈΨΌΠΩ Ὁ ΌΠ Ἢ 
Ἔτι Γόυ 8) ὙΣΗρΓ ϑ Ἰγη, ὅ55. Ἡὐκδϑ Ὧ9 ὅθι 19 

Ό ὅ ΠΡ 

8.6 γοάδ, δῇλεν 116 δπρβίορυ οὗ ὈΌΨΦΙΠ ἴῃ 
1 ΚΊηρο υἱΐῖ. 838, τ οἢ τηθ8ῃ8 ἐἱδρ ΒροΐΚ68 

οὗ 4 Ὑδοεὶ, το Ἰοΐη 180 πᾶτὸ δηὰ 

1δ᾽ὸ τίπη; Βοδ Τίηρθ, 88 Β0:16 ΘΧροβίτοῦβ 

Ὀοϊίονο, τῆο ἐδὶπκ ὑπαὶ ἐπ 177δ βῃιοῖκοὶβ 

ΟΥ̓ εἰϊτοῦ δρρι θὰ ἴου τ29 ΠΟΟΚΒ δηᾶ 
ςαρὶ (418 (χχχυῖί, 28), νουῦὰ τρί δαγθ 

Ὁ Ὁ 

Ἵ: ΠῚ Ἰδὺ για Νὴ 0ὴ) ὈΟΥρν 

βυββοοὰ [ὉΓΣ (686 τοῦθ Ὀεβίᾷθβ, ΤἘο 
Ὀγοδάα, οὗ ἐὰρ Οουχὶ 8841} ὕῦθὸ ὈΦΌΠ 
ΟΌΠΩ (νοῦ. 18), ἴδδὲ ἷβ, ῬΧΟΌΔΟΪΥ, 

ΒΆᾺΥ σαθὶϊθ ΟὉ ΟΥΟΙΥ ρᾶσὶ; ΟΕ, 86 Τασρῦϊα 

Φοπδῖῆδσι ΟΧΡΓΘΕΒ68 ἰΐ, ΠΔῪ ουδὶϊδ το 1ῃ0 
γορί, δουὰ ΠΥ ἴἰο ἴδο οδϑοὶ; δορίπαριηϊ, 
πεντήκοτγνα ἐπὶ πεντήκοντας ἴδ 688 

8 

Ἡ5ΓΣ ΠΉΣΣ ἀφ “ ἐς 
ΓΝ 90 

ΠΥ γυὴρ ὙΠ ὅΠῈ3 51 ετρρ Ὁ Τυτ» Ὄμα Γιτῷ 
γὴπν Ὡδρ Ὥδ  πΣῸ Ὁ} τ ὃν ὅπ τ Σὰ 

οὗ], ἰο θ6.ϑο ἴογ [16 οδη ἀρ) ΌΧΙ, 8600 

ῬΡ».482.  Ὀοϊοηρβ ἰο Ὁ), ποῖ τὸ Ὠ, 
δ Ἐνπ Ἐστα δοϊίοναϑ, 8ο ἐπα ̓ ΠῚ ἸῸ 
σεου]Ἱὰ ταθϑη “ οἱἱ οἵ Ῥατο οἰΐνεβ." Ὁ 

ΤῊ ἰ5 ὁ.6 ηοϊίου, ο ὙΒΙοΝ [86 δα᾽θοῖδνα 

Ἢ τοίοσθ. ΤῈ Ἰἰρμς πα8. 0 Ὅατη ΠῸΤΩ 

δυροΐηρ ἴο τροχηΐης (χα, 8), δὰ ἃ 488- 

ἘΥ οὗὨ οἱ] δυβῆοίοης ἴον 1818 Ῥαγροϑο (86- 

οοτάϊηρς ἴο ἰγαάϊείοη, Βα] ἢ δ 105) γγᾶϑ, ἴῃ 

ἐἶο οτουΐηρ, ἴο ὃὉ6 ναὶ ἱπίο ἴδ6 ᾿διηρδ. 

Βα, ἰὰ ογὰδγ ἰὸ πιβῖο ἱξ ΠἰρογΑΙ “8 Ρθ:- 

Ῥεΐπαὶ ρὲ ΟΠ ὋΣ), δηὰ Ὀϑοϑῦδθα ὯῸ 

Ὀ : ΟΜ ὩΣ ΓᾺΡ ὈΣΡΗΟ ἐν ΓΩΠ 
ΦΟ, 21. Αδὐουῦὶ ἴδο “Ῥπτο δορίθη οΟἰΐνθ». 

πὶ 
βγ-ἰἰσθς. 10}. ἰδίο (Ὦρ δβίσποίσο, δ - 
χουηδοα 88 ᾽ξ ὙΞ28 ὙΪΠῈῊ ἃ ἐοΌχίοΙ ἃ οογοῖ- 
ἴῃ, ἰδ ΒΟΟΙῺΒ 10 ὕαγο ὈΘΘῺ ΟὈΒΙΟΙΏΔΓΥ ἴῃ 
1: ϑοσνΐοο οὐ 106 ὑδῃ}]6, 1πϑῤ οὔθ ᾿'ρὴξ 
αἱ ἰοδ8ὲ 88 δἰνταγβ ὈσγηΪῺρ (866 ἸΡΙὰ.; 
ΘΟΙΏΡΔΓΟ, ΒΟΎΘΥΟΥ, 1 881. 1). 8); δ που ρ ἢ 
ἴδ ποτὰ ΘΠ, ᾿ἶ δαὰθὰ ἰο δδοσίσοϑ 
οΥἨ Οἷδοῦ βδοσϑὰ διπ οι ΣΟ, ΤΏΘΘΣΒ ΣΩΘΡΘΙΥ. 
Βο ἢ δ8 τοοῦ ΤΟΩΉΪΔΙΪΝΥ δὰ δὲ 8Ρ- 
Ῥοϊπϊοὰ εἶθ (ΝΌΠι. ἴν. 16, οἷθ.); δηὰ 

Ἐῦπ Εξτα αχρίδϊπβ Ἵ ὑγ ΤΉ ν᾽. 
ποῦ ΝΠ, δὰ ὍΣ Ὁ ΠΟ 9. 
πϑ9).--ΊΡυ τὸ ἰδ ταμάοτοὰ ΒΥ ΟἸΚαῖοΒ 

ΠῸ ὑὴς ϑηῷ Τῆς Ππμστα ὙΠ Ἀγσι Πρ] ας ΤῈ 
ΟΒΠΑΡΤΈΒ ΧΧΥΊΠ. 

Βυμ  :θυ.--- Αδίοῃ δηὰ Ἦΐδ ΒΟῺΒ δῖο δρροϊηνοὰ ῥγίοδίβ, δηὰ {μοὶ οβῆςϊ 8] ράττη 
ἀοθοτδοα; ὨΔΙΏΘΪΥ, ἴον [Π6 ΘΟΣατηοῦ Ῥτοδῖ8Β: 1. 

8. 1706 οαἰγάϊο (22); 4. [Π0 ἰπγῦδῃ (ΠΡ); 4, (0 ἀγανοτα (Ὁ )9Ό); 

[-..1».} 

[Π6 τοϑϑοϊδιοὰ ταπὶς (ὙΦ. Π2)Π5), 

το ἩΝΙΟΝ τότ δὐδοί, (ῸΣ ἴδ Ηἰμκἢ-ῥτίοϑι: ὅδ. [86 τοῦο (2.2); 6. 180 ὁρῃοὰ 
ΟἼΒΝΝ); 7. 1|6 Ὀγοαβὲ- ρ᾽αίο (0), τὶ 186 Ὁτίται πὰ ΤΒατηταίτη (Ὁ Ὁ) Ὁ); 

διὰ, 8. ἴ:6 τηἰϊτο (ΠΥ), τι τ6 ζοϊάθη Ρ]αῖθ δ). ὙΠὸ ρῥγίοδβίβ ΔΥῸ οοτ- 
τολη θὰ ὩΘΥ͂ΟΓ ἴ0 Ῥογίοστῃ {Π|6 ϑοσνΐοο τὶ μοπξ ΔΩΥ οἱ [8089 ρτοθετ θὰ ματτωθαίδι 

διὰ ρμυηίδητησης οὗ ἀδδὶὶ ἰ8 ἰπγοδίδησὰ [0 Εἰπα 80 ἔγοδρϑϑθοβ [8Β οὐτητηδηά. 

Ἁ. Τθο Ιεγϑολοα πὰ Ὀθϑη δοϊϑοιθα ὮΥ͂ 

Θοὰ διβοῦᾳ Αἱ] ἰδ πδέοηδ οἵ [π6 θαι ἴο. 
06 ΒΪν Ῥοου αν ρϑορὶο (χὶχ. ὅ; ΘΟ ΡΔΥΘ 

Ηοδ ἷν. 6); αοὰ μδ86 Ὀχουρὰ ἔδθπὶ ἴο 
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ΒΙνοΓ, πα {ἢν βοοϊκοίβ οὐ Ὦγαββ. 18. ΤῊ Ἰδηρί οὗ {π86 
Οουχὺ 8λαϊϊ ὃ6 ομα Ὠπαγοα ουξίβ, δμα ἐδ6 Ὀγοδά ει ΒΕ 
ΟΥ̓ΘΙΥΜΒΘΓΙΟ, δηἃ ἰῃ6 ποιρῃὺ ἔνθ οὐδ᾽8 οΥΓἹ ἔπ ὑπὶπϑα 
Ἰΐηθη, δῃᾶ {πον βοοκοίβ οὐὔΓ[ Ὁγαββ. 19. ΑἹ] [86 γϑββ6]β οὗ 
186 ΤΑ ΤΏ Δοῖθ ἴῃ 411 1.8 ϑοῦνοθ, 88 811] 18 Ρ] 8, δπὰ 4]} 
{86 ΡΪΏ8 οὗ ὑμῃ6 Οουγί, 8λαϊΐ δὲ 9} ὈΤΑΒ8. 
ΒΟΒΙΌΘΪΥ ἰσηρὶν, ἰδδὲ ἴδ Οουτὶ γγὰς, οὐ 
80 οδδίοτῃ βὰα, ΕΔῪ οὐδ Ἰἰοηρ δὰ 
ΒΥ οὐδ Ῥτοδὰ (7Ταΐν., Ἐχαν. 23)ς 
δΔΙεβουρῆ, 858 τ͵ὸ δαγτὸ βδονῃ, ἐδ 5 ΒΟ6 18 
ΤΟΘΙΪΥ ἴο μανθ δοθῇ [᾿ 6 οδδα, δηᾶὰ ἰδ 

Αβια δ, ὙδοΟ ἰδ ΕΟ Ὑ6886]8 
δἰοοά, [0 αἷϊδν διὰ ἰδο ἰδνοσ, δι ἃ ὙΠ ΟΤῸ 

[0 580 716 008 ΜΌΙΟ ροσίοττηθα, τηῖρδξ ὉΘ 
σΑΙ]οὰ 1.6 Οσυτγίὲ ἴῃ ἃ βιτὶοίου ϑοβο. ΤΉ 

Ξασηδσίιδη οούοχ 85 ΠΌΔ Ω ἱπειδδὰ οὗ 

ὈΨΌΠΩ; διὰ δ 5 Ποσ, αοσ τόσ. 19 : 

Ὁ Ὁ ΓΟ ΤΡΘῚ ὑΣ ΠῚ 
ΨΩ ὯΠ2. 

20. Απάὰ ἰδοὺ 8πα]0 σοιπταδπα {π6 ΟὨΙ] το οὐ [8γ8ε], 
{μαὺ ἐΒογ Ὀτΐηρ [866 ΡᾳΓ6 Ὀϑδίθῃ οἹ}γ6-Ὁ 1} ἴον {86 ᾿ἰρμΐ, ἴο 
Ρυῦ οἡ μ6 ἰδπὴρ8 ἔοσ ουθῦ. 21. ἴῃ {86 ' Τοηΐ οὗ Μεοίηρ; 
νβουΐ ῃ6 γα]}, στῇ ϊοῦ 5 Ὀδΐογο [ἢ6 ἰδβι πον, ΑΔΥῸα 
Πα 8 8008 84]} δισδηῆρθ ἴὖ ἔγοῃμλ ουθηΐηρ' 0 ἹΠΟΓΏ- 
ἵἱῃρ Ὀαΐοσο ὑμ6 [μονα : ἐΐ ϑλαϊξ ὃ6 ἃ. βιαϊαἴθ 0} αυυδὺ ἴο γοῦν 
ΒΘΠΘΡΙΟΠ8, ΟἹ (π6 ρατύ οὗἉ {86 ΟὨΣ]άσθη οὗἉ [βγδεὶ]. 

ι᾿ ΤΣ κοὶ. Ῥενε.--- -δϑογηδοῖο οὗ ὸ Οοπατοραίίοη, 

σἰτὰ ΡΟ Ν, δαὰ ἱπιονρσοίοα Υ Ἐδβηὶ, 
Ἐδη Ἐδτα, δηᾶἃ οἰμοῖβ, πὰ ὉΝ2 1772; 

ΠΟΙΡασο, δούγουοσ, ΧΧΥ͂, 87, πθογο [δ6 

δδῖοθ υοτὺ ϑἰρη ἶθα ΤΏΘΓΟΪΥ, ἴο μπὲ σα, ἰ0 
ΔΙΤΔΏΡΟ, ἐ86 181108.--ἼΟ 21ὸ2 ἰ5. 1860 
“τοπὲ οὗἉ τσ θοςηρ,,᾿ ΟΥ [Π6 “ἴοηϊ οὗ δΔρ- 
Ῥοϊηπίιηοηξ," ποῖ [86 “ {ΔΌοτμ8016 οὗὨ ἐδ0 
οοπστοραῦοη" (Ἐηκ. Ὑεγ8.), οὐ 90 
δ) (Οπηϊκοῖοβ δπὰ οηδί8η); ἴον αοὰ 

Ῥτοζηΐδο8 ἴο σηϑοῖ ἴπθγο Μοβ68 δῃὰ Αδγοῃ, 
ἀγουχὰ ΗΪ5 τονοϊδιοηϑ; ἱξ ᾿τἃ8 ποὶ ἀϊ- 

ΤΟΟΙΪ δ υἷδοο οὐ δδβϑοιι Ὁ] Υ ἴοσ [δ ρΘΟρΪΘ 
(8966 Ρ. 498; ΘΟΙΏΡΑΙΘ ΧχΥ. 32; χχίχ, 43). 
Απὰ Ὀθοδῦδο ΕΠ|6 ἴθσ ]6 ͵ ἴ8 δ'ϑο (6 ρ͵δοθ 
δΔρροϊηϊδὰ ἴογ 16 ὨὈϊνίπθ δϑοάθ, ἰξ ἰβ 
ἸΙΚκοντῖὶϑο ςδ]οὰ ἽΠΙ (Ρεδ. Ἰχχῖν. 8).-- 
ΠΥ ὃν ἴα ἰάθπεῖοαι πίθι ἸΥΣ 58 
ΠΥ, “ Ὀαοΐοτο ἴ6 τὶς οἵ [0 ἐδ δι Ωγ ἢ 
(8.0 χχυὶ. 838).--- Τ6 ϑδϊηδσιίδη οοᾶοχ 
τοδὰβ Ὧ" ; δηὰ 80 ΤΟηδοΓ8 (ἢ6 

βορίυσσίηϊ: εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν. 

σμαρ. ΧΧΎΠΙ. 1. Απὰ Ῥυΐηρ ᾿ἴδου Πθα Ὁ ἰο (866 Αδγοῃ 
ΤΥ Ὀγοΐμοῦ, δηα ἢ18 βοὴ8 Ὑἱὰ ἶπι ἔτοτὰ διθοηρ [6 

1 Σοὶ, Ῥέενε.---- ΤΆ Κοὸ ἴδοα, 

ἩΪπ δ] ἢ (νοσ. 4), ὙΟσΟαΘ Ὀοίοσο (ΠΟΥ 
ὝΟΘΙΘ 88 ἀϊδίδσις ἔγοϊῃ Ηἱἰπὶ 88 41} ὑπὸ ἰάὰοὶ- 
ὝΟΥΒΕΙΡΡΟΙΒ; Ηο ἀοδιϊηοα (θὰ ἰο ὃὉθ 8 
ΒΟΙΪΥ ῬΘΟρΡΪ6, ἃ Κίησήοχι οἵὗὨ ῥχίϑδίβ (υδσ. 6); 
61} 16 ἰδτγβ δηὰ ἰπβιεϊϊαϊοηβ πιο ΗΘ. 

ογάἀδίποά τοηδοὰ ΟὨΪΥ ἴ0 Ῥχαρϑζοὸ 16πὶ [ὉΓ 
τηἷἰθ νορδιίοῃ, ἴῸὸ σοδιϊζθ {π8 Ῥγοιΐδο, 
Ὕμδὲ ἰδ [δγδο 8 οσο διροης ἴδ 

ὩδίίοηδΒ,. τοῦθ ἰδ6 ΤΥ 8 διροὴρ [86 
(γῖθο8 οὗ 116 Ηθῦτονβ, αἀοἀ (6115 Ιδτδοὶ 
ΗΪΐ8 γβι- ὈΟΣΙ 80 ; διὰ (6 1, ονϊῖθα τὸ- 

ΡΓοϑοηῖ, ἰπ ἴδγδοὶ, (6 βγβέ- ὕΟσ 80Ὴ8 

(ποῖθ οἱ χΧἰϊὶ. 2). Ἰεγδοὶ ἰδ {Π6 Βοαῖ, 18 

ΔΣΤΩΥ, 1ἰΠ6 οδατηρίοη οὗ Θοᾶ; δηὰ ἱἰη. 
1ετδοὶ δρδίῃ, ἔδο Ιυϊίθα δ Ηΐς ΌΟρδ, 
ψὴο ἤκμι Ηἰ6 Ὀαειίοα. (χχχὶϊ, 28; Ὠθμῖ. 
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3 ὌΠΙΣ ἼΘΙ ΒΘΗ3) 5 Ππρ ΣΌΣ» ΡΥ. 5 
ἘΓγλδτί ἤφο ὙΠ Γπ ΘΒ ΠΡ. 8. ΤῈ 
Ὑδγη ΤΙΘΣΤΙ ΠΝ ὑρν ὙΝ 
ἡδῃ5 “ΦῈ ὈΡ51 Πρδὴ 4 
χχχὶϊὶ, 8--- 11, οἱο.). ἘΒαΐ, δβοηρ [δ 
1ανϊϊοδ, τπ6 ἴδια γ οἵ Αδζοῃ ἰδ κἰηρ!οὰ 
ουὖἱὲ ἔος το ἱτητηοᾶΐδίθ ϑογυδηΐ οὗ ἀοά; 

186 οδες Ὀγδηοίοδ οὗ 18 ἐγ 6 ΔΓ ΟὨΪΥ 

1)6 χη πἰδίοσα, [ἢ 6 Σ,Θη14]8 οὗ [6 ΑΔιοῦ- 

ἀι69; ἴδ: ἰαξίοΣ δἴοῃθ σοργοϑθηὶ [δγϑοὶ 88 
8 κίηρσάοτῃ οὗ ῥγτγίοδιδ; [ΠΟῪ δ’ ἸΏΟΤΘ 
ῬΙΌΡΟΙΣΙ (6 οοηποοηρ ᾿ἰπκ Ὀοίνγθθα 

Οοά δαηὰ «το; δη, ᾿ΒοΓΟΙΌΓΘ, ΟἿΣ γΟΓ80 

᾽,966, Ὑγ [ἢ τοχεγὰ ἴῸ Αδζοῃ δηὰ ἰιἷβ β0η8, 

ἴδ)6 κδιὴθ βἰρηϊβοδηὶ ἰάθα οὗ δγίπσίπο πεαν 
(Δ ῬὍΠ), πὶ πιῖοῦ 186 οἸοοξίου οἵὨ [δγδοὶ 
86 ἴπ6 ῬΘΟΌΪΔΥ ῬΟΟΡΙΘ νὴ ἀἀδδὶρηδιοα 
(εδδρ. χίχ.; οοῦραγο [2ὃν. Υἱὶ. 85; χ. 8); 
διὰ 45 ἰῃθγο τῃο δορδγδίίοῃ ἰοοῖ οἶβδοθ 
ὦ ἔτοῖα Αἱ! 186 πδίίοπδ᾽ (Ὁ ΜΠ 99, 
γοσ. 5), 80 ἢοζο, “ἔγοιηι ἐδ χη δὲ οὗἉ [5186] 

2 ἼΠΏ), ποῖ, Ἰπουρσὰ οοῦ- 
δεοχδιοα ἰῃ 118 ἐὑΟ.Δ. 7, τοααΐγοδ τηϑδίοσβ 
ἀχοϊαδίνο Υ απὰ ΘὨ ΓΟ ἀονοίθα 0 ββῃς- 
ἰδειῖίοι δηὰ σοὶ ρίουθ ϑοσυῖοο. ἊΑπὰ ἴῃ 
ογάος ἰο αἶνο ἰο εμ|8 ἰάθα οὐ Ῥυίθϑο  Υ 

ΒΟΥ [6 ταοδὲ σοῃοζοίθ δῆδρο οὗ Ἡδὶ ἢ 

ἧς ἰ6 ᾿σαρδοϊα, αοὰ ἀϊδιϊησυϊεμοὰ δηὰ 
βεραγαιοὰ διποῦρ [6 Αδσοῃΐνοβ διζαΐῃ οὔθ 

ἑπὰάϊνί δὶ, ἔἰὸ ΗΕ -Ῥτίοδὲ, τὸ ποϊϊοὰ 
πῃ ὲα Ῥϑϑοῆ, δηὰ γοργοδοηίθα ἴῃ ἃ βισὶ- 
ἑπρ᾽ ΤυΔηπΟΓ, ἴ86 ἩΒΟΪ6 δτι οὗ {π0 ἴΠ6ο0- 
ογδιεὶοδὶ ἰσυῖδπ; ἢ6 γὙᾶΒ ἴΠ6 ποδά οὗ [6 

εἰδῖδ, 1:5 δβρίγίϊπδὶ κἰπρ ; 8 ἸΏΘΓΟ ΔΡΡΘΑΓ- 

ΔΏΓΘ ΓΤΟΟΔΙ]οὦ ΤΟτΟΪΌΪΥ 116 οοηῖγο δηὰ 

Κοττοὶ οὗ το Ἀ[οκαὶς ἀοοίτίηο5; ἢ18 οδἕοθ 

δυτοοϊχοὰ τδὸ ἱπίογηδὶ σοϊδίίοη ὈθΟΘΘὮ 

Εοὰ «πὰ [κτϑοὶ, τμ6 ἀπεῖοα οὗ {86 ἰπηα]- 

νἱάυδὶ, δηὰ τὸ στοαὶ Ὠἰἱδύοτὶ 681] τα βδίουι 

οἵ 16 πδοη, Ηδποθ [δ 6 τὐηυΐθῃ 668 ἷ8 

ἐχρ οδϑὶο τῖιἢ τ μῖοἢ (Π6 οδϊοίαὶ τοῦθδ οὗ 
τῆς Ρῥυίεδιδ δὸ οσγἀεγοὰ δηὰ ἀοδβογὶ δοὰ ; 

1ΠΕΥ ποῦ ἱπίοπ θὰ (0 τορσγοϑοηΐ β0 ] ἢ π|6 

δοὰ ἱτηροσίδης ἰ4685; ΠΟΥ ὝΟΓΘ ΔΌΧΙΔΥΥ 

ΤΩΘΔΏΒ Ὁ. ἱπηργεδβαΐπρ ὌΡΟΣ [6 ὈΘΟΡΪΘ 

τδο νοεςδείοη οὗ [δτϑοῖ; {ΠΟΥ͂ ὁδῃ, ἰπόγὸ- 
ἔοτα, ποὲ 6 ἱπεϊχηϊδοδης, δοοϊἀθηίδὶ, ΟΣ 

ΑΙὈΪΧΑΙΥ; ΜῸ δῖϑ ποῖ ΟἿΪΥ θη 16, Ῥὰϊ 

4Φ 

ποτ τ οι: ἸΒῚΣ ΠΕΝῚ 8 
ὑπ ἸῚΡ ΤΠ ὭΣΤΕ 

ΘΟΙΏΡΟΙΪοά, ἴο βοδῦο ἢ δῇοσ [Π6 ἰάθδ8 οἵη - 

Ὀοάϊοά ἴῃ [Π6 σβιτηθηῖδ; δὰ τὸ το͵]ϑοὶ δὲ 

ΟἿΟΘ Δηἃ ΘὨΓΟΙΥ ἴδ Υἱοῦγα οὗ [Π0860 τδΟ 
Β66, ἷῃ [Π6 σοΙρ οαίθά Ρῥυΐοϑι γ ἄγοβθ, 
ὩΟΙΒηρ θαΐ δὴ δρστοκαῦο οὗ πποοπποοίοα 
Ρίοοδβ, του Τοδηη ΟΥ̓ Ὁ] ΟΣΙοΥ αἷπη, 

ΟἿΪΥ ςα]οιιϊαιο ἰὼ Θμδηοθ [16 Ῥότορ οὗὨ 
106 ῥγίοδίδ, δῃὰ ἴππὸ ἴο αὐγὸ ὈΥ͂ Ἔχίοσῃδὶ 
δρ᾿θηἀου [110 ἱπηργοδδὶ Ὁ]6 δβοηδε8 οὗ [86 
ταυ!εταᾶο.--- ΤῊ βυβὴχ ἰη Ὁ) Π5Ὁ ΔΡΡ 168 ὸ 
ΑΔΙΌΠ, 88 ἴΠ|6 στηοβὶ ἱπηροτγίδηϊ ἱπαϊνί πα] 

ΔΙΔΟΏΣ ἰδοδθ τηθηϊτοηοὰ Ὀεΐίογο, δὰ δ8 
106 ἀοεϊχηδιοῦ ΗΖ Ὀσίοδε; κηὰ ἢθ 18, ἰπ 
ἴδοϊ, δ'οῃθ Ὡδιηγϑᾶ ἴῃ 186 [0] οὐνΐηςς ὙΟΓΘ6. 
Μόογϑουοσ, ἰὲ ἰ8 κηόνῃ, ἰδὲ ἴ6 ΗΘΌΓΟΥ 

Βιβῖχοβ ἀο ποῖ δἰ γδγ8 οοττοδροπὰ 4π|ῖ6 
ΘΧΔΟΙΪΥ τῆ [ῃ06 που ἴὸ πτδιοῖι {ΠΟΥ 
Ὀοϊοηρς; δηὰ τ1ῃ6 δἰηχοϊαῦ 18 τοὶ πηΐγο- 
4ΌΘΏΠΥ πδοὰ ἰηκίοδὰ οὗ ΤΠ6 ρμἰυσαῖ. ὍΤῈθ 
Ἷ ςδῃῃποὶ ὃ6 ἴδίκοη, τῖἢ Εδη ΕΣ, το πὶ 

ΒΟΥΟΓΑΪ τηοάθγῃ ΟΟΙΣΙΘΠΔίΟΥΒ Ὦδγθ ἴο]- 
Ἰονοᾶ, 848 Δ Ῥαυ ραγαρφοσίοιρα; ἴον 1818 8 
ΟἿΪΥ δἀάοὰ ἴἰο δυροίδηςίνοδ, σΘΏΘΓΑΙΥ ἴῸ 
ἰπάϊςδιθ [6 φἰασέμα οοπείχμοίμα (ἴοΣ ἰη- 

εἰδῆςο, ΖΦ ἸΔΠ, Ῥιδ. οἱ. 11, ΜΩ 122, 

Ναυη. χχὶν. 8, 15, οἴς.), ποῖ ἴο νγοσῦβ. ΤῈΘ 

τοηἀοσίηρσβ οὗ ΟὨΚοΪοβ δηὰ “οηδίμδη ὮὈΥ 
ΟΡ » ΟΓ ΟΥ̓ [86 ϑδορίυδρίηις ὈΥ͂ 
ἱερατεύειν μοι, ΔΥῸ ὯΟ Ὠγοοῦ ἴογ (δὲ ορὶ- 
πΐοη. ΑἸΓΒουρὮ 19 ἴῃ ῬΙο] 18 ἔγθαθθηι! Υ 
ἸπΊΣΔ ἢ δ οἶγο: “ ἴο ΒΟΙΥ͂Θ 85 ὑσίϑδι" (νοῦ. 
41; χχῖχ, Ἱ, οἷς. ; Θορ. νοῦ. 30; 9ΞΞ}}2} 

ἧς ἷ6 ὈΥ͂ ΠΟ τη 808 ἱπιροβδί]6 ὑπαὶ ἰΐ ἴ5 
Βοτηοιϊσηοϑ 4180 ἐγϑηβιεϊνο, ἩΠιοἢ ἰθ ἐδ 

πδῦαὶ πιρδηίης οἵ ΡίοΙ; Ἰ)Π59 18, ἐδοτθ- 
ἔοσο, ῬδΓΆ]1]6] τ Δ, δηὰ ἐδ βγποῦγ- 

ΤΩΟΌ8 ὙΠῚ Ἰ 51) (τοῖν. 8; χχῖχ. 1, οἷς.) 

Μροηάο βδοβη: “ [ἢπ Ζὰ τηοίποιῃ ϊοηδβὲ 
οὐπσυνθῃοη."--Αουῦὲ [ἢ 6 δοη8 οὗ Αδγοῃ, 

Β66 Υἱ. 28, ΒΟΤΘ [ΠΟΥ͂ ἃτΘ Θηυτηογαιθα ἴῃ 
81:6 861π|0 ΟΥΔΟΣ 88 ἱπ ΟἿΣ ὙΟΥ86. 

Φ. ὙΠῸ ραιτηθηίδ οὗὕἠἨ Δδγοὺ δρὸ οδ]ϑὰ 
ἘΟΪΥ, Ὀθοδσδο ΠΟΥ͂ ΓΕΓΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ΜΟΣΏ 
ἀυχίης [86 Ῥογίοιτωδλῃοθ οὗ διἷ8 οβὶεὶδὶ 



δ2ὅ ΕΧΟΡΌΡ ΧΧΥΙΙ. 

ΟὨ]Πάτϑη οὗἨἁ 18γ86], ᾿ἴο ἰηϊ δία Ὠΐτῃ ἴο ΤᾺῪ 86 σνΊοθ, παπιοῖῳ, 
ΑΔδιόη, Ναᾶδῦ δμὰ Αρίδυ, Ε]αΖαὺῦ δῃηαὰ {Πα πδῦ, ΑΔΓΟῊΒ 

80η8. 2. Απᾶ ἰδοὺ 588]0 τηβκα ΒΟΙΥ ραγτηθηβϑ [Ὁ ΑΘΥΟΏ 
ΠΥ Ὀγούμοῦ, ἔὸν ρου δηᾶὰ ᾿ἀϊβιϊπούΐοῃ. ὃ. Απά ἰβοὰ 
ΒΠ41} Βρϑὰξκ ἴο ᾽811 ιὐῦο λαῦθ ἃ ἶβα ᾿ραγύ, μι 1 δανθ 
ΒΠ16ἀ ἩΣ (μ86 βριτῖξ οὐ σβάοσῃ, ὑπαὺ ὑΠ6 Υ τηβκο Αδγοπ᾿ 
δατιηθηΐβ ἴο σοηβθοσγαΐθ Ὠΐπη, πα ἰο 1ηἰυδἰθ Ὠἷπὶ ὕο ΤῊ 
Βουυῖοθ. 4. Απά {686 αγὸ [86 ρσαγστηθηΐβ ΒΙΟὮ ὉΠΟῪ 8841] 

. ΣΕ κοί, Ῥέγε.-- δὲ Ἦἢ6 ΤΩΔῪ ταϊηἰδίοῦ πηΐο τὴ6 ἴῃ ἔδ6 ῬτΊθ5:᾽ 5 οἸοΘ. 3 Βοδυΐγ. 
8. ΑἹ] ἐμαὶ διὸ πῖβο- οασίοα, τμῖοδ 1 μανὸ 116 ἀ. 

ἐπποξίουβ; [ΠΟΥ͂ ἬΟΓΘ 88 ἐπα βροΏ 8816 [ῸΣ 
100 »τίοϑιὶβ 88 [6 Ῥχγίοδίϑ γοσῸ ἰπ αἰ βροη- 

ΒΔ ὉΪο ἔου [86 ΤΑΌοΓΏδΔοΙΪα; δηὰ ὀυοσγίης 
8. ΠΟΙΥ ἩποΝ βιδηὰβ ἰῃ οοπηοοίου υἱοὶ 
[86 βαογϑά δανιίδοη οὗ αοά. 14, [ποτὸ- 
ἔογο, 10:6 Ἰδθογηδοὶο 888 ΔΩΥ͂ τηϑδηΐηρ 
Βογοῃὰ ἃ τρογὸ ἰϑηΐ οὗ ὑδοδγὰδ δηὰ Ἵοὔσ- 
ἰδἴηδ, [86 Ὀχίοδι νυ σοῦθϑ τηῦδὲ ὈῸ ἀγανῃ 
ἑηῖο 1116 β8πι6 οἰγοῖο οὗ ἰάθαβ. Βυΐϊ {Π|680 
ΤΟΌΘΒ Α:Θ6 ἔπιον ἰηϊθηἀοὰ 0 6 “ἴοΥ 
ΕΊΟΣΥ δηὰ ἴον θΟδΌΪΥ ;" [ΠΟΥ δΙὸ [0 6Χ- 
[ΟΓΏΒΙ ΤΑΙ οὗ ἀϊδιϊποιίου ; (ΠΟΥ͂ τηΔη]- 
ἔδδι ἰτι ῬὙὮΟ ἬΘΔΑΓΒ ἰΠθ: 88 δουρί συ. 
πῃ αἰΉΝ Υ δηὰ Βοϊἑπθ88; (ΠΟΥ͂ τοργοϑθης 
.ῖ5 οἰουδοη δηὰ ᾿ἷβ ἱπηρογίδῃς βρί γα δὶ 
Ῥτγίν οσο8. 

8. ΕΥΟΙ ἴδου γ, οὐοσσ Κηονϊοαρο 

ἩΈΙΟΝ Ι8Π ῬΟδδ65868, ἰ8 ἃ χῆ οὗ Οσοά; 
πίιπουΐ ΗΒ 8.85: πο ζδη ἰδ ἘΠ84Ό]6 ἴὸ 
διαί οἰ ΠΟΥ δῇ ΤΏΟΓΆ] ρογίθο θη ΟΥ ἴη16]- 

Ἰϑοίπδὶ οἸθαστ 688; ΘΥΘἢ (6 Δ} οὗ (0 
ὙΟΥΪΚΙΩΔῺ 18 ἃ ΥΒΟΙΟΙΒ ῥγοϑϑηϊ οὗ 10 
Ιωοτὰ, πῦο “ 8115 186 μοαχὶ νεῖ [ἢ 6 δρί τις 
οὗ πὶιϑάοτη. [Ιη ΒΙὈ]οαὶ ΡὮΓΑΒΘΟΪΟΩΥ [86 
λεατί (32) ἰδ οοῃδίἀοτοα δ. ἴδ. δοδὶ οὗ 189 
νπεκίαἱ ῬΟΎΟΥΟ, 8 ΜΙ] δὲ οὐ ἐδοϊϊηρ; 

20 ὯΞΠ ἰδ δ πιδῃ οἵ ἱπιο ξαηςο, ορροδοὰ 
ἴο 32 ἽΦΠ (δοΙρδσΘ Ὡ9 2, δοῦ χχχυὶΐ, 
δ; 220 ὙΦΌΝ, δον χχχίν. 10; 1 Κίηρϑ 
δ], 9---12; ῬτοΥ. χυϊἹ. 16; δῃὰ ἱῃπ ατϑοῖκ 

φρήν). Νοῦν, [Π6 δειδ.8 δῃι ἃ ΟΣ τ 6 ΔΙῸ 
ποὶ 8]16ἃ πῖξὰ της ἀϊνῖηο δρὶγῖὶ ἴῸσ 106 

ΒρΘοΐδὶ Ῥάτροθο οὔ ργορδσγίηρ [86 ῥγίϑδβιο Υ 
τοῦσϑβ, δυὺὲ Μοδοδ ἰδ ογάοζγοὰ ἴὸ ἰηνίεο 4]} 

ἔΠο86 ὙΠῸ 2661 ἴῃ (ποσαϑοῖνοβ π6 ΔΌΣ ΕΥ, 
ἴ0 δϑοὶπὲ ἱῃ 115 ΠΟΙ τοσκ. 

ᾶ. Τη 10 Βυμητη ΔΎ οἵ (15 ἙΟΠδΡίΟΥ ἨΘ 
δδνο δηυτηογείθα [Π6 εἰσὶ Ραχίδ οὗ [89 
ῬΓΙΟΒΕΥ ἀγα. ΝΟῪ, ἰδ 18 δὲ ἰοδβὶ ΤΑΣ - 

8016, (παὶ [6 τοῦ68 οὗ {π6 Θογτοη Ῥτγῖοδὲ 
οομϑἰδιϑα οὗὨ ΟΣ μῥαγίβ, θὰαὲ ἐμοϑο οὔ [10 
ἩΪΣΙ-Ρυίοσι οὗἨ ὕνίοο ἴθασ, δηὰ ἰδδὶ τἢ9 
Ἰδοῦ, οὐ 186 δ οὗ Αἰοποιηοηΐ, ἢ θη 

86 Ῥοτίοσιηθὰ [Π6 τηοδὲ ἱπιρογίδηϊ δεῖβ οὗ 
᾿ἰ9 οὔἶοο, ομδηροὰ ῸῸΓ Ὀΐδϑοοϑ ἔοσ ἔουγ 
οἴδοσ. [δ ἱξ ἃ τυδίίοσ οὗ οοῦζϑθο, ἰΠ δὶ 1Π6 

ἀἰδογθηὶ ΘΟμ ΘΠ ΔΌΟΓΒ ΒΡΡΙΥ ἴο ἴδ ζδγ- 
ΤΩΘ 18 οὗ [Π6 ῥγοδίδ 106 β8δἴηθ ὉγΠοἱρ]ς68 

ΟΥ̓ ΒΥτ 011. 8] οχρ δηδιίοη ἩΔΟἢ ΠΟΥ 
οηἀοενουγοὰ ἴο ἀοΠΠ ΟΠ Β.Σ816 ἱπ [6 ΗΟΪΥ 
ΤΟΌΘΤΔΟΪ6, δηὰ ῬγΟλ τηθοῖ ἤσΓΟ, ἰηδοοά, 
ΜΙ 16 5816 γασίοἱυ οὗ ορίπίοηβ, [6 
ΒΆΙῚΘ ΒΑΧΔΟΙΟ δηᾶ Ἰοδγηΐηρ, δῃὰ [Π6 ΒΔ 16 
ΔΙ  βοϊδ! ἐγ δηὰ ἔμ γ. 706 δηὰ δ6 
ςοδηίοαὶ, γα ἱ πἰσδὶ, ἰγρὶςδὶ δηὰ τοοάοσι 
ῃορϑιίτο οοποορίίοπ; δηὰ ΒΒΘὮΓΣ 845 60}- 
εἰπυοὰ δΐ5α οἰοαυσοηςξ δυρυσηθηδιίοηβ, 
Αἰ ουρ ἢ, ο [86 πλοῖο, δὲ8 σϑϑα 8 δ ΓΘ 
ΒΟΓΘ ΟΥ̓ ΖΓ ΒΑΡΡΙΟΣ [ΔῈ ἴπ Ηἷδ ΓΠΘΟΓΥ Οὔ 

ἴ.0 ΤΑῦογηδοῖο (8606, Βοτγογοσ, ἐπ 7γα). Βας 
[06 ὨσΤΩΡΟΥ ἴουΣ ἰγρὶδεδ ἴο πὶ ἀϊνίηθ 

τοτοϊδιίοη, δηὰ {πο μδγηθηϊδ ΠΟΥ, 
ἐποΓοίογο, δὲ [ΠΟΥ ΓῸ “186 ᾿ἰνηρ᾽ ᾿πδίγα- 
τηθηῖδ οὗ γουοϊδίΐου," ὈοοϑΏ86 “ ἐποὶν θ0Γ- 

Υἱοῦ 8 Θη ΓΟ Ὀουπὰ ἰο 10 ΤΑΌΟΓΔΟΙΪο, 
ὙοὮ ἰ8. (06 0Ϊ]Δοθ οὗἁὨ ὑδδεϊ τ ΩΥ δὰ σὸ- 
τοϊδιοη." Βαϊ ἰξ ἰδ ἱπιροκδὶ Ὁ]6 ἴο δγτωρῶᾶ- 
1 χ 9 νὰ 86 ἀχροδίιοη; ἐμ6 Ῥσὶοδὶβ δ:Ὸ 

ἴδο τορσοδοηϊαιίνεβ οὐ (ἢθ' ῬΡΘΟρ]θ σαίδοῦ 

[845 οὗ αἀοἂ; [ΠΟΥ Ὀτίηρ, [86 δοη(ἰπιϑηῖδ οὗ 
1εγδὸὶ Ὀοΐογο Οοά, ποὲ (δ6 Ἐ1} οὗ αοὰ 

Ἠοΐοτθ [δγϑοὶ; ποῖ (0 σουϑϑὶ, Ὀπὲ (ο ΟΌΘΥ, 

6 Ἰποῖνρ οδἶῖοοα, [1 γὙὺ ΔΙῸ (ο δοοῖς ΔΗ͂ 

τοοδηΐηρ ἰῃ [6 ΠατροΣ ἴουτ, ἰδ ἰδ ἴμδὲ οὗ 
οΟΣΩΡ οἰθη688 δηἃ ΘΠ ΣΟΥ; [06 ΒΑΌΔΙΘ ἰδ 
εἰοθοὰ ἔγοτηι Αἷὶ αἰάθαβ, ἐξ ἰ8 ϑυτωτηθῖσί Ὁ] 
δὰ πδοϊο; δηὰ ἐπα [86 ζουτίοϊά γμεατὶδ 

οὗ (δ0 ΡὈΥΟΘΟΥ ἀὐγθδθ ἸΏΔΥ Ῥοΐωὶ (0 ἴΐ8 
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Ὁ ἫΝ ἸδῚΣ Ὀρρϑὴ ΠΡ ὙΦ Τυῖον ΟΥΩΝ ἬΒΩ) Πρπ 
Ῥετίοεϊζου δηᾶ ςοπιρ οίθποδδ; ἴδ ῥγίϑϑὲ 
δ επίἐγεῖν εἷοίλεά ἐπ λοίϊϊπεδε; 411 σου] 

ταοαϊεδείομδ, 41} ῥγοίδῃο {θοῦ δΓῸ 
Βδηΐδηοά, δηὰ ἴδ τοϊπὰ δηὰ {8 βϑασὶ δῖὸ 
δχοϊυδίνο  ἀϊγοοίοὰ το αἀοα δηὰ ἴἰο δ8:ο- 
1πγ. ΗδποΟ Α1Ὸ ΧΡ] ΙΟΔΌΪΘ Ῥθγαϑοδ ᾿ἰΚα: 
ΥἹΌΣ πῦρ 39»): “ Βο οἱοιμοὰ Ηἰτοθοῖ 
ἢ σαγβίης κὸ πὶ Βἷο χαπηοηῖ ἢ 
(Ῥαἴαι εἶχ. 18); οσ "Ἱ ὯΡὴ γἼ3 Φ 2991: 
“86 ῬΡαΐ οἡ ἴδο0 ραχτηοπίδ οὗ γϑηρϑαηοθ 
70 εἱοιδίης, δῃηὰ νδδ οἶδὰ Ὑ}} 268] 88 ἃ 
εἰοκο (166. 1ἰχ. 17." 
Το ἢγεὶ οὔ 106 ρει θϑεὶυ χζαττηθηίδ ἰδ [Π0 

Τυκιο (Π2Π2). [εκ γγαδ ῬΧΟΌΔΟΙΥ νόσὰ 
δῦουθ ἔπὸ δὲιίτε, ᾿τδ8 ἃ ἰοὴρ εἰοδθ σοῦθ, 

πλοῦς ἔ] 8, οονόγίης ἴδ6 τ βοΐο ὈΟάγ, 

διὰ τοδοδίησ ἀονῃ ἰὼ ἐδ6 ἴδοι, πῖ!ἢ 

δἰοευθθ; ἷἱξ νωβ οὗ ᾿ἴπο (δ, οε Ἴ2, 

Χχχίῖχ, 27; 1,ονΐϊξ. νἱ. 8); διὰ ἰοστωηϑὰ, 0 

ἃἀουῦε, οο ψ οἷ6, τε δῃ δρεσίασο δὲ (16 

ὮΡΡΕΣ ματὶ ἴῸσ ἴδῶο ποεῖ; ἰδὲ νδϑ πόουθῃ 
(ΟὟ ΠΡΌ, χχχίχ. 237), δηᾶ, σοῦ δΌ]γ, 
85 Ο06 οπεγα ρίοοθ, πϊεποῦς 80 δρρὶῖοδ- 
ὥοι οὔδ πορᾶϊο; ἴον (δα δεὶ οἵ θαυ 
τ θοἷο ζαιτηθηδ 88 ῬΟΓΙΘΟΣΥ ἴδιαν 
ἀἰδετοῶς δησίθης πδιίοηδ, δηὰ ἰδ, ὉῪ 

Φοδορδπδ, δ υδοά ἤὸ ἢ τοραγὰ ὸ δῃ- 
ΟΥΒΟΣ μδιὲ οὔ [16 ὑεθδγ ἀγοσδ. [ἱ ἱβ 
ξδιδτα!γ 4ᾳμπδ᾽ βοὰ Ὁ [Π0 ορίοὶ ΩΦ, 
Ὑοὰ τωθδηθ, τοδὶ Εἰ κοἱγ, ἐδεεοϊαίοα, δο 
ἔδιας [δα ἰοιτηδ οὗ ϑαυδσοδ ΓΟ ἱπί ΥΤΟΥΘΏ 

ἔη 1.6 χατηοῦϊ; ον γ᾽ εἰχηΐβοδ, ἰῃ τοσ. 
30, (0 δ6ὲ 8 ζ6ῖ) ἰῃ χοϊά, απὰ [Π6 δοιίηρ, 
ἰδεῖο δἱπἀοὰ ἴο, τγβϑ, ἴῃ 411 ὈσουθὈ ΠΥ, 

ΒηθΔσο; [20 ΒαΧΔρΡΌΙΔΙ ἔογῃ, νοῦ Μαὶ- 
τοοῃ 68 πΌΡΡροϑοα, {κὸ 16 ςα}16 οὗ 186 

Τυτηϊπδιηςς Ὀδαδίδ, 15. ὉΥ̓͂ ΠΟ Τ6828 ὑΪΔ- 

εἰοῖα.Ό. ΤῈ δορίπδαίη! τοηάοσβ, ἔΓΘΟΙΥ : 
κοσυμβωτός; ἰδ Μαυϊρεαῖο, ἱπδοσαγαιοϊγ, 

“ὁ δηρτιδέυ δ᾽ (ΟΟΙΊΡΑΙΟ ο᾽οφερλιω, Απιΐᾳ. 
ΠῚ. νἱ. 2) Τθο Ῥύγροθο δηὰ τθδοϊη 
οἵ 1186 γνοδίσῃοης 16 86] -ογἱάσηξ; ἷξ ἰ6 οὗ 8 

Ὑ1:6 οοἰσυγ, τ᾿ Βῖοὴ ἐγρίβθοβ ῬυΣγ; ἰδ ἰθ 
οἴ δης ἴδ οΥ Ὀγαδαδ, τ ιἰοἢ ᾽5 [Ώ6 Θτη Ὀ] ΘΙ. 

οἵ τε χίουδ βδηοεν (δηὰἃ δορ τι δδοογίδ 
ουθῦ, ἐπὶ ΓΓΠ πιοϑηδ ἰΐπδῃ; δὸ ἴδδὶ ἱΐ 

ποιὰ ὕὈ6 ἐδ πο χαιτηοηὶ κατ᾽ ἐξοχήν; 
ΘΟΙΏΡΑΟΣΟ ἴδ δά χοοὶ ἱπ ἴΠ6 Κἰηὐγοά 

ἀϊαϊοςία, ἩΟΙΟ ἱξ εἰχηΐϊθοδ δἷδὸ βδχ ΟΥ 

6 :}); ἰδ ἐδ δ ἶγο, ἰο σοργεδοηὶ (Π9 Ὀγίϑδὲ 

85 ΘΓ ΓΕΙΥ Ο]ο Βοὰ ἐπ ρυτὴν δηὰ βϑηςι Υ; 
ἢν [45 (δ ΒαΌΔΙΘ ΟΓΏΔΙΏΘΏΪδ ἱπίο ΓΎΤΟΥΘΙ, 

ὙΠ Οἢ Ροΐπὶ ἀραΐη ἴο ἐΠ6 Θοταρ᾽οθίοποξ οὗ 

[μ.16 ψΚαιτηθηΐ, Ὑ οι ἱν ππἀουδεοά!γΥ (80 
Τοοδὲ ἱπηροτίδης ραχὲ οὗ [86 ῥτίοϑιγ ἀγεθα. 
ΒδΘδΥ 0811 ἷς [1)6 “ φαττηοηῖ οἵ βαϊνδιίουῃ, 
οἵ τ ϑουξηδδβ, οἵ Ῥοδου, οὗ Ηΐθ, οὗ πεδ - 
τ] Ἰίρῆι," αοὰ δ εαὐτῖνοθ δὲ ἐΐ6δὸ 
δ κεἰ βοδίίοηβ ΟΥ̓ [810 8816 δρϑείουβ ἀθ- 
ἀαποιίοηδ οἵ νι ϊο γό ΒΔΥΘ ΔΙΓοΒαγ μκίνθη 
5. Ποϊοπὶ Βρδοὶ ΠΏ. 

11. Ονον δ6 τποΐς [80 ΟΙΒΌ,5 (2228) 
ΓΔ8 0. ΑἈἩΒΟουρΡΝ (δ0 ρσἰχάϊο ἔοτιοοὰ 
δὰ ἰμαἱδροηθϑαῦϊθ μασι οὗ 126 Οτϑείαὶ 

ἄγοοθ (9200 ποίϑ οὔ Χχί; 11}, ἰδ 18 ΣΠΟΣΘ 

ΟΒΡΘΟΙΔΙ 1.6 δυῖῦοὶ οὗ τεοβάΐηθδα, οὗ 
οἴἶδοο, διὰ οὗ δρροϊηέπιοης (0 δο:5Ὸ ἀυεο8 
(βαϊδὶὶ χχὶϊ, 21, οἱς.); διὰ δδ [πὸ τυηὶς 

οὔ ἰδ ρμείεδὶ (Π27}2) νδὲ οἱοϑο δικὰ ννἱέδοαυς 
ἴοϊάμ, ἰδ γγῶβ ΘΟ τοαυϊγοὰ ἴἰὸ ἔδϑίδῃ 
ἐξ; δηὰ {πἰ8 18 δηοῖθοσ σϑδϑοσὶ Ὑν δίο ἐπιδιὶ- 
868 18 'ῃ δδοϊσηΐηρς ὑο 86 αἰγάϊο ἃ ἸΏΟΓΘ 
ΤΏΡΕΣΙΑΙ τηθδηΐησ,. [Ιξ ἴδ, ἰὴ ἕαεϊ, ηοὲ 
ἀφεϊσηδέοὰ τ 6 πβαδὶ βασηοδ οὗ Ἴ)Π 

οαγ ἭΝ, ὑπὶ ὁχοϊυδίγε! υ πιὰ 22, 1Τι 
88 τηδηυέκοϊυχοα οἵ ̓ ησῃ, τ δῖα δὰ 

τοῦ δηὰ οὐωϑοη, δῃηἃ νῶϑ οτρὑτοίἀΔοτοίὶ 
πὑ7ὺὰῖεἢ βχατοι (Ὁ ΠΟ), φαυϊίο 1κὸ 189 
ΥΔ1} οὗ 1:6 Οουτί δηὰ Κ'αωροίθδεῃ, δηὰ ἰΐ 
δ 188 δ 8] οἱ ΠΕ τοδυκοὰ δηὰ Ἵομδσϑο. 

ἰοχξοὰ 68 νεϊοπκίης ἴο (Π0 ΠΟΙ δογυΐοθ. 
Φοδορδυδ (ἰοο. οἶς.) τοῖσδ: “ ὙΠῸ δ0- 
εἰπηΐησ οἵ ἱἐϊδ οἰχουῦτηνο  υἱίου 8 δὲ [86 
Ὀχοβδὲ; δηἃ τ ἢθη ἱξ 88 ζΌΠ6 οἶἴσῃ τουπὰ, 
ἐξ 18 ἰΒογὸ εἰοὰ, δὰ βδηρα ἸΟΟΒΟΙΥ ΏΘΠῸΘ 
ἄοπη ἴὸ πο διοὶοδ:  τϑδῃ δ ὶ8, 41} ἐδ 6 

ἴσο (6 Ῥείοδὲ ἰθ Ὡοὲ οηραροὰ ἰπ ΔΩΥ 

Ἰοροτίουδ ϑασυίοθ, 0. ἱπ τπιὲ8 μοκϊώοῃ ἱξ 
ΔΡΡΟΑΙΒ ἴῃ (8.0 τηραῖ ΔρΤΘΟΔΪΘ ΤΌΠΟΥ [0 
ἐδ)ο δροείδίοσβ ; Ὀπὲ ἩΠΘΩ 86 ἰδ ΟὈἸ κοὰ ἴ0 
δδαὶδί αἱ οδσίηρ βοοσίβοθα, δὰ (0 ἀο {πὸ 

δρροϊηϊοὰ ϑβεζυΐοο, ἰδδὲέ Ἦθ ἸΏΔῪ ποὶ ὃὉθ 
δἰηδοτοὰ ἴῃ δἷ6 Ορογδείοπδ ὉΥ ἰ(8 τῃηοι 05, 

.6 ἴσον ἰδ ἴὸ ἐΠο Ἰοῖ, δῃὰ Ὀθδδ ἰξ οἢ 

.ιὴ8 Βῃοῦ 46" (οΟΙρασο Ἐδοκ. χἰΐν. 18). 

Αοοογάΐης ἴἰο ἰσδάϊου, (0 κἰγά]θ ναῶδ 

[το δηροσ πὶὰο, διὰ τπϊγίγοῖτο σα ἱϊ8 

Ἰοηζ. ΑἹ ρτγοδοπῖ, Οτίϑηϊδὶ ρίγάϊθθ δτὸ 

δῦους [4] δ ἔοος νῖ|άϑ, δῃὰ δζθ δι}}}, 88 

ΠΟΥ͂ ὝΘΙΘ ΌΣΟΙ, οὔσῃ δὲ δσίοϊο οὗ 



521 ἘΧΟΌΌΚ ΧΧΎΠΙ. 

8 Κα: ὃ Ὀγϑαϑί- ρ᾽αίθ, δῃᾶὰ δὴ θρβῃοᾶ, δῃὰ ἃ τΌΡ6, δῃά δ 
ἰοββοϊαίβα ἰχηϊο, 8 ταὶ δῃᾶὰ ἃ ρίγαϊθ; δηᾶὰ {60 88}}8]} 
ἸΔΚΟ ΒΟΙΥ ργιηθηΐϑ [ῸΓ ΑΒΓΟῚ ΤὮΥ Ὀγούμον δηα ἢ]18Β ΒΟΏΒ, 

ι ΣἙαρὶ. Ῥενε.---Ἐχοῦυτοϊ ατοὰ ὁοδέ, 

τοδὶ Ἰαχῦγυ, τογοσθὰ ὙΪΕ ᾿ουγεῖδ δὰ 
ςΟΘΟΪΥ ΘΙΩ τοί ογγ. [δ δβογυϑᾶ ἐγθαυ ΠΩ 

8Δ ἃ τοιοορίδοὶο οὗ ἰδὸ σπνογὰ, τὶ πρ- 

τοδιοτίαῖβ, δήὰ ἰδ Ῥῦϊδο. 80 δ8- 

Ῥοτγίδηϊ, δᾶ 8ὸ δροοϊβο δ ρει οὗ (δ 

οἷογίοδὶ οὔδοο ψγὰ8 ἴ06 σίὶγὰ]ο οοπϑίἀοζοῖ, 
τῆδι, ἴῃ ᾿δίοσ τἰτϑδ, [6 Ῥγίοδίδ ὙΟΥΘ τοὶ 

φοιταϊ θὰ ἰο τγοᾶσ ἰδ ἀυσίπρ [πον ΟΣ ΔΙ ΠΘΙῪ 
ὈσΟΌΡδίίοηδ, ἩΠ11951 (815 Ῥοττα  βϑο 88 
δτδυϊοὰ τποπὶ πὶ} τοχασὰ ἴὸ 411 οἱδοῦ 
ῬΔΙ15 οὗ [86 δδαογϑᾶ ἄγοϑββ. 

ΠΙ. Τῆο εὐγὰ γμαᾶτὶ οὗ (δ υγίοδον 
Φδττ ΘΗ 8 ἐβ ΠΟΏΘΓΑΙΥ͂ οΔ|16ὰ ΒΕΒΒΟΗΞΒ, 
ὙΓΒΙΘΟΝ ἰδ, ΠΟΤΘΥΟΣ, ΒΟΔΙΟΟΙΥ δὴ δάθαπδὺθ 
τοηδοτίης οὗ [86 ΗΘΟΓΟΥ Ἰοη Ὠ .)9Ὁ; 
118 5. ἀοίνοὰ Ὸπι 92, ἴὸ χδῖδοσ, οὐ 
το δἰἀο (Ἰδδίδῃ χαυ δὶ, 20), δηὰ ἰ8 ὃΧ" 
Ῥἱδϊῃοὰ ἴω 1856 ἰαχὶ δα ἃ ρϑιτηοῃϊς “(Ὁ 
ΟΥ̓ [86 βοδὴ οὗ πεαικϑάπθβδ᾽" (νοῦ 43: 

ΠΥ ἼΦ. ΠΊΌ59), οἵ δἰσωρίν, “ἴο δ6 ὁ 
186 β06}" (ἴωυ. χνί. 4: 1.7) Ἵ2 Σ᾽ 
ΥἼ 95)», 1867 δὸ βαυσίμον ἀδϑοσί δοὰ ὕο 
γοδοὺῦ "οτι 186 ᾿ἰοίπβ ἴο (δ ἐπ μδ 
(ὈῪ Ἵ» ὈΟΠΌΌ; τ00 ὉΠ Ὀορίῃ δὲ 
186 Ἰοτγοσ μαι οὗὐ 11:6 ὈδοΚ; (πὸ ὈΝ 
ὩΟΥ͂ΟΓ ἱποϊυδο ἐπ ἰοῶβ; ΘΟΙΏΡΑΣΤΟ Εξοκ, 
ΧἸν. 18); δηὰ ΨΦόδορητ δ ΡΟ οὗ (6 πὶ 
ἔῃ 106 ἴΟονντΐηρ; ΤδΏποῦ: “ [ἐ ἱδ ἃ σίγα 16 
ὁοτμροδοᾶ οἵ πο ὑἐνϊηοὰ ᾿ποη, δῃὰ [8 μὲ 

δρουῦξ ἴ80 ὈΤΊΥΥ Ῥδιΐδ; {π0 ἴθοϊ δῖὸ ἱηδοσυθα 
ἰηϊο το, πὰ (δ6 ΤΩΔΏΠΘΣΡ ΟΥ̓ Ὀσόθοδοδ, 

δαὶ δϑονο 88} οὗ ἰδ ἰδ οὔὶξ οὔ, δπὰ ἴἰὲ 
οηὰβ δὲ 16 τοὶ ῆδ, δὰ ἰ8 ἴΠ6γὰ ἐἰοὰ 38ι" 
(Απιϊᾳ. 111. νἱὶ. 1. Ὑπὸ ἘΔΌΌΪΩΒ Βϑβοῦς 
ἐδδὲ ΠΟΥ͂ τοβοδοᾶ τὸ ἴῃ6 ΚΏΘΘΑ, δηἃ ΜΌΣΌ 

δῦονο ἴδ6 ἤδηϊκε ἐβειδηϑὰ ὮΥ σἰθοηδ; {86 
ϑβϑορῖ. γϑη 6 γ8 περισκελῆ, δΔηὰ (86 Υ υἱρσαῖο 
ἐοιαΐηλ} 8, ἘτΟΙα 41} (πΐδ ἰδ ἰδ ουἱάθηϊ, 
ἔπδὶ 16 ὨΛΘΟΘῸ ψγογὸ γῖΠοΓ Δ ὙϑΑΌΣΘ 
ἱηϊδηἀοὰ ἴο οοὐαῦ ἐδ6 »κάενάδα, 1:8 
Ὀγοοοῦδο8 τηϑὰθ ἴὸὼ7 ἐδὸ ἩΝοΪθ ἸΟΙ͂ΤΟΡ 
Ῥατὶ οἵ 186 Ὀοάγ, Βγϑθοδοβ πογδ, ἰπἀθοά, 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΩΣΥ͂ [ὉΓ (δ6 ῥγίοδίβ; (Ὁ 1. [86 

οἷοθο ἰαηὶς (Π21Π2) ῥγονδηῦδα ΘΥΟΣΥ ΡΟΒ- 
δἰ ὈΠΠΠῚΥῚ οἵ δοοίάθηιδὶ ἱπάθοθηου, ὙΒοΒ 
ὙΔ8 81}}} τἸῆοσοὸ Ῥζοοϊυ δὰ 3, ὈΥ͂ [16 ἸΔῈ, 

ἔἶαὶ ὯῸ δίο»β Βῃο ΟΝ ᾿ἰοδὰ ἘΡ ἴὸ [86 ἰδ 
ἴχχ. 36; 8606 Ὡοῖθ [676);}; δηὰ Βόοῦσο ἰξ ἐξ 

δὶδοὸ οὐνίουδ, δας (0 Ὁ 22 '᾿ογὸ ΤΠΟΙῸ 

8 ΘΥΩΡΟΪ ΔῈ 6 ραπηθηί, Βαὶ (Πΐ8 
Τρ οδὶ πηοδηΐηρ οδοτὰ ἰΕθ 6 ΕΠ δροδιδηθου αν 
ὉΥ͂ 180 οοῃεδίαγροοη, τ:|δὲ (06 Βοδἢ (ΠῚ 39 
ἽΦΨ, σάρξ) ἴα τ6 Θ᾽ α, Ὡοὶ ΟὨ]Υ οὗ 
ἔΥΑ ΕΥ̓͂ δὰ θδκηθδδ, Ὀπαὶ οὐὗὨἨ δβοη δΌ 4,1 γ, 
οὗ βἷη, διὰ οὗ οσδὰν σνίδηθα; δηὰ 19 
Ῥτῖοδὲ, ἰῃὰ ϑδαΐηρ 6 Ὁ ΘΣΣΌὉ ουὐὸῦ 189 
Ῥαάοπάδ {ΠῚ 39, ἩΒΙΟΝ ΔΥῸ Ὀυθα ΠΟΘ ΠΟΥ 

ἀπὸ βοδὲ οὐὗἩ ὀδγῃδῖ δϑθθ, δὰ ἰὸ δὸ 
τοιαϊη ἀϑὰ οὐὗἨ ΝΒ βρί γίξδὶ ἀπ θα, οὗ δδηο- 
ΟΓΥ δηὰ ῥἱϑιῦ οὗ ἴδ, ὙΒὺΒ {Νΐ8 ρμασγὶ οὗ 
ἰδ ῬΑΙΤΩΘΗΪΒ ἰὼ ἴῃ ΒΔΙΤΠΟΩΥ͂ τὰ ἐδὸ 
ἱκεϊβοληοο οὗ 80 Ὑ8016 Ῥυί ΒῊν διε το 
(8.ο0 Βγαμπ, ὝὙιειοῖ. ὅδε. Ἡοδσ, ᾿(, 848: 

Βαεῆν, ϑγτοῦ. ἰϊ. 67, θ0, δἐ 664.) 
ΙΥ͂. ΤῸ ὀοιτηρϊοίο ἰδὸ ἄγϑεβ οὗ ἐδ6 

ὈΟΙΏΣΟΏ Ὀγίοδὲ 8 οοτοῦπρ ἔογς ἐδ ποδὰ 
ΓΔΒ ἩὨΘΟΘΒΔΔΓΥ͂, δὰ ἐμιδ8 8 ὈΔ1οἱ ΠΡΩ2Ό, 

ΤΌΒΒΑΝ. [Κ ν͵δϑ ΠΠκουσὶθο οὗ Ὀγπδαβ, ἐδ6 

σΌΔΙ πιδίοτίαὶ οὐὗὨ ἐδ βδογοὰ ἄγοδβ; δηὰ 
ΔΒ 06 δοιὰ ἰδ 1Π6 868. οὗἉ γοβοοιζοῃ, ἱὲ 
ΥΩ ὀΒΡΘΟΙΒΙΪΥ τοαυϊγοὰ ἢ0 δον ἰδὲ ἱὲ 
γγῶΣ ἸἸΚονγίϑο οοπδοογαῦδά ; ἢδ8 ἐδβουρῆξδ 
οὗ [16 Ῥγίοδίθϑ τόγὸ Ὁ 9 δα] !ονοᾶ, δηὰ 
Δ11 (ποῖς [ἀθ886 ἀϊτβοιβὰ ἰὸ ἐδ ἐοῃπιαίη οὗ 
ἔτ. ὙΒογοίουο ἰδ ῥγθαίδ ΌΥΟ ὃ Χ. 
ῬΓΟΒΒΙΥ ἑοσυίἀἀθα ἴὸ ππόουογ ἐδποὶς μοδὰ 8 
([“ν. χ. 6), ἔου (θῇ ὁμθ ϑϑϑοπὶ] ρατὶ οὗ 
ΔΠΟΙ͂Ρ Βοϊ ποδδ σουϊὰ πάγο ὕθϑὴ ψδηθηρ. 
Ιη ἔδοϊ, ἴ88. Οτέθη 819 Βϑαῖι ἰ0 ἢδγυα σίνϑῃ 
(0 180 οογοσίηρ οὗἨ ἐδο πόβὰ οδρϑοΐδ! 

τοοδὲ εἰσ δοδηξ βαρ, τπιδὴγ οὗ ὙδΙοΝ 
ΑΣῸ 51}}} γγοβδευοὰ οὐ Ἐἰχγρείδῃ ἵποπῦ"- 
ἸΩΘΏϊδ; ἀνθ [π Ϊ]μαίδῃ Ἰἰκ, 17, 9212 
ΠΡ δὴ, “ἃ Βοϊπιοὲ οὐ Βοὶρ᾽ ἐν τισπεϊσησᾶ. 
ΤΌΘ ἴογῃι οὗ 89 ΠΡΌ ἰθ υποοχϊδίη; τγθ 
Δθ ΟἿΪΥ ἰηἴοστηϑὰ δας ἰξ 'γαϑ ἔδϑιδηδὰ ἴἰὸ 
[80 Βοριὰ ὈΥ͂ Τη68}8 οὗ σχί δθΟ;Β, ἴο Ῥγουθῃς 
18 ΤἈ]]Πηρ οὔ (χχῖχ, 9; Ιών. υἱἱὶ. 18); 186 
ϑορί. τοηάοσε ἰδ κίδαρις; (6 ΨΪΚ. ἐΐαγα, 
ὙΠΟ ἰδ ἰο0 ἰηἰδίξηςι, Φοϑϑρδυ8 ἀοδβοεῖθαϑ 
ἦν (δπ8: “ Ὅροι [16 Βοδὰ ἢὮΘ ὙΘΑΙΘ δ ΟΔΡ, 

Ὡοὶ οὗ ἃ ὁοπίοϑὶ ἔοσ (πῖλον ἄκωνον), 
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ΠΟΥ οποίσοϊπηρ [6 ποθ Βοδᾶ, Ὀυὶ 81}}} 

οΟΥΕΣ Ταογο ἰδπδη διαὶ οὗ ἰδ; ἱἴξ ἰβ 
681. ΑἈΓαεπαερλιλεε, Μασναεμφθής; 
διὰ [8 ΤΩΔΚΟ ἰδ δῦος ἰῃδὲ ἰἴζ 5660 1}18 ἴ0 ὃὉ6 
8 οτόνῃ, Ὀοΐης τηρᾶθ οὗ πο Κ πίε 8, 

δαὶ πὸ οοπίαχίηγο ἰδ οὗ ᾿ἰποη; δηὰά ἱΐ ἰ8 

ἀουδιε γχοτιπὰ ΤΩΒΔΩΥ͂ ἔἰπιο8, δπὰ βονθὰ 
ἐυμοῖδεῖ: Ὀοδίἀοδ νος, ἃ ῥίθοο οὗ βῃ9 
Ἰηφη σον Γβ ἐδο 1.016 οΔ8Ρ ἕγομι ἴΠ}6 ΠΡΡΟΥ 
Ῥασί, δπὰ γοδοῖοϑ ἀουγῃ ἴο ὑπ6 ἰογοποδά, 

δηᾶ δίάἀε5 ἴδ. δα δ} οὗ [6 δτνδί 98, ἢ 1 ἢ 

που]ὰ οἰογνεῖθα ΔΡΡΟΑΣ ἰηἀΘΟΘΏΓΥ; {118 
δμογοβ οἶοϑο Ὁροῦ [6 8011 ἃ ρῬατὶ οὗ [86 
μολά, δινὰ ἴ8 ἐπεγοὶο 80 ἤττη]υ χε, [πὲ 
ἰδ ΤΩΔῪ Ὧοΐ [Ἀ]] ο΄ ἀυτίηρ (6 βδογοὰ 
βεγτυΐοο οὗ τΐ0 βδου βοοβ" (Απηπᾳ. Π]. 

τῇ. 838) ὙΤΉΔΙΟΥΟΣ ΤΏΔῪ Ὅο ἱιάγοά οὗἁ 
15 ἀεδετίριίοη οἵ Φοβορῆσδ ἴῃ ςοΏΘΓΑΙ, 
ἧς 18 οὐνίουι [πδὲ 6, ἱῃ ΒοΙὴ 6 ΓΟΒροΟΙδ δὲ 

Ἰεαδὲ, Ἴοοηΐϊουμάβ ἰμ6 δορὰ -οογοτίηρ οὗ 
ἐδο οὐ ΑΓ ῥτγίοβὶδ δπὰ οὗ ἐμ6 Ηἰρἢ- 
Ῥεγίοδι; ἴογ οὔθ φἴδηςο δι οο8 ἰ0 σΟΏΥ ΠΟΘ 
Ὧ5 ἴπαὶ Μασναεμφθῆς ἰδ ποιπίηρ Ὀυΐ 5 
ςοττυρέϊου οὗ ΠΒΣΥΌ, νδίοι 186 [86 ρΡοοῦ- 
ας Βοδὰ-ςονεσίηρ οἵ [86 ΗἸ αἰ -ῥγῖϑδι; 
δηὰ Βαρὴς (ὅσ.τωὉ. ἰϊ. 64) δἀάσποοα [μΐ8 
501} δδ ἃ ὑυτοοῖ, ΒοῪ οδυϊουδ νὸ οὐσπὶ 
ἴο δα ἱπ [οΟ]] πίῃς, «οδορθπδ, διεμβουρἢ 
Βἰτκο] ἃ ῥὑτίοϑι, ἰπ [86 ἀεδογ ρείοι οὗ [86 
διοτοὶ γδπηθηίδ, ἩΔοδ ταϊχηΐξ, πῃ ἰδ 

ἔπηθ, δυὸ θοῦ ΠΟΠΒ ἀΟΓΔΌΪ τηοάϊβεά. 
Τι ἴδ υπαφαοδοηδοϊο ἐμδὲ ἰΠ6 Π9)32Ό οὗ 

ἴδιο σοηοῦ ῥγίεδὲ δηὰ [0 ΠΌΣΟ οὔ 9 

Ἡϊ εἰ -Ῥτὶεδὶ τοτὸ οἵ ἀἰ βογοπὶ διδρθδ; δπὰ 

11:6 ΕἰΥτΙΟΙΟΩΥ ἰοδὰδ τ8, τε βοῖηθ ῥτὸ- 
ΒΑΌΠΙΕΥ, ἴοσ (80 ἔοσημασ, ἰοὸ 1.32 ΟΔΙΥΣ 
(τοι 173 οὐ 7), οἱουδξϊοῃ), δὸ ἰδιδί ἱξ 
βαᾶ {πΠ6 ἔοστα οὗ εἶθ ᾿ηνογϑοὰ δ γχ οὗ ἃ 
βοπεῖ---α βδρε ὙὩϊο τγῶ8 ὙΘῪ ῬΟΡαΪΑΥ, 
βίποο βονοτα, ἰπ τβοτηβοῖνοβ ταῦ ΠΥ 

δορὰ ἴογΣ δάδοσγηΐϊπρ ἴ6 διαῖγ, ψ τὸ [80 

ἐμλδίοβ οὔ Ἰ᾿ἰμκῆς δηὰ οῃϊ ηιοητηθηὶ 
(ππεηςο [ΠΟΥ ΤΟ αἷἰδο πγοῖκοὰ οὐ ἴδ 
ἐδη!οβεῖς τ), δηὰ τἸμοη οἵἉ ̓ ἰ6 δῃὰ ββηςιν, 
δηὰ ρῥτίοβξέάοπι ἴἢ ζΘΏΘΓΑΙ (ςΟΠΊΡΑΣΟ ")3}9 
διὰ 92}, Βεϊπιδῖ): δηὰ ἴογ {π6 Ἰδίου ἴὸ 

ΠΟΥ, ἴὸ τὶ, το γτὰρ τουπὰ, 80 δαὶ ἱξ 

ἩΟΌΪά δὸ 6 ἑυσθδη; αὶ ῬΓΟΘΔΌΪ δἰ ο 

ἴ8η ἴο ΠΡΌ, δ [00 γτοδῖογ αἰ χη 
186 ἴῃ [6 Εδδϑὲ ΖΌΠΟΓΘΙΙΥ τηλτκοὰ ὉΥ 8 
Βίρσθοῦ τηϊσο; ἴθο Κίηρ οὗ Ῥοζείδ Δ]0η6 
ἭΟΙΘ δὴ ΟΥθοὶ Εἰ γα, ἩΒΙΘΝ ἢοξ ουϑη [ἢ6 
ρδοδὲ οδῆςοί4 16 ΓΘ Ῥοττηϊ 6 ἃ ἴ0 ὙγΘΔΓ. 
Βαϊ ἰδ ἰβ ΒΟΔΓΟΘΪΥ ὨΘΟΘΒΒΔΓῪ ἴ0 ὈΓΚῸ [ἢ 6 
δίιοοπεῖὶπᾳ οὗ [Π6 θονγοσβ ἴοο τηῦοἢ, δὰ ἴὸ 
681} [86 Ῥτγίοδίβ 18:6 “ ὉΪοοϊηΐης ΒΟΣΥΔΏ ἐδ 
οἵ αοἀ (Ρκ. χοὶϊ, 14), Ὀθοδυδὸ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ 
1Π|ὸ Ταθβϑοηροῖθ οὗ [16 (Βαεὴν, ἴοο. οἵΐ,, 
Ῥ. 79).--- ΟἿ οδαγδοιογι διεὶς ἴοσ [᾽6 τηοδῃ- 
ἱῃᾳς οὗ 89 ποδιά -οουοσίης ἰ8 ἔστι εΥ (ἢ 9 
ε(ἰαϊτίομαὶ ογπδιηθης οὐ ἴἢ0 ΠΌΣΟΥ οὗ 
100 ΗἸρὮ-ὑτοδὶ, Α γηἱδίο οὗ χοϊὰ ΟὟ, 
ϑερῖ. δηὰ ῬἢἾ]ο, πέταλον; ὙΌ](. ἰαπιΐπ 6), 
ἔΘαΠΟΠΟΥ οΔ]1ο ἃ 2, ὁγοιοπ, βδοοογάϊηρ ἴοῸ 
ἐτδάϊοη ἔτο ἤηρογθ νεϊάς, δη ἃ ὈΓΟΌΘΔΌΪ 
ΟὨΪΥ͂ τοδο ίηρ ἔσοπι ΟἿδ ἰδιηρὶθ ἴο (δ6 
ΟἾΠΟΥ, Ἧδδ ΟΥ̓ ΙΏ68η8 οὗ 84 ὕΪ00 τὶθοι 
[βιθηθὰ οὐ [86 τηϊῖγο, Ὀχὲ ῬΓΟΌΘΔΌΪ 80 

τμδὲ ἰδ νγαὰϑ ῬΘΓΠΥ (θας ποῖ δπεῖγο]γ}) οἱ 
10 ἔογομοδὰ; οἡ ἱξ [56 ἔπ ὺ σῃοδὶ βὶρ- 

πἰδοδῃς ποτὰβ ῬογΘ ὀηρτάνοα: ΚΓ» 
ππῦ, ἩΟΣΝΕΔΒ ΤῸ ΤῊΒ [.0ΕΡ}, ἴδαὶ 18, 

Βο πὸ ὝΘΑΓΒ ἰδ 15 ΘΏΠΓΟΪΥ ἀονοίοα ἴἰο 
αοά, δηὰ ἱὲ ἰ5 δὶδ πιΐδϑδο ἴὸ οἱσυδὲθ πὸ 
ῬΘΟΡΪΘΟ ἴο ἴ.:0 δ8π|0 βδηοίιγ. Τηθ ἴογοο 

μοδὰ ἷ8 Ὡοΐ ΟΠ οοπείἀοτοὰ [86 τηατῖς οὗἁ 

ἐπιοϊϊίσοηςθ, Ὀαΐ ἰ5 αἷδϑο ἴ06 ταοδὲ 60Π- 

δρίοποιϑ μαζὶ οὗὐ [86 Βοδὰ; ἰδοῦ 1} 

Ηἱρἢ-Ρείοδε, νῇο τὴϑ δἰ πιϑοὶ ἢ 106 ἰπ- 
Ῥογβοηϊβοδείοη οὗ 80 ΒΟΙΥ ΡΘΟΡΪΘθ, οὗ [89 
κιηράοιῃ οὗ ῥχίοδίβ, ογο ἴἢ6 ἀΐδάθπῃ)---ἰΠ9 
ΘΙ Ὁ]6πὶ οὗὨ ΤΟΥ 4117----Ὑ 1 [δὲ ἱ ΒΟΟΣ ΡΙΟΏ, 
μι ϊοῖ οοηἀοηδοά ἴῃ ΕἸῸὀἁὠὧΞΗ᾿ὼ τηοτηθηΐοιβ ογὰ δ 
106 8016 οπὰ, [86 σοορίοίθ βῦπι οἵ ἐδ 9 

τουδὶ δὰ τοίου. Ὅὕμο ῥἰαῖο οὗὨ [Π6 ταὶ γθ 
ἷ6, ἸΒοσοίοσγο, ἴ6 συἰπιϊπαιης Ροϊηϊ οὗὨ τῃ9 
ποθ ΡοΟπ Π ΑΙ] διῖγο; δ ΤΑΪΥΤΟΙΒ ἔοτίΝ, 
Βοίδ ἰῃ ἰξ8 ἔοττῃ, δηὰἃ 1.8 πιδίοσί δὶ, δηὰ ἱπ 

(6 τηδ)οδιὶς πογὰθ ἱπροτί ροὰ οὐ ἰΐ, [89 

πταπὰ ἰδεῖς οὔἐμο ΗΠ ἢ --ουοϑὲ, αῃὰ [Βγου ἢ 
ἷπὶ οὗ 6 ΗΘΌΓΟΥ πδίΐοη; δηὰ ἴδ 

οὐ αἶπδὶ τηϑδηΐπς οὗ ἴ[Π6 Ηρδῦτονν ννογὰ, 

“ Βηϊπίηρ ΟΥ̓ΒΡΙοπ ἀοῦγ᾽ ἷδ, δὲ [6 Β8π|0 

εἶπιθ, ἱπιοπἀθὰ ἴο βίηρίθ ουὐ ἰδἰ8 ογπα- 

τιθπὶ δ8 ἐπδὲ προ ἰ8 (86 ὈγΙ χἰοδῖ, (δ 9 

ταοϑὲ διτίκίης οἴμο ΗΚ ἢ-Ὀτ δι᾿ Β γϑδίασα.-- 
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ἰο ἱπιεἰαία μἰπι ἴο ταῦ οδῆοθ. 

ΕΧΟΡΌΌΡ ΧΧΥΠΙ. 

δ. Απᾶ {ΠΥ 8181] ἰαἶκα ᾿ἐμ6 
ρο]α, δηα [86 ὈΪὰ6, δηά (Π6 τϑᾶ, δῃὰ {6 οὔτηβοη, δῃὰ {6 

. Ἐποὶ, Ῥέγ6.--- 6018, ἀπὰ ὉΪπ6, ἀπ ἃ ΡΌΓΡΪΟ, διὰ βοαυ]οί. 

Ἀσοοογάϊηρ ἴο ἰταάϊου ὈΟΐ ἴον 186 ΠΡ) 2 Ὁ 
δὰ τ6 ΠΌΣΟΥ εἰχίθοῃ οὐδ18 οὗ ᾿ἰη6 

ὝΘΓΘ ΔΡΡΪΪο4.--- Α58 ἴ06 ἀοδβοσγριοη ν᾿ ϊο ἢ 

Φοβορῆιβ χἶνοδ οἵ (86 ΠΟΥ δυὰ γῆ 
Ὑδιΐοδ ἰῃ ΙΩΔΗΥ͂ ΡΟΪη8 ἤγοτα ἴπ6 ἴοστῃ ἰὼ 
6 ἱπίογσοά ἔγοϊῃ [6 δοσὶ ρίπ γα] βιδίθσηθηΐδ, 
ὍΓ6 δι ]οίπ δὴ οχίγδος οὐ ἢἷ8β ΧΟΙΏΔΙΚΒ: 

“ΤῈ Ηἰ ἢ -Ὀσῖοδι᾿ δ Τα ΤῸ ΜΒ 16 ΒΔΠῚΘ 
ὙΔϊοὴ τὸ ἀοϑοσζίροα δοίογο, δῃἃ γγῶβ 

φτοῦ ἴκὸ ὑπαὶ οὗἨ 41} [6 οὐδοῦ ῥγίϑϑίβ 
[ῦὉ0. τὸ τηῦδὶ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ 8 
ἀϊδόγομοθ ἰῇ (6 δΒδδρο οἵ 6 ΠΡ) 32 
δὰ ΠΟΣΥΌ]; δῆουο Ὑδίοι ἉΠΟΤῸ Ὑ88 
δΔηοίμοῦ [7] τ δνδίμο8 οὗ ὈΪὰ6 ο1ι- 
Ῥτοίδογοὰ [3]; δηὰ τουπὰ 1 [3] ντ͵δϑ δ 
ποϊάθη σγουσῃ ΡΟ] θη64, οὗἉ [ἴσϑα γονγϑ [7], 
ΟὨδ δδουθ ἴδ6 οΟἶοῦ; οὔξ οὗ ὙΒΙΟΝ ΔΙΌΒ0 

8 οὔρ οἵ χοϊά [7], ὙδΙοΟΒ τοϑο]οᾶ [ἢ6 
μου νι οι τὸ 6Α}1 ϑασοΐαγωε, Ὀαὶ ατοοῖς 
Ῥοίδη 8.8 0811 ἱξ Ἡγοδβογδσηαβ.... ΟΥὨ 1}}18 
Ὑ8Β ἃ ΟΙΌΜΩ Ιηδσ, 88 ἴδ 88 οσα ἰἢ6 

Δίηάος Ῥαγῦ οὗ ἴ86 δοδὰ [0 οδοὶ οὗ 80 
ἰοιρῖο8 [2]; αι 1818 Ἐλιοϊϊδ, ἴοΥ δὸ 
1118 ΟΑΙΥΧ ΠΙΔΥῪ 0 ΟΑ]16ἀ, ἀϊὰ ποῖ ΘΟΥΘΓ 
10:0 οτομοδάᾶ, Ὀυϊ ἴδ 88 οονοσοὰ ὙΠ ἃ 

βοϊάθη Ρῥ]δῖθ, το πὰ ἱηβοσ δοὰ ΠΡΟῺ 
ἦι 189 ἢδη)δ οὗ αοἂ ἰπ βδογοὰ ομδγβοίοσβ. 
Ἧγ 6 οδπηοῖ ἀουδὲ ἴπ6 Δα οη ΟἿ οὗ [818 
ἀοδοσιριίοι οὗὨ [δ ΤαγΟ 88 τοζασγᾶβ [06 
ἤπο οἵ Φοδορίιαβ; Ὀυΐ ττα 8.6 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΏΘΒΏΒ 

υδιϊθοά ἱπ οἰνὶης ἃ ῬὈγϑίδσοηοο οὐοσ [86 

ΒΙΌ]1ς 4] βἰδίθιμ 8 ἴον [Π6 ΒΙΙΟΑΙ εἶτο8, 

δηά (86 Ἰοασηθὰ οὔἴοτίβ πο μαᾶνὸ ὈΘΘῺ 
τηδὰθ ἴο0 σοοοθοθ [86 (ΌΤΙΔΟΥ τΠῈῺ (δ6 
Ἰαϊίοσ, πᾶῦθ ὨΘΟΘΒΒΑΓΪΥ Ὀσγουθά πηβυο- 
Οοϑϑ], ὙΤὴῸ ϑϑογοὰά ἰοχὶ Σηδῖτο8 ΠῸ 
ΔΙΙαδίοῃ ἩΠΙδίουοσ (0 8 Οσοντῃ οὗ βΟΎΤΟΙΒ 

βοΐπρ δοπι “ 186 Βίηἀογ ρασὶ οἵ (πὸ μοδά 
ἴο Θ80}} οὗ (6 ΓΘ: 068; ἃ τὶ Ὀθοη οὗἉ Ὁ1π0 

(297) γαβ πυϑοά ἰὸ ἔβδιϑῃ (6 Ρ]δίο ὑὸ 
1π6 στο (ποῖ (Ὦγοθ στ Ὁ ΟΏα 885 δονοόγαὶ 

ἩΔΌϊ μα Ὀοϊονθ, οὔθ δὲ ϑδοῖὶ δἱὰθ, δηὰἃ 

150 ἰἰγὰ ἰπ ἰδ6 τηϊάἀ]6, σοΐηρ ὙΡ ἴδ0 
σι 8016 Βαϊ οὗὨ (Π6 τιϊζα, δηὰ υπϊϊοὰ 
ὙΠ [6 ΤΌΣΟΥ ΟἿΘΒ δὲ ἴῃ ΒίπΑΟΥ Ῥασί). 
Νο ἀουδὲ (6 Ηοῦτον ἀοδὶσηδίίοη οἵ [ἢ6 
ΡΪδίο (ὙΥ)., πιοϊο ἢ88. αἷδο [6 τῃϑδηΐϊηρ 
οὗ βονοσ, μδ5 αἴτοι τίϑο ὑὸ δπδὲ τηοὰϊ- 

ΜΜ 

δοδίίοη, 1 8 ουϑθ ἱωργοῦ δ ]9 (δαί [ἢ 9 
μοτὰ ΝΥ ἴ8 ᾿πἰοη θὰ 0 ϑγτη 0} } 56 16 
ΒΆΙΩΘ ὨοϊΐοηΒ ὙΔίοῖι {Π6 ἴοσια οἵ [6 

ΓΙ) )Ό, δ8. δὴ ἱηνογθθὰ σδΙΥχ, 38 οδὶςι- 
Ἰδιοὰ ἰο 6811 ἰο ἴ}6 τιϊηἃ; βυς6ἢ Βγτηθ0] γγᾶ8 
ὨΠΠΘΟΘΘΒΑΣΎ ἰπ ὅπ ΤΣΓΟ, 88 ἱξ οοπίαἰηρα 
1686 πογὰβ {ποηϑοῖνοθ, ἩδίοΝ ΟΧΡΥΘΒΘ 
ἸΏΟΓΟ ΟἸΘΑΙ͂Υ [δὴ οΔη ὈῸ ἀοπθ ὉΥ͂ ΔΩῪ 
ΘΙΏΡΙοτω, ἴ[06 ἰάθ88 οὗ Βδῃο τ ἀπά ταὶΐ- 
εἰουϑ 116, Τὸ ἯΘΑΓ ἱτηρογίδηϊ, θβρθοῖδιν 
τοὶ χίουδβ (συ Π8 οὐ [116 Τογομοδάᾶ, δηὰ ἰδτ5 
ΟΡΘΏΪΥ ἴο Ῥγοοϊδὶπη ἴ0 οοῃίδββίοη οὗ σοσ- 
ἰαΐῃ δἰ βοδηὶ ῥγπορ]68 γγ88 ἃ πηίγογβαϊ 
συδίοτῃ οὗ [6 Εδδβί, ἰῃ Ἡδοἢ αἷθὸ ἐἢ6 
Μοβαῖο ργϑοθρὶ οοῃοογηΐης ἐ86 μἢγἷδο- 
ἰοτίο8 οτἱρίηδιοα (860 ποίθϑ οὐ χὶϊὶ, 9; 
Βαεῖν, ϑγταῦ. ἰϊ. Ῥ. 148); δηὰ τδ6 Ηΐρ»ἢ- 
Ῥτίοδὶ, ἰπ ϑασίηρ οὐ ἷ8 ὕσον, τ[Ὧ6 νοσγάϑ8: 
Ἡοίϊθεε ἰο (λὲ Ζογά, δεκυονϊοάροα τδ6 
τ] πιϊ ἃ βονοσζείρην οἵ ἀοά, δηὰ ἰάφηιὶ- 
βορὰ ἷβ οχἰβίθηοθ τ]ὰ [π6 Ῥαγεαὶϊ οὗ 
ΒοΙΐηθ88 δηὰ γἰ θοῦ θη 688. 

ΤΏ6860 δζὸ ἴπ0 χαϊτηθηίβ οὗ [Π6 σοτῃτηοι 
Ῥηοβί. Ἧ76ὁ δᾶνο δἰγοδὰγ σοιμηδυκοὰ οἱ 
δ, δ, [δδι ἰὲ τ͵αϑ δὴ διιηοθὲ υπίτγοσγεδὶ 

Ῥτγδοίΐϊοο, οχοθρῖ, Ῥοόῦδθδρβ, διηοῦρ [86 
Ἐργριείδηβ, Ὡοὶ [0 ΘηΐοΣ ΒΟΙΥ͂ ρίδοθα πιὰ 

οογογοὰ ἔοοῖ, τηποΐ 1658 0 ΡοΓΌΓΠι ἴῃ 1.6 
16Π10]68 ΟΥ ΒΑΠΟΙΌΔΙΟΒ Βδογθὰ ἐπηοιΉη8. 

ΒοΙὰ [δ 19 δεῖ, δηὰ (δ6 5|]6ῃς6 οὗ ἐΠ0 Ἰαχῖ, 
δυο γ [86 δυρροδίἑίου, ἐπὶ ἴ80 ΗἩΘΌΣΘΥ 
Ῥτίοδίδ οσο 8150 φοχηηδη θα ἰ0 τηϊηϊοὶοῦ 
ἐπ [Π6 ΤΑΌΘΓΤΏΔΟΙΘ υπδῃοᾶ; Δ ἰδοὺ τὶς ἰ8 
ὨΠΒΗΪΠΠΟΙΒΙΥ οομβιτηθὰ ΟΥ̓ ἰγδαϊιίοη, 
Απὰ 18 οἰγουτηδίαποθ δ᾽οτθ βυβῆοθδ ἴἰῸ 
τοῦθ [26 ΘΒδα ΡΟ, ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ Το ΘΓ 
εὐ ςδ, μὲ [80 βαδοσϑὰ γοδίτισοδ ΤΌΣΟ ΟΠΪΥ͂ 
ἰοϊοηἀοἃ ἰ0 ρῥχοάσοσ, ὉΥ͂ (ποῖὶγ ΠΟΘΙ] 688, 
δ ἀδσειὶηρ οὔοςξ ; ἴογ ἱΐ 8 τ} Κηυονῃ 
ὙΠδὲ ἀορτοθ οὗὨ ᾿ἰυχυ τγγὰ8, ὈΥ̓ (6 
Οὐοηΐδ 8, ἰανἰβμοὰ οἱ ἐμ6 δἀοσγῃητηθηὶ οὗ 

ἐΠ|οῖγ δ|0608 δῃἃ β8η 619; διὰ ἃ ἱορὶβἰδίοσ, 
ὙΠΟΘΘ ΟἿΥ ομὰ "γἢοβ Ροΐῃρ, σψοιυἹὰ ποὶ 
δυο οχϊοα ἰο ναὶ Ὠἰτηβοὶῦ οὗ τδὲ 
ἸΩΘΒῺΒ ἴ0 ἰἤογθαδο ἃ, ΤῸ 186 ΣΟΘΒΟΏ8 
δάδιυοοἃ ἰπ ἐπα ποΐθ οπ ἰϊὶ, ὅ, ἕοσς τὴδὲ 

ἔδι-βρτοδὰ ουδβίομι, γὸ δά ἃ οπὸ οὗ Βδθῆσ, 

ΜΠ ΪΟΙ δ ἸΏΟΣΟ ΡΪδυβ᾽ 010 δὲ ἔσϑὶ σίδηςο, 
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ΠΊΣΠ Ἦ ΓῚδ 580 

ὙῸ Ελὴ ὙἋΡ Ταδῖνι Ἰότ ὴ ΤΌΣ 55| ἼδΗΙΓΤΓΙΣ Ὑ59} ὁ 
γα, Ἡαοις ἵγτον ΓΡΩΙ τϑῃρ ἜΦΥ πρὶ ΓΊΡΩΡ 
ἘΠῚ ΤῸ θθ ὙΉΘΌ9 ΥΝ ὝΝ ἸΓΠΒΝ ἈΠ) 8. : ΠῚ 
ἘΦ το ἘΠ) 9. 1 Ἤϑρ Ογὴ Ὁ τλγὴ ἸρΣλ ΤΡΡΝ 
ὈΓφ Ὁ ρὸν 10. « ΠΕῚ Ὧ3 Γλρ ὉΠ) ΤΡΠΕΝ Ὀπέτ ας 
ΓΡΡΙΣ ἸΡΠΤὮ ὈΡΣΔΣ πρ τι ΤΙ ΒΩΡΤΑΣ) ΓΙΑΤῚ ΤΣ δ 
(δὴ ΟἹ Δ ΤυῦτῸ δοουσαίο ὀχδιηιϊηδιίοη. ναὶ οὗ ὙΔΙΟΝ ΜὧὯϑ οὗ [ἢ βα ἀϊβιϊῃ. 
Ηὸο δοϊονυθα, ἰδ) αὲ, Ὀθοδτιθθ δῆοθθ ἀῖὸ ἴῃ- 

το θὰ ἴο ῥζοίδες (0 ἴδοι ΠΌΤ πησϊοδη- 
ὭΘδΘ, (ΠΟΥ͂ δΟΟΣΏ ἴο δΌΡροδα ἴδδὶ ὑπ6 Ῥδζ- 
δοῦ ὙΟ ἬΘΑΣΒ ἴδότη εδπάθ ΟἹ Ὧἢ σΠΟΪΘΘΣ 

Ῥίδοε; δπὰ 1 Βο υϊϑδθ5, ᾿πουϑῦοσσο, ἴο ἱπ- 

ὐτηδῖθ ἐμαὶ πὸ οσηδίοσβ ἰδὲ ΡΌΓΘ ΟΣ ὨΟΪΥ, 
Διο {πὶ ΒΟ οαπσιος ἀκθὲθ πὶ 50} οἱ ἰξ, 

Β6 ἔδῖκοο ΟΥ̓ τὴ0 “ἤοξα; ἢ ἢ6 ΘΡΡΙΌΒΟΣΟΟ 
τ Ὑῖὲ αὔοσδα, ἰδ τοῦ ]ἃ Υἱσΐπαι!γ Ὀ6 8 
ἀρφεϊασδείοη ἐἰδὶ 6 ἄοσβ ποῖ τλξπκ ἐς 

εἰοδῃ. Ηονόνεσ, 1μὶβ ἀσραπιοης ἘΘΟΙῺΒ 

ἴοο Δ. ἤΟ141 τὸ θὰ διισι ραϊοὰ ἴο ἴ6 πὸ- 

βοριἰδιϊοδίοα ταν οὗ 186 κποοηϊ Ὡδίοηδ: 

δειὰ Σὲ '5 πιο 1π βοοογύάβιηιοο ὙΠῸ Ιἴ. δ, οΥ 

Φοεῖι. ν. 156. Βαΐπᾳᾷ ππεποὰ τῦδὲ οὐνοπαὶν 
οοπείἀογοὰ ἃ τοδὶ οὗ Βυτ ἼΥ͂ ἀϑὰ οοπ- 
ἐσσι: διὰ ζ6Β0Θ ΣΠΟΌΓΣΒΟΙΒΊΟΟΚ Ὁ ἘΠ οἱ 

Βειὶδὶα (3 ὅδζσο. χνυ. 30; δοὸ ἢ. 47 ; ζεῖ. 
Χχίν. 17, 33).---1 ἐνο (ἱστίη τ Γδθδ, τὴῦϑ 
8ὴἢ.4}1] ἐχρ]αῖη [86 δροοίδο ΚΑΣτθη οὗ ἐ88 
ἩΗἰρσὶι-᾿σοδὶ, ὁχοορὲ 189 τηΐϊττο, πο ἢ 0 
ὝΕΙΟ, ὉΥ ἰΐ6 οἷοδθ οοῃηθοϊου ἘὙΠῺ [86 
τατῦδη, ΟὈἸσοα ὑο διξοἱραίθ ἱπὶ (86 Ρὑγο- 
οοάϊηρ ποίθα. 

δᾶ. ΤὯΘ ὙΟΓΚΙΘΘῺ 6881} (ποσηδοῖνοδ σὸ- 
ςεἶτνο [8.6 ΘΟΒΕΪΥ τδίοσί δὶς ἀΐσοςς }γΥ Ότα 186 
Βδοάδ οὗ 156 ροορίο; πονσοϊοα κοηῆάθησο 
788 τε δα ἴῃ 18οῖν ἱπίορ τ, ΤῸΥ (ΘΥ ΜΓΕΓῸ 
Σοῦ δ]1οὰ τ 186 “ δρὶς οἵ πίοι," 
οτ, ὙἘΙΟΝ ἐδ ἰἀοηεοαὶ τὴ ἐξ, Ῥοποίταιοα 
4 ὙΠ 1Π6 ἔραν οὗ ἀοἀ.᾽" 

6--12. Υ. Τὴπ ἔγεηοῦ (ἼὩ3)) ἴῷ- 
οἰμὰθ8 ΤΔΌΥ ὉΒασβοίοσίβεὶς ροΐϊηΐδ οὗ [86 
φοηάδολὶ δείίγο, δϑδ ἰβογ Ὁ σαδηϊοσίβ 
δα ἱπέο ΓΏΔΙ σδδυδοὶοσ οὗ ἰδο ΗΒ ὈΥἱοθ. ἢ 
οἶοο. 1. {| τἮαὟὨπ ζδὰο οὗ 86 το οὗἁ 
2) ἈΠ} ποᾶτοῦς (Ὁ Π ΠΟΡΌ: Ὅ5ὸ "Ὁ. 

410); διὰ ἐβ ἐπιιδ, δὲ ὁὔοα, ἀβοθγηῦ]ο δα 

Δρρεειδιοίηρ ἴο 6 οὶ οὗ Ηοϊΐοα, ἐδο 

κυϊθδιο του ΚιλδηδηρΡ. Τθὸ Ηἰρἢ-Ὀυἱοδὶ 
ΔΙΟΏΘ νγδϑ δ Ἰουγοὰ ἴο ϑηΐοσ ἱπίο ἰδ ἱπητηθ- 
ἀϊδίθ ὑγοδϑῆοθ οὗ {80 Ασῖκ οὗ το Τοδὶἐ- 
ἸΩΟΏΥ; ἴο [80 γοργοδοηθδενο οὗ {π6 [ἢ 60- 

ὉΥΒΙΙΘΑΙ ΘΟΙΙΓ ΠΗ Υ͂ 6οη 6 οου]ᾶ (ἢ ῥτὶνὶ- 
ἴορὸ θὸ φταηϊθα οἵ οοιπτηηΐηρ τὶ ἢ 186 
αν ϑθῖο Είηρ. Α τγοοδοϊὰ οἰπιαχ ἷὰ 
1.0 Ὑγοτκ δηθηὶ 18 Ὠδτ οὐνίουδ; {ἢ 
ἴυπὶς νν88 βωρὶν ἰδ ποτὶς οὔ [16 ἬΘΑΥΟΣ 
(ΔῈΝ ΠΟ); ὸ σι λο πῶϑ ἴὴ6 τοτγκ οἵ 
ὅδ:0 στη γοϊάογον (ὉΡ. ΠΟ); νοι τδὸ 
οριοὰ ννδϑ ργορασγϑὰ υἱίεδι 1.6 εἱσμιοσὶ κὶπὰ 
οἵ ̓ ἀχίασο Ὡ Π 5.2). Τδὸ ΟΒΟΓΌΡΩ 
ὝΓΟΓΘ ποῖ ἱπίοσπόνθη ἰὼ ἴθ Θροὰ, Ὀ6- 
σϑαξὸ ἴδον ποιὰ δδνὸ δᾶ πο τωϑδϑδίηρ, 
ἴὰ [δ6 γχασπιθηῖθ οὗ δὴ οδὶοῖαὶ πῖὸ ἀϊά 

ποῦ χοργοδοηὶ [06 ὩΘΟΤΏΘΒα οὗ αοὐ, Ὀπὲὶ 
ὙΠῸ πὰ ΟἿ]Υ ἴο ῬΤΌρΡδΓΟ [Π8 Ρ6ΟΡΪ]6 ἴον ἰϊ. 
Βαϊ, ὃ. Βοδίάοο ἰδο τοσίδεϊδ] 5 υδεᾶ ἔον (᾿θ 

ΥὙΔ]1} οὗ ἰ)0 ΗοΙΪγΥ οὗ Ηοϊῖδβ, χοϊὰ «δτοδὰς 
ὝΟΓΘ θρρίϊοὰ ἰὴ [Π6 ορὶιοᾶ, ππίο ἢ, ̓ ἰκ9 

1856 φχοϊάδῃ ρῥ]δίθ οὐ ἴ86 Β)ΐῖτα, ροὶῃὶ ἴὸ 
τὸ βουσὶ σΠ οὗ ἴδ0 Ηὲφσἢ «ῥχιοδί, το 
ὙΓΔ8 ἴδ6 ΒρΊ ΓΙ 14] Κρ οὗ 6 πδέϊομ; ἴος 

δο]ὰ ἱκ ζδΏογα [86 δτῦϊθαι οὗ τεραὶ 

φόνος. ΤῈ χαγθηΐδ οὗ (τὸ ΗΙρΡΉ-Ρετίοδὲ 
ἐῃ ροϑθσοσαὶ δὲ τοδὶ θὰ [6 “ φοϊάθη ρμ87- 
τοθηὶθ" (2ΠΊ "Ἴ22)ς διυά, ἱπάοοά, ὕο 

φαγὶ οἵ ἴμϑῶ τιϑ λους Εν τοοίαὶ, Α 
οἰ εὰ οὗ εἴταν ποῦκιωδηδηΐρ ἱξ ἀθ- 

ϑογῖροαὰ ὈγΥ Ἡογοάοίμε 111,47; ἱξ γγδϑ ῬγῸ- 
Βεηίοὰ ἰο {Π6 1,βοοἀδοιηοιΐίδηδβ ὉΥ 1ἢ6 
Ἑξγρείδη Κίηρ, Ασηδλοϑ. Τμο δρῃοά δὰ 
ὯΟ Ββὲοονοβ, δπἃ γδ8 ἴὸ δομαίδὶ οὗ ἱνοὸ 

Ῥδσχὶδ, ςδ] θὰ “ Βῃου ἀογ-Ρἱοοοδ᾽"" (2), 
ΟὯΘ οὗ Ὑδίὶοδ οογοχοὰ πὸ Ὀδοκ, 16 οἵδαῦ 

ἔπ Ὀτοδδὲ δῃἃ 86 ΠΡΟΣ Ρδγὶ οὗ [π6 θΟΟγ, 
ὙΠΟ, ΒΟΌΣ [67 ΜΟΓῸ πηϊρορὰ Οἢ 180 

διιου]άστα, ἐνῸ, ῬΣΟΌΔΟΌΪΥ ϑαθλο, ΟΩΥΧ- 



ὅ81 ΕΧΟΡΌΌΚ ΧΧΎΠΙ. 

ἤπια 1Ἰη6}.---6. Απα {Π6Υ 5Β118}} τηδκ ἴπ6 ἘΡΗΟΡ ο" ρο]ᾷ, 
Ὀ]ὰ6, δπα τϑᾶ, οὐϊτηβοῃ, δηα η6 ὑνὶηθα Ἰἴηθη, οΥ [π6 σου ϊκ 
οΥὗἩἨ {06 ΒΚ11Ὁ] τγεᾶνθῦ. 7. 10 588}8}} αν ὕνγο βῃου)άογ- 
Ῥΐθοθβ οϊποὰ αὖ 6 ἔγγο θηα8 {πογθοῖ, δῃα 80 1Ὁ 88}} Ὀ6 
ἡοϊποᾶ ἰορεῖμου. 8. Απάὰ (86 "θαμὰ οὗἉ [86 ἐρβοά, νυ] ἢ ἐδ 
ὉΡΟῺ 1, 841} θ6 οὗἩ ὑδ6 βαὴθ νου Κιμδηβῃΐρ, απά οὗ {6 
Β8Ιὴ6 ρέθοθ ; οὗ δο]α, ὈΪι6, δῃ τεὰ, δῃα οὔίαβοη, δῃα ἢπ6 
ὑσ]ηθα ᾿ΙπΠθη. 9. Απά ἴδοι 586]ὺ δα ὕπνο οπυχ-ϑίοῃθβ, 
84 (ποὺ 888]Ὁ Θῆρταυθ οἢ ὑδμοπὶ Π6 ὩδΙη68 οὗ {μ6 ΟὨΣ]άΤΘη 
οὗ 8γ86]1. 10. δὶχ οὗ Π6 1} ΠδΙ.6Β οἡ [86 6 βίοῃθ, δῃὰ 
188 ΤΟΙ ΠΙΠρ᾽ Β1᾽Χ ὨΔΤΩΘΒ ΟἹ {86 Β6οοηα Βίομοθ, δοοογ ηρ' ἴο 

1 πρὶ, Τν2.--Οὐτῖουδ κἰσα]ο. 

διοῦ68, δΒοὲ ἴῃ κοϊὰ, ᾿γοῖο ἴο ὃὕ0 ἔχοἂ, ου 

ὙΠΟ 186 δ διο8 οὗ [00 ἔτγοϊνο ἰσῖρο8 οὗ 

1βτδθὶ γοσο ἴο Ὁ6 Θησταγθὰ, εἰσ οἡ δδοὰ 
δίουθ, δοοοσάϊης ἴἰο [86 ἀφο (ὈΠῚ9)Π3); 

διὰ 1. ΗΙΣ Υοδὲ ψγὸ8 ἴ0 ΌΔΥ [686 
ΒΙΟΏΘΒ 88 “ ΒίΟῃ68 Οὗ τῃηθτηοτί δ)" (22 ὲὲ 

[2}) ἴοσ [86 Ομ Ιάσοῃ οὗ ϑγϑϑὶ, σἤθῃ ἢ 
διοοὰ Ὀείοτο αοὰ. Τδο εἰσηίϊβδοδηοο οὗ 

{18 διτδηροηθηὺ ἰδ βο]-ονϊ θη. ΤῈθ 
ΗΒ -Ὀσίοδβὲ σχορτοδοηϊθἃὰ Ιβγδὸὶ ῬὈοίοζθ 

αοά; ἐδ δίομοδ 160, ἐδπογοίοσο, ἔοσ 186 

ῬΟΟΡΙΟ, τῖο ΒΔ} Τμοῖ δηὰ ἐμ ὶγ Ὠδπιθϑ 
ΘὨχταυθα οὐ ἴδοτω, 8 πιοσηοσίὶδὶ (πὲ 186 

ἩΗϊσἢ -ὑτίοδιὶ οδδοϊαιοα ἴῃ ὑμοὶν πᾶσοο; ἰμδὲ 
ἢ6 ἱπίογοοοα ἰῃ ποῦ ἔδυουσγ; ἰδδὶ ἢ6 

ΒΊΤΟΥΘ ἴο Οχρίδιο ἐμποὶγ 818 δῃᾷ ἴο σϑοοῦ- 
οἶϊο τπσπὶ 11 τμοὲγ Ογοδῖοσ, ἔγοσι ἡ ἤοσα 
ΠΟΥ Βαὰ βυγεσνυθὰ ὈΥ ἐμοὶσ ἐγϑηβρτοβδίοῃδ. 
ΤὨ6 βίου δ υυλῖὴ [86 ΠΕΤῚ68 ΟἹ {6 1λ ΟΓΘ, 

{πο γοίοσο, ζὸὺσ ΘΥΘΥΥ ἰμάϊν 8] ἢ Θδτηθδὲ 
δαὐταοπϊοἢ ἴο ΓΟΠΟΓ Ὠ᾿πλϑ6] ἢ, ὉΥ Γορϑηῖ- 
ΔΏΘΟΘ διὰ διοῃοιηθηΐ, ΟΣῺΥ οὗὁὨ ἰδμδὶ τὸ- 

οΟὨ οἰ] ατοη ; [ὉΓ ἴΔ6 Ῥγδύοτβ δηὰ [δ 

ΒΔΟΙΙῆΤοοΒ οὗ ἰδ09 ΗἰΪ ἢ Ὀγίθδὲ ἃζὸ οδὶςβ- 
οὐουδ ΟὨΪῪ ἐξ 80 ἴὩγ 88 ἴῃ ρεορὶς ἰ{86} 
ΒΏΟΝΒ 8 Ογαυϊης δῇ Σ (06 τοβδίογαϊίίου οὗ 
(δὲ 1158] ΒΑΓΙΊΟΏΥ.--- 955 ΔΡρσοργίδὶθ 
86 ἴ.6 ΟΧΡΙδηδίίοηδ, ἐμὲ [ἢ6 Βίοῃ 68 δ1Ὸ 

8. ΤΩΘΙΊΟΓΙΑΙ] ἰο ΓΘΟΔ]1 ἴο αοὐ [6 ΠΔΘΙΔΟΥΥ 
οὗ 186 ΡίοΥ οὗὨ [Ιδγ86] δῃὰ οὗ [π6 στρογ 8 οὗἔἁ 
ἴδο ῬδΙΓΥΟ ΒΒ; ΟΥ ἰδαΐὶ (ΠΟΥ͂ ὥσθ ἴο τϑ- 

ταϊηὰ Αδγοῦ, ἰδδὲ 0 υἱδηἀβ Ὀοΐογο (οὐ 

ἴῃ 110 Ὡδὴθ οὗ [86 ἐπνοῖνα ἐγ θο8.; (δὲ8 

Ἰδιίίογ Ἵοορυϊοΐοη γῬῪ8 ἰῃοοδβ 7 ἱπὶ- 
Ῥτοδβοὰ Ὡροῦ Ασομ Β πυϊηὰ ὈΥ ἴδ ποἷὸ 

Ὠδίατο οὗ ἢἰ8 οἶοοθ, δηὰ ὉΥ 86 οἰσδοίδσ 
οὗ δὶς ἐπποιίΐοηθ, [11 18 [86 ορίπίοῃ οὗ 

Βδοῆγ, [δὲ 1:6 δου ] ον δίδηὰβ ἰῃ δἰσιὶ- 
βοδηΐ τοϊδίίου τ ἢ 186 τπηοδηΐης οὗ 180 

ὁρμοὰ ; ἴον 818 χασιιθηΐ οοπεϊβίοά οὗ ἔτο 
“ ΒῃοΌΪ ἀοΓ-ΐθο08"; (Π6 Βίομ68 ὝΟΣΤΟ (0 ὃθ 

ἔἄχοά οἱ [δ6 Βῃου]άογ; ἐδθ ὁρβοὰ τοϊγᾷὶ, 

ἱπάοοᾶ, "6 6810 ἃ “ δῃουϊάου- ζασιαθηὶ"; 
Δηὰ 15 ἔπ ἀοαϊχηδιοθαὰ ὈΥ (86 ϑορευλρίηι, 
ϑοθβορδπα, ῬἈ1]Ὸ (ἐἑπωμές), διὰ ἐδ6 Ψ α]- 
αι (δυρου βυτ6ΓΑ]0); δηὰ, 5 ἐδς φημ ου] ἀο Ὁ 

8 ἔγθα ΠΟ ΠΕΠΥ συπδίἀογοὰ 88 ἃ {γ0ρ6 οὗ ζο- 
ὙΟΓΏΠΙΘΩΐ (ΟΟΙΏΡΔΓΟ [68. ἰχ. ὅ; χχὶϊ, 29), 
116 δρβοὰ 18 ῬΡσορε Σν [860 Σοραὶ τοῦθ, βστω- 
ὈοΪ χης 1086 δργοιαθ δῖον οἵ [80 
ἩΪΣΒ-Ῥσιοδὶ, 

Βαυϊ ἐμ16 ἀχροδίμου ἐβ οἰοδοὶγ οομποοίεἃὰ 
τ (6 ὙΠΟ]0 ΤλθΠηοΣ ἰπ Ἡ μἰοὦ [Π6 ροῦ- 
Ὁ ΠοΑ] χασταθηΐδ ἀὸ υἱονγθὰ Ὁ Βαρθῆγ; 6 
ἀἰνι ἀο8 ἴμοῖ ἰπῖο ἔμ γοο Ρδγίβ, [οϑο πο 
ΤΟρύθδθον ἴ86 ἰδῦν, (0860 ὙΔῖσἢ γοΐηϊ ἴο 
ΤΟΥ, δηὰ (ἢο86 ἩΙΟΝ ΤΥΡΙΠῪ τ.6 ῥτίοδὶ- 
ἄοπι οὗ δου; διὰ δο δἰἐγί δυῖαβ ἴο 106 
βτδὶ ς1 689 1.6 το ῦ9 ὙΣἢ 118 ΟΥ̓Δ θηΐδ; ἴο 

110 δβοοοπᾶ, (80 ὁρῃοὰ δηὰ ἰδ Ὀγοαβὶ- 

Ρἰδῖθ, ἈΠδὲ πὸ θα ΐονεβ ἐμοθ0 ζατιρθηῖ 
ὙΠΟ ἴἰδ6 ΗἸΘΉ -Ὀγοϑὲ .88 ἴῃ σοχωσιοη τῖι ἢ 
186 ΟΥΙΏΔΥΥ ὈΓοδ(8, [0 ὈοΙοηρς το ἴδ [Ὠἰγτὰ 
ἸὩπὰ, [Ιὼ 18 ο]δβοβοδιίοη τὴϑ ᾿ ΠΟ] 
Ἑμδσϑοῖοσ οὗ Ββϑὶν᾿ 5 οὐλεἰοίβπι 18 ΘΟΠοΘη- 
ἰταϊθά, ἱξ βοννβ Ῥοΐὰ 118 στοδὶ Ἂχοοὶ- 
Ἰθῃοὶθ8 δηὰ 118 σγοδῖοσ ἀοίϑοιβ;, ἔογ νυ Ἀ}}δὲ 
86 ῬΣοΟροβϑᾶ [4685 ὙΠΙοΒ ἃγο ἴῃ ρμοσίδος ἢδσ- 
ΤΩΑΟΩΥ͂ τὶ 186 Βι Ὁ] ηλο δρίσὶς οὗἨ Μοδαίδβιω, 
Βο ὑγῖοβ ἴο βηὰ ἐμοῖὴ ΒΟσΘ [Π6Υ δγὸ ουὶ- 
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ΠΊΝΠ ΠΣ ΠῚ 

Ἐφ τὰς ἤΒΒΡ ὉΠ Ὑλρρ ἴηι ΘῪ) πὲ 
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᾿ς ὁ ἘΠ ΗΡΙ ΠΣ 
απ ες, κεν νε ἀν ον 
Ὅς Ἴδα! ΓΈΣ9. ὅν, ἘΔ ΒΝΠ ῬΡ Τὰς Θ0 6 16 ὈΡὲς 
ἘῸΝ ΠΡ ὩῈ ὈδΙΖΡΤΝΣς ᾿ὴπς ΝΡ.) ὈΝῪ πο ΣΙ 

ὉΦ ἰπν Δ 13 - ΠΡ ΡΒ. 
Γἢ ΓΝ ὴθ 5Π| ἐο Ἢδ ἜΦῚ τα τ 50} ΓΑ 
ἀΘ,ΕΥ ποῖ ἐχργοδϑοᾶ; [6 οΓθοίβ ἃ βυβίθι, 
ἩΠΕΙΟ ἴπογῸ 18 ΒΟΔΙΟΟΙΥ 8. ὈΔ518 [Ὁ δῦζὰ- 
τοθηΐδιίοη; δηὰ 6 Ὑσκ8 ουὔδ, ὈΥ͂ βαζ8- 
εοεἴοῦθ σομιδὶπδιϊοηβ δηᾶδ ἀοθαποίΐοηβ, 8 

οοπείηπουδ οἰδίη, ὙΒΟΓΘ ἸΠΕΤΘ 8 ΒΤ ΪΥ 
8 σοι θηοίηρ ᾿ἰκΚ, δ ΤΑ Κ68 [86 6χΧ- 
Ῥγαβαίοῃ “ Κίησάοιι οὗ ῥγίθδιβ ᾽ (ΠϑῦὉ 

Ὀ5272), 1.6 σογηῃεγ-δίοπο οὗ ἴ80 ΠΘΟΙΥ; 
δηὰ Βοποθ ἢθ ἱπίεσβ πδὲ τ᾽ [Ιαγδ6} 1068 
Ῥοβϑοδδ ἴσχε ΟΓΟΥΓΩΒ: ἰδδὲ οὗἨ ἴ8Π0 ἸΔῪ 
(ΠΡ Ὧλ, οἵ ρεϊεβεάοσζω, δπὰ οὗ σουδιίγ. Βυὶ 
{112 ἀἰνί βίου 18 ΠΟΥ ΠΟΤ ἰουπᾶ ἴῃ ἴπο ΟἹὰ 
ΤἸοεείδσωθηῖ; ἱδ ἰ8 ὑγοροδοὰ δὰ ἀογοϊοροὰ 

ἦη ἘΔΌΡἑ πη Δ] τεϊεησα, δηὰ ἴῃ (Π6 ῬὮΓΑΘΘ 
Ὧ"2Π2 Τ ν ἴδ6 δίγοδϑβ 1105 οὐ Ὦ 272, 

Ὡοῖ ΟΠ ΠΏ ΌΌ, ὙΥΒΙΟ ἢ ΤΩΘΔῚΒ ΓΠΘΥΘ “ ΟΟΠ- 
ΤΩΌΠΕΥ "ἢ ἴῃ ροηοΓαὶ, 
Το “ Βῃου οΣ "ἢ ἰδ ἃ Ὠδίυταὶ δγυηδοὶ οὗ 

δεαΐϊποηοα δὰ οἱογνδιίίοῃ; ὑμδὲ ἩΔσἢ 18 

ΓΤ ΟἹ ἴδ6 Βῃοῦϊ ΕΣ 8 σΟηΒρί σΌΟΙΙΒ, 
Υἱβί816 ἴ0 811; ὑἱδβογοίογο (80 ΠΟΙΥ͂ γ6658615 
ποτα, ἀυσίηρ ᾿6 ᾿οΌΣΠογ8 οὗ (86 ΙΕτα 6} 1168, 
ςδιτίοἂ οὐ ἴΠ6 βῃουϊάοσα; ἴπ6 ΗΘΌΓΣΟΝΥ 

ποτὰ ὩΣ τρθδηβ αἷδὸ ἃ δἰρση, τρουῃ- 

ἐδϊηουῦβ ἱσγδοῖ οἱ ἰαπὰ; δῃηὰ [πὸ ἰονῃ 
Βμοοδοτλ (Ὧ579) διδδ 118 Ὡδῖηῆθ ἴγοϊῃ ἐΐ8 

εἰενδαιθά ρμουϊίοῃ ἱπ Μουηὶ ἘΣ γαίηι. 

Νον 180 π 016 Θρῃμοᾶ ΜῸΗ88. ΟἿΪΥ ἱπίοηἀοὰ 
8458 8. καιτηδηϊ ἴον ἴΠ6 π ΟἾΥΧ ΒίΟὨ 68 

τὰ 116 ὩΔΙΏ68 οὗ ἴΠ6 ὑπγοῖνο ἰσῖθ68, 8ὲ 

88 ἰ6 αὐΐκ τεδϑ ΟἿΪΥ τηϑὰθ πῃ ΟΥΘΓ ἴο ΓΘ6- 

ςεἶτο τἶ6 ΤΑ0]168 οὗ [6 1Δν, οὐ [06 Βῆθν- 

Ῥγοδα {8016 ἴοσ 9 Βῃ6 7. Ὀγοβᾶ; [Π6 ὙΠΟ]6 

επὰ διὰ ἐοπάθηογ οὗ [80 ὁρδῃοὰ 18 οοπι- 

»τιοοὰ ἱπ ἴδθ οοποϊδϊηρς ποσάβ: “ δηὰ 
ΑΔΊοῺ 58:41} 68 1ποῖὶς Ὡδῖλθ8 ὈΘίοτΟ [ἢ 6 
1οτὰ, ἀροῦ Ηΐθ ἴἅ6Ι βου 018 ἴῸΣ 8 τὴθ» 

ΤΩΟΥΆ1" (τοῦ. 12); δηὰ 88 [080 βίο" 68 
απὰ 16 ὩΔΠΊ68 ΓΟΓῸ ἴ0 ΓΟΠϊηἃ Ιετϑθὶ οὗἁ 

ἴθσ ἀαιίες οὗ φεἸ(-Οχδτηϊηδιίοη δηὰ σὸ- 

Ῥϑηίΐδησό, (ΠΟΥ ὙΓΟΤῸ ΘρΡΡγΟρτί δ οὶ πΟΤᾺ 
οἱ ἴΠ6 ΒΟ] άογΒ, ΠΟΓΘ ἐΠΟΥ ἸΤΘΓΘ Ῥτγοσηΐ- 
ὩΘΏΠΥ Υἱδὶ Ὁ] 6 ἴο 411. Ἰς χοαυΐγοθ, δὲ 
ῬΓζοβοηῖ, ΘΟΔΙΌΘΙΥ ΘΔΩΥ͂ ὑτοοῦ ἴ0 βδῆον (ὴἢθ 
δτοδὶ δια ῦ οὗὁἨ [86 δύ οὗ οηρταυίηρς 
(ΠΠΒ; 12 ΥΣΠ, νοῦ. 11). ὙῊδῖ ἐξ 88 
ἴδγαλ αν ἴὸ 1ἴ06 δηοίθης [πάΐδηβ, ἘΠϊ- 
ορίδηβ, αηῃὰ Ἐρυρίίδηβ, 18 ἱπάπὈ 18 0]6; 
ὈοΟ ἴῃ 86418 δῃὰ ἱπ σίπρβ ἤρυγοβ δῃὰ 
ψογὰδ ΠΟ ΘΩρστΤαΥΘ; δῃ ἃ δΕΥΟΓΑΙ Βροοὶ- 
ἸΘΏΒ ἤδγο Ὀθθῃ ἀἰβοοτεσγοὰ ἀδιϊῃρ ΠΌΤι 
ὙΘΙῪ τοπιοῖθ ρμογίοὐβ (θη. χχχυϊ!δ, 18: 
Χ]Ι, 42; ῬΡελίπϑοπ, ΜΔΏ ΠΟΥ δηὰ Οὐδίοσηβ, 
11}. 878, εἰ δεᾳ.). ῬΊΪηγ 8 τοπιδῖκ (χχχίϊὶ 
6): “Νοῆ εἰγζηδὲ Οτΐοπμθ δὺς Αδργρίῃβ 
οὔδηλθ πῦης, 1 τογ8 σοηίθηΐδ 8508, ἴδ, 
ἐδογοίοσο ἱπδοσυσζαῖο (οοσρασο Πενσείεπὸ. 
Μοβ. διὰ Ἐφ. Ρ. 139). ἘδφΌΔΙΥ Ῥορυϊασ 
δηὰ δῃοίοηϊ 18 [6 τὶ οὗ δβοίζἰπρ ῥσχϑοίουδ 
δβίοῃο8 (73, 3Π| ΓΛ ΨΌ, νοσ. 11); δπὰ 
ΤΩΛΠΥ͂ ΔΙΆ Ϊ68 οὗ ροϊὰ, ἰπ]αἱὰ τὶ Ἰονν 68, 
ἴδνὸ θοῦ ἔουπά ἰῃ Ἐργρί. ἊΑὔδουὶ 

ὉΠ 13}, ΟὨγΧ-δίουθ, 860 ἐπ7γα, Ρ. 588. 
4. ΤῈ ὁρδοὰ, ἴῃ οσζάου ἔο σοιηδίῃ 9]080 

ἴο [00 ῬοάΥ͂, τοαυϊγοὰ δ ρίγά]ο, δηὰ ἰΐ ἰδ 
σοπιπιδηἀοὰ δας {μὶ8 αἰνὰ ]6 8}}4}1} 6 οὗὨ 
[6 δϑ6 ΟΟΒΟΥ τηδίθσ 818 88 [86 ὁρῃοά 
ἐδ! ἴ, ἀπὰ ἰδδὲ ἱξ 58}8}} ἴΌσυ οὔθ ΔΟΪ6 

ὙΠῚῈ τ, οΥ τ6ὲ ἰδ 6.41} ὈῸ6 Ἰγογϑῃ ουΐ οὗἁ 

(10 Βδιηθ ρίοοθ (1.29) ὝδιΣ ἸῚΒΙΝ 2.0 ΠῚ 
ΠΡ ΘΘ ΠΏΣ, τοῦ. 8); τὸ τοημδὶ, 
τι οχοίογο, δδδυύσηθ, ᾿δδὲ α θαμὰ νὰ δῃ- 

Ὡοχοα οἡ ΟἸἾΟΣ δἰάθ οὗ ἴπθ ὁρῃοᾶ, ῥσο- 

ὈΔΌΪΥ τόσο οἱ ἴδ6 ΙΟΥΤΟΡ ῥασὶ ὡὺῃ 8 
ἱπάοοὰ σέγαΐο, Δ8 18 οὐγϊοῦϑ ἔγοπι χχῖχ. ὅ; 

ΤωοΥϊϊ, Υἱἱ}. 7; οἵο., ποῖ ἐσίγα; δυὰ ΠΣ 
8 ἴ)6 ἀρδίτδοι οὗ 8}, 6 τοοὺ οὗ ψ ΙΘΣ 

δἰ 1868 ἐἰδο ἐο σιγά ; [πὸ ἀϊ βογίης ΟΧΡ ΙΔ" 
ὩΔΙΙΟΏΒ ῥγοροδϑά, ἴοσ ἱῃδίδηοθ ποθ οὗ 

Ὧ0 ϑβορίυδαίπι, Μυϊχαῖο, ΟἸοτγίουδ, διὰ 
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{μοῖρ οἰτίῃ. 11. ΔΝ τμ6 πτουκ οὐὗὨἩἉ (6 ΘΉΡΤΑΥΟΥ ἴῃ βύοῃρ, 
ἔζο [86 δηρτανίηρδ οἵ ἃ βίρῃρῦ, 5840 οι δηρταυθ {ῃ6 ὕντο 
Βίοῃ 8, ϑοοογάϊηρ ἴο {86 ὨΔΙΠ6Β οὗὨ {π6 οὨΣ]άσθη οὗὨἨ [5186] ; 
που 58|810 τηβκο ὑβϑῖὰ βεῖ ἴῃ βοοκοίβ οὗ ροά. 12. Απὰ 
ἴμοὰ 518]0 ναῦ {[Π6 ὕνγο βύοῃθθ ΡΟ {π6 ΒῃΟΌ 6.8 οὗ ἐΐ8 
ΘΡἢῃοά ,ῦ05.5' βίοῃϑϑ οὗ τλθιη σαὶ ἰο {86 Ομ] άσθη οὗ [8γ86]; 
δηἃ ΑΔΓῸΠ 8}8]1 ὈΘΔῚ ὑπ 6 }} πϑιη68 βοΐοτο {86 1] ,ογά ὑροῃ 
[ἷθ ἔνγο Βῃου]ᾶάθυβ ῸΣ 8. Τῃ ΙΠ 0118].---18. Απὰ (μου 8δα]ῦ 
ΤΏ8 Κα βοοκοίϑ οὗ ροϊά; 14. Απάὰ ὕνγο οἤδἱῃβ ' οὗ ρυτα ροϊα 

: Ἐποὶ. Ῥεγε.---Αι ἴλο ὁπ; οὗ ντοδίδοη- Το. 

Ἰαῖδο, ὅσο ᾿μογοίοσα οστοηθοῦβ; ΟἾΚΘ]08 

ἐγδηδί δίβϑ Ὑγ6}}: "Ὁ ΥἽ ΠΥΡῚ 0) ).--- 
ΦοθορΒυ8 ἀοδοσί 68 16 ὁρῃοὰ ἴπὰ8: “ 10 
ΤΟΒΟΙΩΌΪ656 (86 ΕΡοτηΐβ οὗ [80 ατθοκβ. [ὲ 
88 πιδάρ ἴῃ [Π6 [Ὁ] ΠΟΥ ἹΠΆΠΉΘΥ: ἱΐ 

ὙᾺΑΒ ὙΟΥΘῚ (0 ἴδ6 ἀἄσρίῃ οὗ δ οὐδὶϊ, οὗ 

ΒΟΥΘΓΆ] ΠΟ]ΟΌ ΓΒ, τ ΠῚῸῺ ρο]α ἰηἰοττηϊχϑά, Ὀαΐ 
οι τοϊδογοᾶ; Ὀπὲὶ ἱξ Ἰοῖν 86 τἱ 4416 οὗ 86 

Ῥγοδϑὲ πηοογογοᾶ; ἰὲ νψῶϑ τοδὰθ σὴ} 

Βἴθονοδ αἰδο;! ποὺ ἀϊὰ ἐξ ΡΡΘΑΥ ἴῸὸ ὃθ δὲ 
11 αἰ ΓΘΠΕ τπαδᾶὰθ ἤὥομὶ ἃ βῃογί οοβϑῖ. 

ΤΉΘΓΟ ΟΓΟ 8180 π|  ΒΑΓΔΟΠΥ͂ΧΘΒ ΠΡΟῚ [80 
Θρῃοάᾶ, δὲ [86 βῃουϊάογθ, ἴο ἰβδβίθη ἰΐ, ἴῃ 

0 παῖυγο οὗ δυο, ΒΑΥ Πρ Θ8ο ἢ πὰ 
τυηπίηρ ἴο 06 ΒΔΓΔΟΠΥ͂ΧΘΟΒ οὗ ροϊὰ (πδὲ 
ΠΟΥ στϊρῆς ὍὈθ0 Ὀυϊοηρὰ ὈΥ̓͂ ἴπ6πι, Οη 

1686 ΟΓΥΘ Θηρτατοη [06 ΠΕΑΠῚ65 Οὗ [6 
8008 ΟΥὗὨ ὅδοοῦ, πῃ (ἢ6 Ἰοιίοτβ οὗ οὔν οὐ 
ΘΟΠΠΙΓΥ, 8ηἃ ἴῃ ΟἿΣ ΟἾΤΏ ἰΟΏρΌ6, Β'χ οὔ 
δδοῖ οὗ (6 δίοῃμοβ, ΟἹ οἰΐἴποσ βίάα; διὰ 

1:6 Θ᾽ ΔΘΟΥ 80} 8᾽ ὨΔΙΠ68 ὝΘΙΘ ΟΠ 86 τἱρὸϊ 
βιουϊάοΥν᾽" [οοπρᾶτοὸ Ζ7αϊπιά, ὅοι. 86; 
ΒΔΒΗΪ, ΟἹ ΥΟῦ. 10]. [πὴ [Π686 δίδίοιη 18 
ἴνο Ῥοϊηΐϊθ βεοῖῦ (0 αΐδαρτοοὸ στ (ἢ0 
ἀοβοτίρώοηῃ οὗ ἴμο ἰαχὶ : α. ΤΠ ὁρῃοά μαὰ 

ΟΟΥΡΑΙΉΪΥ ὯῸ 8]θονθβ; ἴϊποβ6 οὗ ὑπ6 ἰπηΐς 
δΙοπο, προ ΟΙΘ οὗ 186 ΟἰδΥγδοίοσ ες 

ῬΓΙΟΒΕΥ πηδροσῖδὶ, πη ᾿ἰηθη, πὰ οοηἰδίηθὰ 

[80 εἰρηϊβοδης βαυδσγοβ ἰῃ ἐποὶγ τοχίυγο, 
οογογοά [86 διτὴβ οὗ 0 Ηἰ ἢ -χὶοβῦ; δηᾷᾶ, 

ὃ. Τὸ 15 ἱργοῦδ 6 [πὲ 16 ορῃοὰ Ἰοῖ ἃ 
νοϊὰ ἴῃ 10 πιά ἀϊ6 οὗ [6 Ὀτοαδῖ, ἴο ἰηϑοσὲ 

Ὑδογο {86 Ὀγοδδί- ]δίο (71), 88 βορῆν8 

ςοπίϊηθοδ; ἴοσ ἐΠΟΥΘΌΥ [86 ορῃοὰ πουϊὰ 

ὯΟΐ ΟΠΪΥ πᾶν Ἰοϑὺ ἰ(8 ἩΒΟΪΘΏΘΕΒ, τη οὶ ἱΐ 
ὙΓΑ8 ἱπίϑηἀδὰ ο ῥγϑβοσνο, ουδῇ ὈΥ ̓ γθϑυ- 
ἵηρ τ σίγα ϊθ οἱ ἰδ, Ὀπὶ [6 Ὀγϑδβίρ]αίθ 
Ἑφου]ὰ ΒΟΆΓΟΕΪΥ Ὀ0 ΟΔἸ]οἃ, ψ 1 ῬΥΟΡΓΙΘΙΥ, 

106 ““ὈγΘΑΒΟρΙδῖθ οὗ [06 ορμῃοὰ" (ὉΠ 
ἽΝ) Ὁ τ8 ΡΙδοα ψγ88 ποῖ οὐ ἴ86 ὁρῃοὰ 
ἀι86 1, Υ7ο ὙΠ ποῖ οτηῖς ἰο δὰ ἃ πὶδὶ 186 
ΒΆΤΩΘ ὙΤΊΘΥ ΓΟΙΙΔΙΪ5 ΟΠ [Π|6 186 Δηὰᾶ ο68}- 

ΟΒΟΥ͂ οὗ 86 {Ππ|ζ ΟἾΥ̓ΧΟΒ οὗ (6 δρῃοά: 
“Α5 ἴο [Πο86 βίομοβ Ὑ ΒΟἢ ἴπ6 ΗΠΘὮ-Ὀγίοϑς 
ὈοΤΟ οἱ ἷ8 Βῃουϊάθογβ.... 6 οὔθ οὗ ἴθ πὶ 
ΒΏΟΠΘ ὙὮΘη ἀοὦ Μὰβ ργοϑθηΐ δὲ ἱμοὶγ 
ΒΑΟΙΙΠοΟΒ; 1 τηθϑη ἰδδὶ ΜὨΐϊοἢ τγδ8 ἰῃ 119 

Ὡδίουτζο οὗ ἃ ὈυΓΟΠ οα ἰδ τ ρΐ Βδοιυ ]άογ, 
Ὀσ ἢ Ταγ8 ἀδγεηρ οὐ ἰῃθποθ, πὰ Ὀεΐηρ; 

8606} ΘΥ̓ΘῚ ὈΥ͂ (8086 ἯΔΟ ἼΤΕΓΘ ΥΟΓΤῪ ΓαΠιοῖΘ, 
ὙΠΟ δρΙοπάοαΓ γοὺ 88 ποῖ ὈΘΙΌΓΘ 
ΠδίαΓΑΙ ἴο 1Π6 είοπθ. ΤὨΪ8 868 δρροασγοᾶ 

ἃ ΜΟΠΔΟΓΙ] ἐπΐηρ (0 ἴ[Πο86 80 δαᾶνο Ὧος 
80 ἴα ἱπά υἱσοά {ΠΘΠΊΒΟΙγ68 ἴῃ ΡΒ ΟΘΟΡΩΥ͂ 

88 ἴο ἀοδρίβο Ὠἱνίπο Βουο δου." “0856- 
ΡΒ.Β τηρηςοη8 8. ΒΙΤΉΪΪΑΙ το γδοῦ]ουδ ἴῃ - 

ἰογυθηοη ἢ τεβρϑοῖ ἴὸ (86 Ὀτὶπι δηᾶ 

ΤΠ τίη, ὙΠΟ γὸ 58}4}} ποῖοο ἴῃ ἀϊι8 

Ῥίαςθ; Ὀαϊΐ Πα οοῃΐδδδοβ {μὲ ἢ6 ἢ85 ΠΟΤῸΣ 

δ᾽ 861 π|͵ιηρββοὰ ἰδὲ οηᾶοσ, “ ἔογ,"» 

Β6Υ8 δ6, “ἰπδὶ δαΡΟΓΏδίαγαὶ δἢϊηΐηρ; 

οοαϑοα το δαπάγοα γοδσβ Ὀοίοτο 1 οοτη- 
Ῥοβοά (Πΐ8 Ὀοοῖκς [ἐπὶ 18, βδίποο Φοδῃ Ηγν- 
6858], αοα δανΐῃρ ὈθΘΏ ἀϊβροαϑοὰ δὲ 
6 ἰταηβρτοβϑίοῃ οὗ Η8 ἰδνσϑ᾽" (Απιΐᾳ. 
1Π. υἱῖϊῖ, 9).--Ιν ἰ6 Κπόῦση, ἐπι ἰδίογ [ὴ9 
ΘΟΙΩΙΏΟΩ Ὀγοδίβ 8180 ὙΟΤΟ ορμοβ, δι 

ΤΏΘΓΟΙΥ οὗὨ ᾿ἴποη, ὙΒβθησθ ἘΠΟΥ τὸ οδὶ]οὰ 
2 ἽΒΝ (1 δπι. 11. 18; χχὶϊΐ. 18; 2 ϑϑζι, 
νἱ. 14. 

14--20. ΥἹ. ΤΕΣ ΒΕΒΑΒΊ-Ρι τε (ὉΠ), 
ὙἘΊΟἢ νγὰ8 οὗ [Π6 βαπηο β 1 1{π| νγοσῖκ 88 Ὁ 
δρδμοὰ (2) Π ΠΟ Ό, νοῖὺ. 15), δηὰ οὔ ὸ 
ΒΆΣΩΘ ΟΟΒΘΟΪΥ τηδίοτγί 18, 18 [86 πΡΡοτιηοβὶ οὗ 
19 Ρομῃεβθοι! χασιαθηίδ, δη ἃ τηυδὶ, ἔπογο-- 
ἴογο, ὨθΟΘβϑαΥΥ 80 δλδῖας τἢδη ἰδθ 
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ΠΡΌ ὈΒρρ [ΡΠ ΠΒᾺ τό 

ὅ84 

ΡΣ ΓῺ τρὴρ ἘΠῚ 
ἜΣ 

ΕΥ̓ Ὴ τ) ΤΥΡΆΓῚ ἸΒ8 9) ΓΌϑΙΝ 55} ὨΡΘ δὶς ΠΡῸΡὉ αὖπ 
ΣᾺ Ἰϑὴς ΤΣῊ 
ἫΘ ὮΝ ΘΟ ΓΉΦ Ἂς Ἰπῷ 
δρδοά, ὑπο τ ΜΔ ἱπίθηἀοα ἴὸ οοΥοσ 
ΟἾΪἿΥ ΟὟ ΟΠ6 ῬΑχί, πδιηογ, “0η τὴθ 

Βιοατὶ " (νεσβ. 29, 80). 104 ἀἰτηθηδβί ἢ ΔΘ 

διδαιοα δὲ ὁπ6 βρβὴ (Π -Ξ Βα] ὁ συ 1) ἴῃ 
Ἰεησίῃ, ἀπ οπ6 5ρδὴ ἴῃ Ὀγοδύιῃ; Ὀπὲ 848 
Ἦξ ν85 ἴο 6 ἀουδ]εὰ ἀπά βαιδᾶγὸ (9)2 
ἿΏ3, σεῦ. 16), ἰξ νγδβ, ἴῃ ἔδοϊ, γὸ ΘΡΔῺΒ 

Ἰοῦρ, δῃὰ οὔθ βρδῃ σψίὰβ, Π4]} οὗ τδ6 
Ἰεησία δεΐηρ ἰυχηοὰ Ὀδοῖκ, δὸ [πα ἰ δὰ 
ἴδε ίοττῃ οὗ ἃ Ὀδρ ΟΡΘἢ ΘΥΟΥΥΠΟΙΟ ΟΧ- 
ςερί δὲ τς ποίου 8:16. 1π ογάϑγ ἴο ͵οΐῃ 
πε ἔτεο Ῥδγίβ δἱ [Π6 ΠΡΡῸΓ βἰἀ6, ἴπῦο τί πο 

“τοῖο ἤχοά δἱ (6 τὸ δηὰβ (Υ6Γ. 28). 
Βαϊ [Πεδ6 τίηρδ βοῦν δὲ [86 β81ὴ6 [Π116, 

ἴο ἔδδίδη ἴ[πΠ6 Ὀγοαβϑ- υἶδίθ ἰοὸ 106 Θρῃοάᾶ; 
ἴογυ ἔντγο οἱιαίΐηῃ8 (ΠΣ, νοῦ. 14, οὐ, 

ΤΡ, τοῦ. 292) οὐὁἨἁ σνυτοδίποη ποῖ 

(Π53:Ὁ, νοῦ, 14, ΟΥ̓Χ, 92), ΥΟΥ. 22; δ860- 
τυαρίηξϊ, κροσσοὺς συμπεπλεγμένους), ΟΥ̓́ 
ποτα αἰ δι ηςΕγ, ὑπβιοα οὗ γχο]ὰ -[Πτοδ 5 
ἦπ {Π6 τϑῆποῦ οἵ τορο8 (2) ΠΜΌ, ἰδιά,), 
ὝΟΓΤΟ Ῥπὶ ᾿πῖο ἴδοῖι, δηἃ Π6ῃ Ραββα ἰηΐο 

186 ΟἸΟΒ6Β ΟΥ δοζκοῖβ οὗ [50 0 ΟἾΥΧ- 
δίοποβ οὐ ἴπὸ δβοουϊάογβ οὔ [26 ορῃοά 
(νεῖβ. 24, 235); δηᾶὰ, ἴῃ οὔθ ἴο ῥγουθηὶ 

ΟΥ̓́ΟΤΥ Ἰοοβίηρ οΟΥ͂ [0 ὈγοΑΒβί- οΪδίθ, ἔνο 

οἴδοσ τἰηρβ γοτο χοῦ ὉΠάΟΥ 1ΐ ΟΥ̓ΟΡ 186 
Ῥοτγάοσ (τεσ. 36), δπᾶὰ ἔτγο πόσο ΟἹ ἴΠ6 

ορδοὰ πολὺ ἴδο ῥἶδοοβ ψΏθησΘ ἴπ6 αἶγα] 
σευ (νογ, 27); δηὰ ἴθ 8 τἱδῦοῃ οὗ 

Βῖπςο (Π297}} νᾶὰβ ρμαβϑοὰ ἤγοτῃη [06 στἱηρϑ 
οὗ τῆς Ὀγεδϑ-ῥ᾽δίο τσοῦρἢ ἰμο86 οὗ [6 
ἐρδοά, δοὸ ἴῆδς [᾽6 οττΩον τγγὰβ τἰοὰ (9) 

ἴο 186 Ἰαϊίοῦ, δηὰ ἃ τους ἴσοτῃ 118 ΡΪδοθ 
85 ἸΏ ρΟ551:016θ. ΤὮμδ, ἱξ 18 πηαποβίοη- 
8Δ.Ὁ]ς, τηδὲ (Π6 ὁρῃοᾶ δὰ [Π0 Ὀγθαδὺ- ὉΪδίθ 
Ὕνοσο ἰπτουἀδα (ο ἔογῃι ΟὯ6 ὙΠ016,  ΕΙΘὮ 

ΠΏ 19 ΒΥ ΟΝ Σοῦ Ὁ [09 ττοδίμθη, 
ΣΟΡΘ- ἴΚο οδδίηβ οὗ ρμο]ά, νυ} 118ὲ (πὸ Ἰδιίοῦ 
ἴουν τίηρα, πιὰ ἴδ6 Ὀ͵υ6 τἰ ΟΠ, ὙΤΟΤῸ 
ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΥ χοατοὰ ἢ ὈΟΓΪΝ τοδίατοβ 

κου] ἴῃ 411] μασίβ ὍὯθ ΘΟΌΔΙΥ οἷἶοϑθ ἰῸ 

ΓἈΡῷ ΠΣ 21 16. ἐσὲ ΠΩ ἬΡ 
παρ Δ ΓΝ 1ὙΟ Ὁ ἸΏΠῚ 

686} οἴου. Βαὲ ἰὲ πσου]ὰ δ6 γι δοῖδ] τὸ 
δβθοῖκ ἴῃ [8 ΠΥ ἃ πἰἀάση ἐγρίοδὶ πηθδη- 
ἱῃρ, 88, ῸΣ ἰηδίδῃοο, ΒΑΘΩΣ δδ8 δηάϑα- 
γουγοᾶ (0 ἀΐϑοονοσ, Ηο Ὀοϊίονοβ, ἰδὲ τῃ9 
ὁρδοά δηὰ Ὀγϑαϑι- υΪδίο ἱορϑίμο Υ ΤΟΡσγοδθης 
[Π6 ΤΟΥ̓ΔΙΥ οὗ [86 ΗἸΔΉ- τίοδι, ὑπαὶ 50 τῃδὲ 
106 ΓΌΣΤΔΟΥ 8 δ ΘΙ ὈΪ6πι οὗἩἨ ροΟυθγητηθηΐ, 
18 Ἰαἴῖον οἵ ̓ ατβϑάἀϊοιτίοη, Μἢϊο ἔπο ἔπ πη6- 

ὨΪΟΩΒ ὝΟΤΘ, ἴῃ δηοίδης ἸῃοΒασο ἶθδ, πηϊ 

ἴπ [Π6 ΡΘΥΒΟῚ οὗ [86 δογθσοῖψῃ. ἩΟΎΘΥΟΥ, 
[86 βδογοὰ ἰοχὶ ὑγχοδ, τε τοραγὰ ἴὸ 189 
ὙΔΌΘΓΠΒΟΪο, ποτ ἤδη οὔσθ, ἰδὲ ἱὲ 
Βιου]ά ὍῸ οοηδίἀοτοὰ 848 οπέ, οὐ, 88 8 

016, ΜΒΙΟΒ ἰγρ 168 ἐμ ἰά6α ἐμαὶ πσ 
Ῥατῦ 18 δυρογῆπουβ οὐ ππηιθδηΐης. ΤῊΘ 
οοηπραίίοη οὗὨ [86 δρῃοὰ αηὰ Ὀγβϑαβί- υἰδίθ 
ΤΟΟΔ]1 [86 βαὴθ ποίΐζοῃ; {π6Ὸ ρΡοπεβοαδὶ 
δέ γο γγ88 [0 6 Υἱουγθὰ 88 οπδ, 88 βοσυϊηρ 
ἴο ΣΠΠπϑίγαῖθ, ἰῃ 411 ἐπ ρασίδ, [80 ϑϑ:Ὼθ 
ῬΥΪΠΟΙΡΙ68 δηὰ ὑγα τὴ ΒΟ πογὸ ἴὯ6 οηᾶ 
οὗ 16 ψ016 »γίθδίάοιῃη δηᾶὰ ἴ8 οδείαὶ 
ἀυξῖοσ; δηὰ (Πδὲ ὈΠΙΕΥ͂ γᾶ8 ΔρΡΡγοργί δου 

ἐπαϊοαίθα ὉΥ [86 Ορϑῃ δηά βιυϊκίηρ οοη- 
ποοξίοῃ οὗ [86 {ἉἁΟ Ὀρροττηοδὲ ρδσίϑ οἵ (ῃ 9 
γεδίΏΓοΟ. 

Βαϊ, 88 [1:0 ἀἰδέϊη συ ἢ ρ; Ομαγδοίοσίβεϊς 
οὗἨ 116 Ὀγθαδὺ- Ὁ αίθ, 1 ἰ8 δοϊωχηδηδοα ἰπδὺ 
ὕσγοῖνθ ργθοΐοῦϑ βίο; 65, 'ῃ ΤΟῸΣ θα τι8] ΤοΥνΘ, 
ὝΟΥΘ ἴ0Ὸ δ0 δαὲ ΟἿ ἱἰΐ, δηὰ ἔἰπδὶ ο Θβο ἢ 

βίομιϑ [Π 6 ὩΔΠ)6 οὗ ΟὨΘ οἴ [Π|0 ταῖν εὐ 068' 
Οὗ Ιϑγβοὶ δου) Ὅθ ϑηστασθη. Νοίδίηνσ 
ΤΟΡΓοθθηΐ8 ΒΟ 1.6 οτἰχίη δηὰ ἀδϑίίηγ οὗ 
ΤΏΔΠ ἴῃ 8 ΤΟΥ ΒΓ Κίηρ δῃα ΤΊΟΤΟ Ὀδδυῖ- 
ἴα] τηδηποῦ ἰβδη ργεοίουϑ δίοῃϑδ σΔΥΘΓ 
ποσκοὰ οὔ. ΖΚ 1πΠ6 ἰσοτγοὶ, Ιδη ἷβ 8 
ΟΠ] ἃ οὗὨ 180 οαπ; δα 88 1ἢ18 δδγιῆ 
ἔγϑαθ ΘΏ6]οβ68 [06 Ὀχοϑιἢ οὗ αοὰ δηὰ δὴ 
ΟἰογΠὉ] 608], 1Ὁ 18 ἃ γδοίοιιϑ ἰΥΘΆΒΙΓΣΘ ἴῃ 
ἴΠο ογ68 οὗ αοἂ (ΡΒ. οχτΐ, 15); Ηθ γδϊτθϑ 
ΤΏΔΗ 848 δοασίηρ Ηἰβ ἱπηαρο, δηΠἃ ΗΠ ἰη- 
ἀΟΙΣΌ]6 ἔπηρῦθθθ. Βυΐξ ἰὲξ 18. [80 δἷτὰ οὔ 
ΣΩΔῚ (0 [ΣΑΪΏ ἰτηδο] ἔγοσὰ 8 σσοδίυγο οὗ 
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βῆ! (μοὰ τηᾶῖκο οὗ τγοδίβθη που, ἐν βίοα 1 {Π6 ΤΔΏΠΟΙ 
οὗ Τορθ8, δπὰ ἴμοὺ 884]0 ρυΐ [06 ττϑαῖθῃ οὶ 8 1ηἴο (ῃ6 
βοοκοίϑβ.---1ὅ. Απηά ἴοι 8ῃδ]Ὁ τηβῖκθ ῃ6 ΒΒΕΑΒΤΡΙΑΤΕ ᾽ΟΕ 
ΘΕΟΙΒΙΟΝ τοὶ [6 ᾿νοΥκΚ οὗ [16 5|κ1{Ὁ τανοσ, πΚὸ {π6 τοῦ ῖκ 
οὗ (86 ὁρῃοὰ β8}8]Ὁ0 τοι τηᾶῖα ᾿ὑ; ὁ} ρο]ά, ὈΪὰ6, δηά τεά, 
Δηά οΥἰτηβοη, 8δη4 ἤπε ὑπιηθα Ἰηθη, 5888410 μοι τηδῖα 1. 
16. Τὸ 88.841} θῈ βαυδγα αρμα ἀου]6α ; 06 Βρδῃ δλαϊί ὃδ τ'8 
Ἰδηρίῃ, δηα οὔδ6 Βρδῃ 18 Ὀγθδαΐῃ. 17. Αμάὰ ἰδοὺ βῃα]ῦ 8βεὲ 
ἴῃ 10 βου ηρΒ οὗ βίοῃϑβ, ἕο " ΤΟΥ͂Θ οὗἨ βίοῃεβ: (86 ΤΟῊ οὗ 

1 ποῖ. Ῥεγε.--- Οἵ Ἰαάρτοσηί. 

ἐῆο ϑατιδ ἰοΐο 4 ἀοηϊσοῦ οὗ ἤοᾶνθ, ἴὸ 

οοτωμηαῖο ἢ6 σίοοτῃ δῃὰ Βοανίηθ88 ἰῃΠ0- 

γΘῊ: ἴῃ τηϑείον ἰπίο [86 δοτίδὶ Ἀγ ἢ 688 
ὙΠ ἢ 18 [86 Θβϑ0ῃ06 οὗ [Π|6 ΒΡ Γ8; δπὰ 

10 δαὶ ρ ΒρΙοὨΟΟΣ οὗ ἴ80 ργϑοίουϑ 
δίοῃοδ, τὶς ἢ ἀγο, ᾿ἰκο εἷπι, (ἈΚ αὶ γοσα 

[1ὴ6 δϑθ ἀδνίς νοῦ οὗ [0 σΟΙΏΠΟΏ 
τ ΟΥἤοΥ, ΒυταῦοἾ 1:6 ἰ0Ὸ δῖτη [δὲ ᾿ὨΙΟΤΏΔΙ 
τοζοῃοσγδιίίοη, ἐπὶ δδοϑηἀϊηρ ἴγοτη Θδτἢ 

ἴο ΠοΔΥυΘΏ, ΟΠ ἱπῃ ΡΟΣ Υ ἴ0 ῬΌΓΕΥ, ἴτοιι 
ΜΟΥ  ἀἸϊη686 [0 βδησῦιν, το 6 ἴΠ6 ἴπ- 
πουοδὶ (ΘΠἀΘΠΟΥ͂ οὗ (Π6 Μοβδὶς ἀΐβρθη- 
δβαϊίϊοῃ. ΒΒυὶ, ἤπσίποῦ, (ἢ6 ᾿Ἰονγοὶδ δΓῸ, 

δΙΔΟῺΣ 811 δηοίθης πδιίουβ, τοραγάθα 88 
186 ἔοςὶ οὗἁ ᾳἮν, 88 ἔη0 οΥο8 οὗἨἩ [6 ΘΙ; 

ΤΠΟΥ͂ ΔΥῸ [Ὧ6 δι ὈΪΘΠη8 οὗὨ 106 βίδσε, πβῖοὶ 
ΠΟΥ τῖνδὶ πὶ δροπάουν; ἰδοὶγ ὈΓΠΠΔΏΟΥ͂ 
ΤΟΟΔ8115 (Π6 ὈΓΙ Σέ 688 οὐ ποδυθῆ; δηὰ ἰξ 

106 ὨδΙη68 οὗ [Π6 ΕἸ ΘΒ ὝΘΤΘ ΘΏΘΤΑΥΘΩ 

οη ἔπγοῖτο βίοηθϑ, 86 Ὠοσίδ οὗ ἴδγδοὶ ἬΟΓΘ 

τοιηϊηἀθὰ (0 δἰγίνο δου [0 ἰἐσὰέ διὰ [ἢ 6 
Ῥυγιὶίν οὗ [89 ὨΘΘΥΘΏΪΥ ΠοΒίΔ.---Πἴ, ἘΠΘΥΘοσο, 
[ὴ0 ῬΓΘΟΙΘῈΒ δίοῃμθθ ΟΒ ἴδ Ὀγϑαδι. ἰδὺθ 
ὝΘΓΘ Υ̓͂ εἰχυϊδοηπὶ νγὸὋ πιδῪ οοῃοϊυθ 
[δὲ τ1Π6 ἑο ἐνῥα δ] ̓ οτν6}5 ἴον ἐὸ ἀἰ δεσηξ. 
1 068 δὰ δ'80 8 ϑρθοὶβθο τηϑαπίηρ. ΤῈθ 
ΤΏΟΤΕ Ταλϑὲ Ὸ ἀσρίοσο [16 ζτοδὶ ὉΠΟΘΓ- 

ταῖην πο γονὴ τὶ τοραγὰ ἴἰο [86 
ἸΔΘΏΠΥ οὗ ἰποθ0 αῦδ. Τθθ δηοίοης 
ἸΔΏΒΙδίουβ δηὰ σοιϊπσηθηϊαίοιδ δἰ γεδαγ 
αἰ ον τ] ΔΟἷγ ἐπ τοηἀοηρ πὰ οχρίδιηϊης 
οι; δὰ ἔπ6 κΚἰηἀγοὰ αἰ ΑΙ] θοὶβ οΥδτ, δὲ 

ὧι τη ἱπδίδῃσθ, ὙΘΙΥ͂ 11{{1|6 8858ἰβίβῃοο. 

ἯὟο Βανθ δασο ϑηἀεδυουγθα (0 σουρὶϊο ἃ 
ΘΟποἷδ0 ΒΌΓΥΟΥ οὔτη6 αἰ βογεηὶ οομ) θοῦ ΓῸ8 
Ῥτοροδοᾶ; (δὲ πιθδηΐηρ ἩΔΙΟΒ τὸ αγθ 
Ῥἰδοϑοὰ ἔγχει, ..:848, ἴΏ ΟὟἹἙΥ ογρίπίοῃ, 80 

ετοδιοδὶ σοϊδεῖνο ρου Ὁ ἐγ. 

1.---ἸῆῊῆῪ. ΕἸποτ ον. 
1. Ἴδε, Ολανειιλν. ΤῊ ΘἸΥΙΠΟΪΟΩΥ͂ 

(ἕο ὨΠἼἾδὲ, ἴἸο Ὀ6 τοῦ) ἐβο]δῖθα ἐπ Φ 
Ἰἀοπεεδἕοη οὗὨ ὑμὲβ ζότὰ; [6 Ταγρυμαίηι, 

ἐπογοίογο, ᾿ἰκὸ [80 διαπιαγ δὴ δὰ ϑιγτίος 

ἘΓΔΏΒΙ ΔΙ ΟΏΒ, ἴῃ τοηάοσηρ ἸῬΡΘΌ (ἔοια 
ῬΌΌ, το Ὀ6 τοὰ), δνθ Ὑ{5]1] ὑργοδεγυοὰ [86 
ἀοχίναίίοη; δηὰ ἐπ6 ἰηϊογργοίδιΐοῃ οὗ [ἢ9 

βορίπαρίη!, Φοδορῆυδ, δπὰ Ὑαυ]ραίθ, ὈΣ 
σάρδιον δορὰ “ δατά 8,7 Ἰοδὰ, ᾿:Κοντΐδο, ἰο 

8 σοί οὗὨ ἴδαΐ οοἰοασ. ΕῸΓ [809 δασάϊυβ, 

Ὁ 0} γοοοϊνοὰ [19 δί;θ ὈΘοδηΒ6 ἐξ τὰῶβ 
ἢγδὶ ἀϊδοονογεά ἴῃ βαγάΐβ, δεμου ἢ ἐμ 6 
βαεάϊβ οὗ Ατδαϑίὶδ δὰ Βαδῦγίου ψ͵ὰ8 οὗ 

ΒΌΡΟΓΙΟΥ αυα] γ (Ρ  ἐκ., Ηΐδι. Ναὶ. χχχυὶὶ. 

7), 8. ὭΘΑΣΙΥ τοϊδίθαὰ ἴὸ [Π6 σδυπο]δη, ἴο 
νοι τηἷ8 ἀοδίσηδίοη Μ͵δ8 σίνοη Ὀϑοδιιδθ 

δὴ ἙΟΙΟΌΣ ἰ8 δἰ τ αν ἴὸ ἴπδὶ οἵ σαν Η6 δ ἢ 
(ς870); Ὀαϊ, θη Βοϊὰ Ὀοίνγοθῃ ἢ 6γ9 
δηᾷ [86 ἰἰρἢϊ, Ὁ ΚΡΡΘΑΣΒ οὗ ἃ ἄθορ Ὀϊοοᾶ- 

τοῦ; δηὰ 115 ναϊυ!ο ἀθροπάεαὰ οἱ ἐδ6 ἀθ6- 
ἄτοο οἵ νἱνίάμοεβ. ὙΒοἢ 18 τοὰ οοϊοῦῦ 
ἀἰδραγοᾶὰ. Ιξ 18 8 Ὑδιοἱν οὗἨ οδδϊ θά οονΥ, 
δὰ Ὀοοησδ, ᾿ποχδϑίοσο, ἴο (6 δ᾽ην [ΆΣΩΣ]Υ. 
δ Ῥοδϑοβϑθδ ἃ οοῃδί 6σ8 }]9 ἄσρτοο οἵ βαγά- 

Ὧδσ88, ὑπιὲ 18 σΔΡ4Ὁ]6 οὗ Ὀθοίῃρ Ρο] δηθὰ δὰ 
ουῦ; δηὰ [Π6 διοίθηΐδ θηστανθα τροΥθ 
ΠΘαΌΘΒΟΥ οὐ ἴδ (2, ῬΟΙΏΔΡΘ, Οἡ ΔΗ͂ 

ΟΥΠΟΣ βπο, Α ὅπο ἀδγ -γτοὰ Ἵοδγηοϊϊδη, 

οὐἹ]Ἱοὰ Εἰ-Αἀιλ, ἱβ ἰουπὰ ἰῃ Ὑοπιθη, ΠΟΑΓ 

106 το Πδπιδῦ; ἐξ 8 τοῖς σγοσῃ ὉΥ͂ 
(5:6 Ατγδϑίδηθ 88 δὴ οσπδιηθηΐς, ΟἹ [10 

βηροΓΒ, ΔΣΤΏΒ, ΟΥ Οὐ [16 γχίγά]θ; δηὰ ἰΐ 15 
Ῥοϊονοὰ ἰο εἴορ [0 δυχ οὗ Ὀἱοοά, ἰἔ 

ΔΡΡΙΪοὰ ἰο 8 ἥεοδὰ πουῃά, πὰ ἢϑῖθ γγὸ 
ΤΩΔΥ͂ ΤΟΙΊΔΥΚ, (παῖ, ἰπ [06 ορίηΐοῃ οὗ 
Ἐδη Εἰσγο, Ὅτ οῖγ κοῖα ιϑοὰ οΣ ἢ ὈΓθασί- 

Ῥίαίθ μοβϑοϑϑοβ δοῖῦθ ἰάθη Υἱγίαθ [ῸΣ 
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ὝΒΘ 5) ἩΣΤΙ ἭΝΘΣῚ 18 

δ86 

ε ὙΠ, ἬΡΣΙ Π 8) ΠῚΡΡ ὈΝΣ ΙΤ 

ἬΒΤΗ 90. 1 ΓΘΟΠΝ Ἰγν Ὀχΐν ὮΙ ἼΒΌΣῚ 19. 1 ὈΡΤΙῚ 
Βεδηρσ ὁ ἀΐβοαβο, οἰἴποῦ οὗ 1π6 ὈΟάΥ οὗ 
οἵ εἰ ϑο]. Ἐχοο οὶ Βρθοϊ πη 6η8 οΟὗἁ ο4Γ- 
ΠΟΙϊδῸ ΔΙῸ 8150 ἰουπὰ ἴῃ ϑυγδαῖ, ἃ ὁ0η- 

εἰάεταῦϊο ἑονσηι ΠΘΔΓ ἴΠ6 σῈ] οὗὨ ΟἝμΔΥ, 
ἴπ ὅδ ΠΟΙ - Οδίοση βῆοσοδ οὗ [ηά6ϊ8. 
ἼΒοδο ἀἰθοονοσγοὰ ἴῃ Ηϊη ἀοβίδη 8.0 ἢγβι 
ἐχροδοὰ ἴὸ {ὴ6 801} [ὉΓ βου ταὶ ἸγΘΘΪΒ, 
το Πορίοα ἴῃ δαγίμοῃ μοίβ, δῃηἃ (808 
ΠΟΥ͂ ΔΘΒΌΠ16 (δαὶ Ἰἰν οὶ τοὰ οοἱοῦν ἰὸ 
ψς ἢ ΒΩΥ͂ οΥο {ποῖ ΗΘΌΓΟΥ ΠΒ8Π)6.--- 
Οἰδεῖβ ἰτϑῃβίδίο Ὁ δὲ, 1688 ῬΡγΟΌΔΡΙΥ, σαγ- 
δωπεῖε (80 ατ. εηοῖ,, ἄνθραξ, ἴ6 ῬΘΓΒ. 

ΨΈεΣβ., 56 Δ 6 14}), ΟΥἹ φαγπεί (ΑΔ ΌΔΠ6]). 

2. ΠῚ ΏΒ, ΤόΡΑΣ, ἰδ, οῃ δοοοπηῖ οἵ 119 

Δεοαθοηςῦ ἴῃ Ἐπ ϊορία, 80 ςδ]]οὰ ἐλά 
ἴσραςΣ 97 Ομεὴ (Ὁ 2 ΤΏ) ἴῃ 727οὉ χχνὶ!, 
19, σοῦ το Ῥαδδαρο ἰξ ἰ8 οὐυνϊάθης ΠΟῪ 
ΒΙΊΡΩΙΥ τμ6 Ηοῦγονγβ ῥγζοὰ ἃ, Ιΐ [48 18 
Π8Π|6, ΡΓΟΒΌΪΝ, ἤοσι ἴΠπ6 τοοὶ ρέξα, Ὡ]οΟἢ 

εἰσηῖῆοα, ἰπ Θδηβοσίι, ραΐε. ον [86 ἴΟρᾶΣ 
δ ΒΌΠΟΓΑΙ 616 δηὰ γον δι, δβοῖαθ- 
Εἶσροβ αυΐία οοἰουτίοδα, Ὀπὲ ποί πηΐτο- 
4ΠΘΏΣΥ στοθηΐδα, τ πογοίοσο ΟἾΚΘΪ0Β τθῃ- 
ἄστεα 0) (ἕο Ὁ), στθθῦ). [118 ἄδτκ 
δ δἦθ Ρ453568 ΒΟΙΏΘΕΪ68 ΟΥ̓ΟΣ ἰπΐ0 σΑΓΏδ- 

εἰοη τε, βοηθοί σοβ ἱπίο ᾿118ο; ὑπ Σὲ 106 

Ῥ810 8:6 Ρ489685 ἰὨ[0 στο Υ 8}, [[πο08], δηὰ 
οοἰδάοῃ στθοη. Το Βορίθδρτηϊ δπὰ 90- 
δαρῆυβ ἱγδηδίδίο τοπάζιον, τόπαζος ; 
ὙΌΣ πχογὰ ἰδ, ροσθαρβ, ἰοσι θα ἤγοσα [ἢ0 

Ἡδοῦτγον ΠΏ ὉΥ ἱπνοσβίοη οἵ [86 Ἰοἰί 6 Ὑ8. 
Ιε ἰ5 ἐουπὰ ἰπ Δ᾽] υνἱδὶ δίγαΐβ, δη ὁσςι 5 

ἴῃ τϑοτηδίο ῥγίβηβ. ἀοοοσάϊηρ ἴ0 ΒΟΠ1Θ 
δηςίεῃξ, ΤΩ Ο51}}7 ΓἈθυ]οῦΒ, δοοουηΐδ, ᾿ξ 188 

ἐϑρϑοίϑΠγ οδιαϊμοὰ ἰπ 106 8π18}} ἰδδπὰ 

Ὕοραζοι, ἱπ ἴδ Βοὰ 864; νοι τορίοη 

ἐρ ἱποϊ ἀρὰ ἴῃ τδ0 ἔοστι ζ912 (Ῥ ΐπ. χχχυῖ, 

8; Τὶ οά. ϊ.89; ϑυαῦ. χνὶ. 4; Οερεη, 

Τα. ἢ. 1101). 10 π88 Ὀθθη δββοσίϑα, ἰδὲ 

1Π6 ἴορ6 8 οἵ [π0 ἀποίθπίδ 18 ΟἿΣ ΟΕΓΥ8ΟΪ116; 

Ῥαε ἰτ ἐδ, ἴῃ 411 ργο δΌ}}1γ, ἰάθη 8] τα 

ΟἿ ροπὶ οὗ ἴΠ6 βαῖηθ πϑῖῃθ (Βοἰεγπιαπη, 

ὕτίπι δηὰ Ὑπυπιπλΐπι, ᾿. 39). 

8. ΠΡῚΞ οὐ ΠΡῚ3 (Εξοκ. χχυ]. 18), 

ϑμαβλον. ἴξ ἰβ ἀοτίνοὰ ἴγοῃα 2, ἴὸ 

δοῃὰ ᾿ἰσυτηΐηρ, δηὰ ἀσποῖθβ, ἐμογοΐογο, 8 

δβίοπο οὗ ὁ Ὀτίσηι οογυδοεδηΐ ΘΟΙΟΌΥ , [890 

Βοριπασίης δηὰ Φοδορθαβ σοπὰος σμά- 

ραγδος ; ἴΐἸὸ Ψαυϊραῖο, βπιαγαρ 8; πιο ἢ 

ΤΩΔΥ, οἰγτρο]ορίο δ} γ,, Ὀ6 Κι ηἀτοὰ ἰοὸ ΠΡ2. 
1 ἰβ ἃ δοῖϊ οἵ ρτγοοίουβ οοσιιπάυτι, οὗ 
βίτοηρ, οἰα58-πϑίγο, 8 Ὀθδα ἃ] στοδῃ ο0- 
ἸοῦΣ, ὙΠῚ ΙΩΔΗΥ͂ ἀορτοοβ οὗ βῃδάθ; ἰδ 18 
ῬΟΙΙαοϊὰ, δηὰ οβυδοβ ἃ ἀοι Ὁ] τούγδοιίοη. 
ῬΙΣΩΥ ΘὨ πο Γδίθ8 ἴυγοῖνο δροςοὶθ8 οἵ {Π|8 

δβῖοῃο ( οδέπηι., ΑἸροσΝ. ΙΥ͂. 1. 84). Ιἰ ἰ5 

ποῖ ΤῸ ἰῃ ἘΦΥΡΙ, 
11.--ΤῈῸ δεοοχκν ον. 
4. 89, Ῥοιδδρδ, ΟΛΆΒΌΝΟΙΕ ; ἴου ὅ0- 

ΒΟΡ.8 τοπᾶοβ ἄνθραξ, ὙἘΙΟΝ ΤΆΘΔΠΒ, 

“γα 604],᾽᾿ (πὲ ἰ8, σΑΥΠΠσΏΪ.Β.; δὰ 

Ταγζύηι ΦογΒδ] θῶ δὲ) 9 Ἴ., (Πδὲ 18, Δ Γ- 
σοΠ θη 5 οΥἩ ὁΔΥθπης1]6. [ἢ 8 οὗ ἃ ἄθὸρ 
τοὰ σο͵οῦσ, τὴ ἃ τηϊχίαγο οὗἁὨ βοδυϊοί. 

ΤΗαῖ ΠΑΙῚΘ ΟΟΙΏΡΓΙΘ68 ΒΟΤΟΓΑΪ δἢϊπὶηρ 
δίομοβ, οὗἩ [560 βΒίπι ΓΑΠΪΥ, τ ἢ, 68ρΡ6- 

ΟἾΔ ἢ ΒοΙὰ ᾧρΡ ἴὸ (δὸ δυῃ, ἰοδθ {πον 
ἄθορ ἴηρο δηὰ βϑϑθῃηθ Θη ΓΟΙΥ (ἢ 6 ΘΟΪΟΌΡ 
οὗ α θαχτίΐηρ 608]; ἴο [818 οἾἶ8845 Βοϊοηδ' 
ἘΠ0 ΤΟΥ, 186 ραγηθοῖ, ϑρίηοὶ, δῃὰ Ἵδ οΗγ 
100 ΑἸΙπδηαΐη, ἐπδὲ ἱ8, [Ὧ6 ποῦΪ6 Οτθηϊαὶ 

ξατηοῖ, ὙΠΊΟΝ 5 ἸΥΔΉΒΡασθηὶ, τοὰ, τ ἢ 8 
Υἱοῖοὶ βῆθ46, δηᾶ ἃ δβίσοῃρ Υἱίγοοῦβ ᾿πϑὲΓ0 

(860 Τῇοδβεπηι., ἴοο. οἷ). ὙὍὙΠθ Αγ πηο]6 

18 υ808}}γ ἰουπὰ Ρῦγο, οὗ Δ δρΌΪΑΣ 8Π8 06, 
διὰ δάδοσίηρς 'ἴὸὼ ἃ ἈΘΑΥΥ͂ ΟΣΤΌ ΠΟΙ 
δῖομϑ οὔ [Π6 ΘΙΏΘΙΎ Κὶπᾶ (Ἐπονο.). 

ὅδ. ὝΒΌ, ΒΑΡ̓ΡΗΙΕΒ; 9860 ΠΟΙθ ΟΠ ΧΧΙΥ., 

10. ὙΠῸ ρῥγίῃοϊραὶ σοϊοῦγ 18 16, ζθῃ0- 
ΧΙ νῶϊ 6 ἀουῦθ τοίγδοι 9; ΒΟΙΩΘ 
ΒΔΡΡΏΪΓΟΒ χίνγο (ΟὙἹῺ Δ Βίδ: τ ἰυδίτο τὴ 
δὶχ ΤΆΥΒ ΟἹ {ΠπῸ ΟΡΡροΟΒβίϊθ ΘΟΥΠΘΙΒ; [ΒΘΥ͂ 
ΔΙῸ (Δ]10ἃ δΒέδΣ -ΒΑρΡρὨΐτοδ, πὰ δ.Ὸ (0Ὲ- 

δἱἀογοὰ ῬοΟυ  ΑΥΙΥ ργϑοὶοῦβ. 
6. ΝΥΝ ., ΡΟΣ ΔΡΒ, ΕΜΈΒΑΣ». Τδο οἰγ- 

ΤΛΟΪΟΕΥ͂ ζέζοτα ὨΣΠ, το δθδὲ, ἰο βιικθ) 
Ἰοδὰβ 18 ἴο Βῦρροδβθ ἃ δδζὰ βίοῃθ. ΤῈ 

Θιρογαϊᾶ, πιο 18 οὗ δ σύθθῃ οοΐοῦσ, οὗ 

γδυϊοῦβ ἀθρίλ5, 18 ὨΘΑΥΪΥ 88 πδσζὰ 88 [Π6 
ἴοΡδ2, δηὰᾶ βϑἰδῃὰβ Ὡθχὶ ἴο (860 ΤΌΡΥ ἴῃ 
σαῖαθ, [ὃ ἴ6 Ἰουπὰ ἴῃ Ῥοπὶ δηὰ Ιηάϊδ. 
ΤῊο Βορίπαρσίηὐ δηὰ Φοβορθιδ πηἀογείδηὰ 
ὀνύχιον; οΟἸΒΟΙΒ, ΜΠ 81}}} 1068 ργο ΔΌΣ, 
ἦδβροσ, νοδ ἰ8 Ὁπαποδι ΟὩΔΌΪ [6 Ιαδὲ 
οὗ ἴΠ0 ἔτγοῖνο δίομϑϑ οὐ {86 Ηρ ἢ-ὈΥΐθϑο 8 

Ὀγοδδί- ρἰαῖθ; οἴδοσβ, ἀϊδσιομὰ; Ὀαΐ ἰδ ἰβ 



δ857 ΕΧΟΌΌΡ ΧΧΥΎΙΠ. 

᾿ΟΒΡΠ6]184η, ἴοραζ, δηᾶ ᾿βιλαγαρᾷ, δλαϊΐ ὅθ {86 βτϑὲ τον. 
18. Απὰ {16 βοοοῃμα ΤΟῪ δλαϊὶ δέ δ οΑυ 616, ΒΔΡΡὮ ΓΘ, δπα 
4 ΘΙΊΘΓΑ]ά. 19, Αμὰ {6 {πϊγὰ τον, σατο, αραΐθ, δῃηὰ 
διηθίῃγϑί. 20. Απά {86 ἔουγίἢ τονν, "ΟὨΤΎΒΟ]16, ἃ Πα ΟὨΥΧ, 
1 Ἐποὶ, Ῥεγε.--- ϑατάϊαδ. 53. ΟἝγθυηο]6. 

Το ἰπδη ἀουδιὉ] ἩΒΟΙΠΟΥ [ἢ6 δὶ οὗ 

δηρτανίης οἱ ἰδ τἴἴδ Κηοόνγῃ ἢ0 ἰπ6 8Δῃ- 
οἰδηί8, Ὑ8ο ἀϊὰ ποῖ ὀγϑὴ πηδογϑίδη ΠΟῪ 

ἴο ουξ [86 ΥὙΠΌΥ. 

11. ΤῊΣ ΤῊΙΕΡ ον. 
7. ὈΡ Ἰλαῦπβ (βορε, λιγύριον οΥ 

λυγκούριον, αὶ. ᾿ἰχατγίι 5), 80 ς4116ἃ δ6- 
οϑ686 10 Ὑ48 ἢτεϊ ἱτηροτίθα ἔγοτα Γρσατγία, ᾿π 
ΒΟΥΓΒΟΓΏ ΠΘΙΥ, 18 8 νιον οὗ [86 ΠΥΔΟΙΠΙΒ, 
ἩΔΙοΝ, ΠΚ6 811 τα 6 ΓᾺ}8 Ὀοϊοπρίηρ ἴο [6 

ζατΑῚΥ οὗ Ζίτγοοη, ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ ΒαΌΒΓΘ ὈΥΙΒΠῚΘ 
ὙΠ Ῥγτδταὶ 4] ἰθγτηϊηδίίοηβ. ὙΒδὶ [116 
Ἰίσυγο 8 ἰάσπε σαὶ τ (6 ΥΔΟΙΏΙ 8 
ΑΙθο οοπῆττηθά ὉΥ ἘΡ᾿ρβαηΐυβ. Ιὲ ἰδ 
ΓΥΔΏΒρΡαγοηΣ, στοὰ ῥαββίηρ ἱπίο γοίοῦν, 

ΌΔΙΙΖΥ, Υἱίγϑοῦϑ, μαγάοῦ (ἤδη βηιασγαρὰ, 
δηὰ Ιοδ68 118 οοἴοῦν ἰῃ τπ6 ἦτο. ϑϑοιὴθ- 
ΕἾτΩ68 ἰξ 18 ὈΓΟΥΤΪΒἢ δηἃ στοοῃ. 

8. 2, Ααλτε (δορί. ἀχάτης, Ψαϊξ. 
ΔΟΝαί68) 8 8614 ἐο δᾶνγθ Ὀθθὴ ἢτος ἀϊ8- 
σογογοὰ οὐ (16 ΒΠοΙοΒ οὗὁἨ ἁἧ Ἀ{Π6 ΓΥἶΥΟΣ 
Ἀσδαίθβ ἴῃ Κ''οὐἶγ, δηᾶ ἤθησθ ἴὸ δᾶγθ 
τοσοϊγοὰ 8 πδθθ; πα δοοογάϊηρ ἴο 
Βοοδασι ἰς 8 ἴο Ὀ6 ἰγδοοᾶ ἴο ἴδ0 Ῥαπὶς 
δηᾶ Ηρῦτον τοοῦ ἽΡ"» -Ξ ἽΡ9, τ ἢ ΠπΙΘΔΠ8 

ἧῃ Ῥαβδῖγο, ἴο ὃ6 βροϊοα (θη. Χχχχ. 85, 
οἰς.)λ. [δε βιἰοοάᾶ, 'ῃ δποίθηϊ {π|68, 1 ὙΟΓΥ͂ 
ἱρῇ οδεϊτηδιίοη, ὈὰΣ ται ιν Ἰοδὲ 108 

σαϊαο (Αοδδίο8 ἴῃ τηᾶρηδ ἔαϊξ δυςίογδ.θ, 
πυῆς ἴῃ π0]]8, βαγβ ῬΪἐπν). [ΐ 18. ἃ βοῃηΐϊ- 

ῬοΙ]αοϊὰ, ἀογγβίδ ζᾶ νϑγ ον ΟΥὨ αὐαγίς, 

͵θ ἔοαπά ἰῃ ΡδΓα 1161 οὐ οοηοθηίτίς ἸαγοΓΒ 
οὗ νδυίουβ οοϊουγϑ, δηἃ Ῥγοβθηίδ ἀἰ θγθης 
εἰπῖ8 ἴῃ (Π6 βΒΆΤη6 βροοίΐιθῃ, Τῆ6 ΟΟΪΟΌΓΒ 
ΔΥῸ ἤποΟΙΥ διτδηροᾶ ἴῃ βίγῖρθβ οὐ Ῥαηάβ: 
δηᾶὰ ἤοῆοθ γὸ ἀἰδβέϊησαβῃ ἐογιϊ βοκιίοη 

δρδῖο, ὙΠΘη {Π086 1168 ΔΓΘ ἢ ΔΏΡΈΉΪΕΣ 
ΒΏΔΡΟΒ, δηἃ τοβο Ὁ]6 ἴῃὴ6 ἀοδὶρη οὗἩ 84 

Γογδοδιίίου, [Π6 ὅσοις! ΡΟ 016 ὈΘΙοΠρΒ ἴο 
[}18 Βροοΐθϑ; δῃὰ τῇοϑββϑ βρδίθ, ὙΠΘη ΤΠΘΥ͂ 

ΔΙῸ ἰῃ ΤὩΟΒΘΥ͂ ἰἢγοδάβ. ΤῊΘ δηοίθηϊ ΔΡ δ08, 
ὙΠῸ πϑοὰ (ἢ6 ἃραῖθ ὙΕΙ͂ ΤΓΘαΌΘΠΕΙΥ [ῸΓ 

χίηρ, 86818, σΡ8, Δηἀ ΠΙΔῊΥ ΟΙΠΟΣ ΡῃΓ- 
Ῥοδβοβ, 5] Ὁ} οταρίογεά ἰποβα παίαγαὶ 
Ἰΐηθϑ ἔοσ ἴπ0 νδγίουβ ἤσυγεϑθ ὙΒΙοἢ ΒΟΥ 

3 ἘτηοΓΑΪἃ, 4 δηοπ, ὃ Β6)1γ]. 

ἰηἰοπἀοὰ ἰο ταργοβϑοηῖ, “ ΤῊΪ8 ττὧβ 81}}} 

ἸΏΟΤΘ ΓἈο]ἸΠἰδίθοὰ ὉΥ π6 οἰγουζηΒβίδηςθ, 
(μδῖ, ἷπ ἔμοῖ, (Π6 ἀραίθ ἱβ σ,ΘΏΘΓΑΙΪΥ 8 
οορουηἃἂ ΟΥΓἹὨΎ ἱχοὰ βίοῃθ, οοπαίβεϊης 
οὗ αυδγίς, ομδιοθἄοηυΥ, οδγηο]δη, Βϊηξ, 
ἦλβρεσ, οἷς, 80 τμαὶ πιο δΟ]Ὺ ὕνγο βοτίβ οὗἁ 
βῖοῃθ 81Ὸ υηϊζοα ἴῃ (Π6 ἀραῖο; δηῃὰ ἤόποθ 

ἱδ [.:88 ὙΟΙΥ͂ ναγίουβ οοϊουσα, ὙΠ ὙΟΣΥ͂ 
ἀἰδογοης 1ΐἴπὸ8 δηὰ βροίβ, Δ οἢ ἔογῃ 

ΒΟΙΏ ΟΕ 68 ΠΟΙ θῖο ἤρτιοϑε, 
9. ΠΘΟΓΙΝ ΑΜΕΤΗΥΒΊ (ϑορίθεαρ. δηὰ 

Ἐρίρβδῃ. ̓ ἀμέθυστος, Ψαϊ;. δπιθι μι γβιπ8). 
Το Ηοῦτον πνογὰ ἰβ, δοοογάϊηρ ἴο βοὴ 
ΟΧροβίίοσβ, ἀου γοὰ τοῦ Ὠ2Π, ἰο ἄγϑϑση, 

Βοσδῆδα ἰδ τὰβ Ὀοϊἑονοᾶ, (ἢΔὲ ἰξ οδυβοᾶ 

ἀγοβπλβ ἴο {πο086 ῈΟ ποτ ἰξ (Χ ἠπολὶ, ΒΡ 

γοῦ.), δὲ (Π6 ΟἼΘΟΚ πᾶπὶθ γγὋ8 ρίνθῃ 
ἰο 118 βίοῃϑ ΠΌΤΩ 118 βυρροδβοά 6 οἰ ΘΠΟΥ ἴῃ 
ΡῬγοϊοοιηρ [86 ὙΟΑΣΤΟΥ ἔγοπι ἱπίοχιςδῦοι 
(ἀ-μεθύω); ὉὈαὲ ΡΙΙΩΥ (χχχνυὶϊ. 9) πιθη- 

τἰἴοη8 [π6 ορίπίοι, ᾿παὶ ἱὰ γγὰ8 δὸ ἀδδβὶρ- 
Ὡδίθα Ὀοοδῦθο ἰξ 1πϊδί68 (Π6 ΟΟΪΟΌΓ οΟΥ̓͂ 
νῖηο τὶ πουῦ τοδοίηρ ἰ. ΤΏ6 διηοιγδὲ 
8. ἃ βι.0-Βροςΐ68 οὗ αυδτίζ; ἰὰ 18 ΘΠΟΓΘΙΠΥ 
δΙυΐδῃ νἱο]οῦ οὗ αἰδογθης ἀσρτοοβ οἵ ἰη- 
ἰοηδίτγ, Ὀαΐ ἰποδα οὗ (Π0 Εἰδδὲ Ὁσὸ ϑοηὴδ- 
{ἰπ|68 ἀθοΡ τεὰ. ΤῈΘ δηςϊθηΐβ Κηον ἔν 
ΒρΘοΐΘ8, ὙΠΙ18ῖ, ἱπ τηοάσγῃ ἐἰπιθβ, ὕπνο 

ὙΑΙΙΟ 69 Α΄Ὸ ἀἰδβεϊηρο δηθα: ἢ6 Οτθηίαὶ 
δηὰ Οοοϊἀθη8] διμοι γδβῦ; [06 ΤΌΣΙΔΟΣ ἰδ 
ὉΥ ΤᾺΓ Βασὰν δῃ ἃ τθοτο ργοοΐουϑ ἤδη 186 
Ἰδέίοσ. ὙΠῸ δαδὲ διῃθίγβίβ ἃτὸ Ἰουπά ἴπ 
Ιπάϊα, Αταῦὶδ, δηὰ Αττηθηΐβ; (ΠΟΥ͂ ΟΟΟΌΣ 

ΕΘ ΘΏΘΓΔΙΙΥ ἴῃ οΥΥϑι Δ ]ἰσοα ἔοστῃβ, πῃ ΠΟΧΆΒΘ- 
ἀγα] ῥτίβτηβ ἰθστηϊπδίθα ὈΥ̓͂ Θοττοβροῃάληρ 
ῬΥΤΑσηἑ 8. ῬΊΣΗΥ͂ 68}}18 ἰδθτῃ δου ρίυγδθ 
ἴδοι; δηὰ ἰμο ψόσο, ἰηάοοᾶ, γϑτῪ 

ΟΧΙΘΏΘΙΥΟΙΥ πτουρδς ἰῃἴο χίηρθ, δ68]8, 
δη ἃ σΔΠΊΘΟΒ. 

Ιν. ΤῊΣ ΕΌΘΕΤΗ ΒΟΥ. 
10. σὰ. 2 5 ΟΠΒΥΒΟΙΙΤΗ (ϑορίπδρίηϊ, 

χρυσόλιθος). 1 οΥε8 ἰϊ8 ἨΕΌΤΘΥ πΔΠῚΘ 
ἴο ἴδ6 οἰγουταβίδηοο ἰδαῖ 1 νγὰβ ἤτβι ἰοπηᾶ 
ἴῃ Ταγίοθϑτιβ, ἐπὶ δηοίθης Οἱ ἰπ ϑδραΐῃ 

Ῥοίποου ἴ80 ἴγγὸ τροῦΐηδ οὗ [6 ΣΙΥΟΓ 



ΠΊΥΣΠ ΜΠ δῚδ 588᾽ 

: ΒόΘΡΌΣ γ᾽ 2ΠῚ ἘΘΥΒΟ Ὁ ΓΦ ὉΠ ΘΝ Ὦ2}! 
ἡρόρ τ τοψῃ στε ὈΡΎΤΟΣ γοφ ον [ΠῸ Βῆϑατή 51 
ΡΣ 88. : δὴ ὙΙ ὩΣὖ ὉΠ ἰδρ᾿ ον θὴρ ἐγὴπι Τθρο 
ΠΈΣ. 28 

τ γε 

: ἽΠΡ 2ΠῚ Τὰ ΓΙΦΌΡ ΓΟ} τη Ἰργετου 
ἸΧ᾿ ΟΣ τξϑοσ ΟΣ 
ΣΌΣ Ἐδ Ὁ πῆμ ππαν, Ἔτι! ΠΡΤῸ) 94 

ΠῚ πῃ ἘΦ Ἰπττ νυ 
: ἸΘΤ ΓὴΣρ 

ἘΡ ΓΠΒΙΠ ἘΦ δὴχρ ἘΦ’ Τὴ 86. 1 πὶ Τήν ας 
ΣΡ ΜΔ 56. 1 5 ὑχοίς Ἴβεα γήρηΣ ον ἼΡΉΡ) Γὐκεροσι ἘΦ Δ )Τ 

ἐλρέρῃ ΟΡ 
53 ΠΞΟ ἘΦ ΤΡ, ΞῚ 

γὴγρ ὑπ ὈΡὲς ΒΟ 55 ΠΏΞΟ ἐπ 
ΠΡΟΣ ΡΝ ᾿ πς ὋΝ 

γ}8 ἴγρ ΤΕΣ ΕΝ πὰ: ἡπφτίου ὈΡὸΣ ΠΡῸΣ 
ἸΤΤας 3) 98 ΡΠ 

Βδοῖδ (ἙΟὐδάαϊαυίΐνοσ)λ ΤῸ ΟΠ γγβο]ἱῦθ 
ἦθ ὉΦΌΔΙΥ ριοθῦ, Ὀὰ: πιὰ αἰ δογοης 
ἀερτοεθ οὗ δοδάθ ἱξ 18 ζΘΏΘΓΘΙΥ ἔγθῃ8- 
Ῥαγεπῖ, Ὀπὶ οἴδῃ ΟἿΥ ἰγδηδὶποοθοῖ; ἰῃ 

δαγάηθϑβ ἴξ γ᾽ (ὁ αυδείζ, Ὀυϊ δβυτΓ- 

Ῥαδεοβ (ἷἶδδα; ἰδ ΟὉΟΟΏΓΒ ΞΟΠ 108 ἴῃ 
Ἑτγαῖδβ, δοϊῃοῖῖσαθθ ἰῃ χουπὰ ρίθορϑ, 

δοιῃθῖος ἱπ 5118}} καρ ο88 γίδοοδ. 
Ιλῖμοσ γοηάογ [16 ροπὶ ἐκγλοίϑ, ἃ οοῃ- 
δεῖτιγο θαδοὰ ΟὨΪΥ͂ ΟἹ [86 αἰ πα σ Υ τ ἢ 
9 ΗΟΌΤΘΥ πδθ; σὲ ἰδ ἰβ8 ΤσΟΣΙΔΙΏΪΥ 
Ὡοϊ αἀπεδεῦ, ΟΥἨΥ ἕΟΡαΣ, 88 ΟΙΔΟΙΒ δανθ 

Ρτοροδοά. 
11. ὉΠ Ονυχ (ϑορὶί. ἰὰ δοῦ, Τμοοά. 

διὰ οἴμοτε, ὄνυξ) 16 60 οαἰΪοὰ Ὀϑοδῦδο 18 
ΟΟἷοΥ σοδοιι ]ο5 ἔπδὲ οὗ ἴΠ6 Βυμιδη βΒοδὴ 
ἸΠΟΓ [86 πδὶϊ8, [δὲ 8 8 Κίπᾶὰ οὗ οδ6]- 
οβάοηγ οὗ ἀϊδοτγοης οοἰοῦσδ, τ εἶ δισροδ 
ΒΟΓΙΖΟΙΓΑΙΥ αὐταηροᾶ; δηἃ Ρ6ΓΔ116] ἸΑΥΟΓΒ, 
Ὠδοα [ῸΥ τηδκίηρ σδίηθοδ. 1 τῊὰδ ηροτίοα 
ἤγοταὰ ἴδε ἰδπὰ οἵ δύ δι (6 6η. ἱϊ. 12); 
Ἧ85 σοῃδί οτοῦ οὗ ρτϑαῖ ταϊυο (ὁ οὗ χχυϊ!ὶ, 
26), δηὰ ἔοττηθὰ δὴ ἱπηρογίδης διίοϊο οὗ 
οοσοοσοο (Εεῖκ, χχυΐ!. 13). Φόθορδαβ, 

Αφιήϊ]α, Ταῖποε, δὰ ΟἿΟΣ ΣΟΥ δα7- 

πῃ, ὙὮΛΟΝ ἰβ ΠΘΟΣΪΥ Κίηἀτοὰ ἴο (110 
οπῦσ, Ὀπὲ νδδ, 7 [0 διιοϊοπίδ, δοηφι εεο 

αρτρ νὰ ὕλη τϑυρ 

οὗ Ρϑσυ]ωσ γαῖα (υ7πυ, χὶϊὶ.; ῬΙ]ίπυ, ΗΪδὶ. 
Ναὶ, χχχυ. 1) ὙὍΤηδ ϑορίαδρίηϊ ἱπ [9 
Ῥοηίδίοθυοι, (86 ϑ'γγίδο ἱγδπδὶαϊΐοη, τἢ8 
Ταγχαταίπ), βδδάϊδι, δῃ ἃ τδηγ τηοάοχη 
οὐ οα τοηοσ δογψὶ (βηρύλλιον), πιο ἢ 
8 οὗ ἃ 816, ϑοδ- ζὕτθθὴ οοϊοῦγσ (ϑερί. ἴῃ 
Οϑῃ. ἰΐ, 12: λίθος ὁ πράσινος, ἴμμδὶ ἰδ, 
χρυσόπρασος, ἴπ6 “Ἰφεἰς- ρσγϑθι δίοης᾽)). 

Βυὺ ἰδ 18 βου οἷν δαρρλίγε, οὐ γακόψ, οσ 
φδιιατγαρά. 

12, ΠΒΦ» ΨΦΑΒΡΕΏ (ἐπ 6 ΒΒ126 ἴῃ ΑΤΑδὶο; 
οἷμον ἀογίγοὰ ἔτοπι ΠΕ), τὸ θ6 διωοοίῃ, 
ΟΥ ἔγοσῃ ἢ, : ΒΦ δηὰ ΠΟΥ, το δῃίῃο, 
δορί. ἰάσπις). ὙὍδο Οτίδηϊδὶ ἰαδραῦ ἰ8 
ΘΏΘΓΑΙΪΥ οὗ ἃ ὈΓ ΧΕ ζτοθῃ ΘΟΪ]ΟΌΓΣ; δοϊῃθ-» 
ἐἰπιοδ οἰουἀοα τῖ(δ ὙΔ116, οὐ βροϊἑδὰ τι ἢ 

τΤοὰ οὐ Ὑγϑίϊον; δῃὰ "νβ Ὑ6Γ δἰ Ὦ 
Ῥεῖζοα, Ιὲ Ὀο]οΌρΒϑ ἴο [86 ΔΓΖ ΤΆ}, 
δηὰ 18 ἔουηἃ 1 πυσΊΘΓΟΙΒ νδσ οι, ΤῊ 
ἘΩΥΡθδη [δδροσ, νυ ἢ 18 ἰουπὰ Ἰοοθο ἰῃ 
[26 8βηὰ, 186 ὕτονγῃι, οὗ υδιίουϑ ββά68, 
ἀϊδβροβϑὰ ἰῃ ΘΟ: ,Ὑ]Ο ΒΓ Ρ68, ΔΙ ΣΉ δι 
ὙΠῚ Ὀ]ΔΟΚ 108. [ὲ 18 ταῦθ! δοὰ 
ἴο σ᾽ Ογῃδιηθηίδ. 

ΤῊ βαῖὴθ ἔνγοῖνο δίοσ 8 ἃΣῸ ζηθηϊοηοα 

ἷῃ χχχίχ, 10---18, δὰ ΒΟΥ. χχὶ, 19---- 90, 



΄σπααορ͵ ὁ ἸΒΚΌΝΝΝ ΝΣ Ὁ αὶ πα δῈΈοΈ. τ δ ἌΞ 

ὅδ9 ΕΧΟΡΌΡ ΧΧΥΤΙ͂. 

Δηα αϑρθῦ: ὑποὺ 8881] ῬῈ τβουηΐθα σὴ ρσοϊὰ ἰπ {πεῖτ΄ 
βού ηρθΒ. 21. Απά {Π6 βίοῃοβ 888}} Ὁ 'δοοογάϊησ ἰο (86 
ὩΔΠ168 οΟὗὨ (ἢ ΟὨ]]άτϑη οὗὨ βγδο], ὕνσοϊνα ; δοοοσαϊηρ' ἕο {Π6 1 
Πδ͵Ή65, ἔζο [6 οηρτανίηρ οὗ ἃ βιρηῃηδί; ΘΥΘΡῪ ΟἿΘ δοοογᾶ- 
ἱπρ ἴο 18 πδηδ 88}8}} {36 τὸ 6, Ὁ} ἐμ ὕνεϊνε ὑγιῦ68. 
22. Απα δου 58}8]0 τῆαΐζα οὐ 86 Ὀγθδβϑί- δία οἤδη8 οὗ 
Ὑτοδίδμοη ΜΟΥ Κ, ὑνιϑίθα ἴῃ 06 ΤΔΠΏΘΡ Οὗ ΤΌΡΘ8, Οὗ ῬυΓ6 
50]4. 28. Απᾶ ἰδοὺ β[δ]: τῦᾶκθ ροη (ἢ ᾿Ὀγθδβί- ]αΐθ 
ὕνο ΤἱηρΒ οὗ ρο]ά, δπα βῃδαὶὺ ραυῦ (86 ὕνγο σἱῆρθ ΡΟ (ἢ 6 
ὕνο Θη48 οὗ {π6 Ὀγοαβί- ]αΐθ. 24. Απά δου βῃα]ὺ ραύ {6 
ἵνο ττοδίβθῃ οἤαϊηδ8 οὗ ρο]ά ἴῃ {Π6 ὕνγο στρ τολ᾽οἢῆ ατὸ οἢ 
{86 645 οὗἁἉ [Π6 Ὀγοαδβί- ἰαίθ. 25. Απά ἐἦῪό οἱδον ὕνχο 6πα8 οὗ 
ἴ!6 ὕνο τὑσθδίμοη ολαΐπ8 που 8118] [αϑίθῃ 1π ἰδ6 ὕπνο 
βοοκοίβ, 8δηα ραΐ ἐΐδηι οα (ἢ6 Βῃου 6Γ- ΡΊΘο68 οὗ [86 δρῃοά 
Ῥοίοσο 11. 26. Αμπά ἰδοῦ 8πα]ῦ τρδκο ὕνο συἱὴρϑ οὗ ρΌ]α, 
δῃηα δου 8410 ραΐ δῖ ἀροπῃ ἰἢ6 ὑνγο Θη 45 οὗ [6 Ὀταοδβί- 
ὈΪαΐθ ἴπ 86 Ὀογᾶθν ὑμογθοῖ, συ β]οἢ ἐδ ἴθ (86 8146 οὗ {Π6 
ΘΡἢοά ἱηνασά. 27. Απάὰ δου βῃδ]ξ τηδκθ ὕνγο οἱλθ' ΥἱηρΒ 
οὗ ρο]ά, δῃὰ ὑμποὰ βῆ] ραΐ ὑμθῖὰ ἀροη (86 ἔττο βῃου]άθγ- 
Ῥίθοαβ οὗ {86 δρῃοὰ υπαθγποαίῃ, ἰοναγαβ (μ6 ἐογορασί 
ΓΠΟΥΘΟΣ, ΟΥ̓ΟΡ δρδιηϑὺ 108. 10] 1 ηρ, ρον 6 Ὀδηᾶ οὗ {ῃ6 
δρῃβοά. 28. ἀπά {ποὺ 888}} ἔδϑίθη ὑῃς Ὀγβαβί- ρ]αίθ ἈΥ͂ 108 
ΤΩΡ ἴο {86 ΤηρΒ οὗ {Π6 Θρῃοά πὶ ἃ τὶ θθοῃ οὗἩ Ὀ]αε, {παᾶῦ 

: Ἐποὶ, Ῥέγε.----Ὑ7 ἢ. 

ὙΓΟΓΟ ΠΟΥ͂ 8.6 πιο 848 ἔπ ἐουη δέ ἢ 
οὔ ἔτο βρἰοπαϊὰ ΡῚΠ|ἀτγα ἔθσ [ἢ νγ8}}8 οὗ 109 
ὨΘῊῪ Φογυβδίοῃ; δηὰ ηἷπθ οὗ {6 δ.Ὸ 

ἱπιγοἀδυοοὰ ἰῃ ἘΖΟΚ. χΧΧΥΪ, 8, ἰῃ [86 
ἀοδβογιρίΐοη οὗ [πὸ βρη οι οὗ 86 Κίηρ' 
οἵ Τγτὸ (ὈΦΌ, ἸΔΦ᾽ απὰ ΠΌΤΕ δτὸ 
οὔτ). Ιὲ ἰ8. 51}}} ουβίοτη ΣΎ (0 σδῖτθ 
ἃ βοτί οἵ τίηρβ, δι ἀεα τὴ ἢ [Π056 ἔνγοῖνο 
δίουθϑ, ἡ οἢ ἀγὸ οΔ|16ἃ τῃ6 βίοῃοϑ οὗ ἴῃ 6 

ἔνοῖνο τηοη(ἣ 8, ΟΥὁ οὗἨ Βοδ ἢ (Βεϊϊεγηιαπη, 

ὕτ. διὰ Τῆυπι. Ρ.34).--- ΤἸῈ6 ογάου, ἢ τ ΒΟ Β 

πο βίοποθ τ ΓμοἷΓ ΤΟΘρΟΟΙΥΘ ὩΘΤΏΘ6Β 

ποτὸ δισβηροὰ οἱ (16 Ὀγθδϑί- ]8ῖθ, νγὰ8 

ῬΓΟΡΔΌΪΥ, 88 Φοδορίῦβ, Βδϑιὶ, δη ἃ οἱ μοῦ 

Ῥεϊίονα, δοεοοσγάϊης ἰο 86 ἀρ οὗὨ ἴπ6 ὁἈ}]- 

ἄτοῃ οἵ ϑδοοῦ, 88 οὐ ἐδ δϑρῃοά (860 

τοῦ. 10); δὸ ἴδιας (ΠοῪ ΤΟ] ον θὰ οδοῖ ΟἾΠΟΣ 

ἴῃ το (Ο]οττίῃκ τηδηπον, [26 ἴπγτθ9 δίοποδ 

ΟΥ̓ 6ὁδ6 ἢ ΤΟῪ δοΐηρ οὗ οουγϑθ δυτδαηροὰ 
ἔγοπα τίρῃϊ ἰο Ἰοῖ: 

1. 1. Οδγηοϊδη ( ειδεν). 
2. ΤορδΣ (ϑέμιεοη). 

8. διμαγαρσὰ (ευῦ. 
11. 4. Οδγθυηςο]6 (ὑμααλλ) 

δ. ϑδρρῃίΐγο (2) α"). 
. Ἐπηεγα]ὰ (ΛΝαρλίιλαϊῇ. 
. Τάσυτο (Θαά). 
. Αρβεῖδ (445Ὺεγ7). 

9. Ατηγοΐδγϑι (7εϑαεδατ). 

. ΟἸγγβο 6 (Ζεδεικη). 
11. Οὐγχ (υοεερλ). 
12. Φαβροῦ (Βεη)ανιῖη). 

10 ἴθ 1688 Ῥγοῦδῦϊο, ἰδδὲὶ [6 ΠΆΠΙ68 
ὝΘΙΘ διταηροα δοοοσγάϊηρ ἴο [16 Τῃ οἱ ΠοΓΒ 
(ἢγεὲ [06 8008 οὗἩἨ 1,5 δηὰ ΒΙΙΠδὴ, δπὰ 

(πσπὶ [8050 οὗ 5΄ΠρΡαἢ διὰ Ἐδο}}6}}) οὐ ἰῃ. 



᾿ -᾿ππ- -  αψανν “τ΄ 

᾿ᾺἊν 

μ»"π- 

ΠΊΥΣ Π2' ΠῚδ 5ὅ40᾽ 

ἈΡΙΤ ΟΝ ΤΑΣ Τῦϑ ΕΒ ἜδαΠ Γύβσττας ἥραθρ 
ταὶ ΠΣ ΒΕ ΚῚ 89. : τραῖ }8 ΠΡῊΣ ττμ ) ρα Π 
Ὁ ΣΤ Ἂς Ὼ55. Ἰϑσττ τ ὨΡΦΊΣΙ ΠΡ}. χε τ Γλὸν 
ΤῊΣ ὈΡΦΣ ΟΥΤ ΝΣ ΘΓ. 80 

“τι : ΤΡΩ ΤΉ ππτδ Γ9} 
ΡΤ 390 ὁ 

6 οτάον οὗ [6 οποδιηρηηοηΐ (1. δυάδῃ, 
1δββοῖαν, Ζουυϊαη; Π. Ἐσδαρθη, Βἰιηθοῃ, 

(δὰ, 11Π. ΕΡδγδίηι, Μαπδββοῦ, Βθη͵8- 
τοῖη; ΓΝ. Ὁ δη, Αβῆον, ΝΆΡΒΙ 411). 

20. ΤῊΞ ΕΙΣ ΑΝ ΤῊΗΝΜΙΜ.--- 
Οπεο οἵ ἴδ οὐβουγοδὶ βα 768 οοπηῃροϊοὰ 
ὙΠ} [1:6 ΠΟΙΥ βοσυῖοα δηὰ πο {πΠ ΟΕ 008 οὗ 
ἐδο ΗἸΣὮ-Ὀτίοβε, 18 1[Π6 πδίυτο οὗ [δὲ Ῥατί 
οὔ τὸ Ὀγοδδὲ- υΪδῖθ τ] ἢ ΟἿΥ ἰαχί 08115 
ὕτιαι απά Τλισπρεῖι. ΑἸτηοϑὲ ἱππυσηθ- 
ΤΑΌΪΟ 6.ὸ (ῃ6 σοῃ)θοτΌΓΤΟΒ παζαγάθα οὴ τιὲθ 
Ῥοίΐπι, δαὶ τ 81.8}} Βοῦθ, 88 ἴξ 18 ΟἿΤ ὁοη- 

ΒβΒίδηϊ ῥτποῖρ]6 ἰῃ 411 ο8968, [ΔΚὸ [Π6 βδοσχοὰ 
τοοογὰβ 88 Οὐ ΟἿΪΥ χαυϊάθ, Γ}Υ οοηνίησοα 
10 1818 18 Ἐ06 ΟὨΪΥ͂ Ῥοθβὶ ὉΪ6 ΤΩ ΠΠῸΥ οὗ 

αὐτὶ υἱπρ δἱ ἃ γ}1- 68.801 8:6 φοῃο] δου. 
1. Οἷς γϑῦϑο σου δηβ, 0 Ρπὶ ΟὨ, ΟΥ 

ἴο, ἴλ6 Ὀγεαδί-ρδίο (2 δὲὲ ΠΠ3}), ἐδ 
Ὁτίπι δηὰ ΤἼηυμπιτα (ΠΝ Ὁ Ν ΠῚ ἮΝ 
Ὁ ΌΠΙΠ). [δ ἰβ ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ [0 ΟὔΔΟΓΥΘ, ἰμ δὲ 
ἐδ ῥτοροκίτου 2ὲξ τη 18, αὐτο απο ρα γ, 
πὸ ἰηίογρτοιδείοη, ἴδδὲ (6 ὕγτῖπι δηὰ 
ὙΒδυτητηΐπι οτὸ ἐσίεγηαϊῳ χοὰ ἰο [}0 
Ὀγοαδί- δίο; τὴο εἰγοπτηδίδποο, ἰδδὲ ἰπ 

Χχνυ. 16, 86 ΡὮγΆ56 ὃκ 112 δἰσηΐῆοθ ἴὸ 
Ῥὺυὺὶ οὔ (δίηρ ἱἐπίο 8ῃοῖθοσ, ἀοθδ τοί 
ΘΟΙΏΡΟΙ π5 10 πηἀογβίδηὰἃ ἰζ ἴῃ [86 ΒΆΣΏΘ 
ΤΑΆΤΙΠΟΥ ἴῃ 41} ΟἾΠΟΥ ρϑββαρθδ. ΤΠ6 ΓΟβ90ἢ 
πὲ 11 ττουἹὰ Βανο ὈΘΘῺ ἱπιΡΓΟΡΟΣ ἴο 6Χ- 
Ῥοβα ἔδωΐ ὨΟΪΥ ΟὈ])θοῖ ἴο 1.6 Ρυῦ] 6 ρά26, 
δηὰ ἐδ, 45 ἰξ ΟΙΟ ἴο ῥτοΐδῃο 1ἰ, ἰ8 ὰἢ- 

οΠΔΌΪ6; ἔοτ εἰ6 ΗΟΪΥ νγβ δοοθβδὶ ὉΪ6 ἴὸ 
ΘΥΕΥΥ Ῥχίεϑι; [Π0 νδἱ] Ὀοίοσο ἴμ6 ΗΟΙΪΥ οὗ 
Ἡο] 68 σοπἰδἰηοά ἴΠ6 ἱπιδροβ οὗ [86 δδογοὰ 
Οδογυδίη ἴῃ “16 ποὺκ οὗ 80 51|1|π|] 
ψολνογ , ) (ὩΠ ΠΡΌ), ἰδμαΐ ἰδ, δο ἰδεῖ 
ΠΟΥ ὙΟΙΘ Υἱβί0]6 οὐ ὈΟΪδ 5468; δῃηὰ 

ἐδ ΘΥΟΤΥ ῥγίθδὶ δα Ῥοστη ϊβδίου δηα ορ- 

ῬΟΓΓΌΠΙΥ οὗ δϑείηρ ἔβοϑθ τογβίθσί οι 
δυταῦοΐθ οὗ [6 Ὠϊτίηθ ὑγοϑθῆοθ. ὮΤὮΥ 
δυοπ ἃ ἴι Ὅ6 ἑοτυϊάση ἴο ὈΘΠο] ἃ (πὸ {τἴτὰ 
διὰ ΤὨυτηπίη οὗ ἰδ0 Ηἰχἢ-Ῥοϑυῦ Ὑ ΘΓ 
Ὠοξ [Π 086 ἔνχο δι] 16 πογὰθ Π}2 ΣῚΡ, 
σου δρσΠΟΊΔΙΥ νἱδὶ Ὁ]6 οἱ {π6 ῥ]αίο οὗ κιῖ8 

Τα Στοῦ δηὰ 88 80 Ηἰρἢ- γὶοδὲ ΟΓΘ Βἷ8 
Καττηθηῖβ ΟἹΪΥ ἱπ ἴπ6 ὙΤΔΡΟγΏδοΪο (Ἰ8 23 
Ὁ 3252), δῃὰ ἀοροεοῖϊοά δ6πὶ, αἴοσ 080 
ῬΟΓΌΣΙΩΔΠΟΘ οὗ ΐ8 Γαηοίϊΐομδ, ἰῃ ἃ. 66]] 
ΔΡΡιορσίαυθα ἴοσ [19 ρύγροδο (Εζοξ. χὶϊν. 
19), ον τῖλϑ 8 ὑγοίβηδιείοῃ Ῥοβδὶ Ὁ]6 . 

2. Τὰ σον. 17, ἰξ 18 δπ)οϊηοά, (Πδὶ “ὁ δοῖ- 
Εἰηρ8 οὗἁ δίοῃ 68 88}4}} ὉΘ δοὲ ἡ ἐΐθ Ὀτγβδδβί- 
Ρἰαῖθ᾽ (21 12 ΠΝΘΌ.). Ιε 8 οἰεαν, 
Ὀογοπὰ ἃ ἀοιθὶ, [πὲ [Π686 δβίοῃμοβθ 8150 
ζογιηθὰ δῃ ΟΥ̓Πμδπλοηΐ οὐ (ἢ6 Θχίθσίοσ ΒῈ- 

ἴδοσ Οὗ 6 ὈΓΟδδί- Ὁ] δίθ. βοθσοοὶυ ΔῊ ογἰ εἰς 
οἵ ποθ δ28 δϑβοσίϑα ὑπαὶ [ἢ ΘΟΘΈΪΥ βίο. 69 
ψ ἢ} 106 ΠΔΠΊ68 οὗἁἨ [Π6 ὑγ 68 51 }}} 6η- 
Ετϑυθη οἱ ἴποπὶ ἡ ΓΟ πἰἀἄθη Ὀοίνγοοῃ (80 
ἴτο ἤδῖνοῦ οὗ (06 Ὀζοδβϑῖ- ρἰδίθ. Νον, ἰΐ 15 

ΘΙ ΙΒ οΌΪ ὑο οοηοοῖνο δ᾽ τοϊ δεῖνα ρο- 
εἰιἰΐοη 106 τί δηὰ ΤὨυτηπΐη, δηὰ ἐδ 9 
ἔδτη8, οσσπρίοὰ οὐ ἰδ6 Ὀγαδδδὺ- ]δίθ; [89 
βδοιοὰ ἰοχὶ, τ ΒΟὮ 15 80 χαϊηαίο ἰη ἀθδοσ θ- 
ἴῃς ουϑῆ [80 ΥΟΣῪ τίηρβ δηὰ στ ῬθΟΏ 5, οδπηοῖ 
θ6 ϑυρροθοά ἴο θ6 50 πιδυῖοα]γ ἀσβοείθηϊ ἰπ 
Δ ὙΘΓῪ Θ880η181] δηᾶ ᾿πηροσίδης ρμοΐπὶ. 

8. Ἧ7ο δἵο, ἐποσοίοσθ, ὩΘΟΘδϑΑΥὙ σΟπι- 
Ῥ61104 ἔο οὐπδίάεν (δε ὕτγίπι πὰ ΤΑἀμηιηεῖπι 
ἑἀεπεϊοαί ιοϊἐὰ ἐξ ῥῬγεοίοιιδ δίομδε ; δηὰ [86 
τἈϊγυο ἢ ὙΟΣδ6 β ἐπογϑίοσο ἃ ΙΏΟΤΘ δροοὶ- 

ἢοά 4π4]:βοδίίου, ΟΥὁ δὴ θροχϑζοϑίϑ, ἴο 1016 
Βουθηίθοηῖ, Τμδὲ Π]8 18 ποὶ δρϑαϊηϑ 
106 μοῃίῃϑ οἵ ἐδο Β:Ὁ]1681 δβιγ]6 ΓΘαΌΪΓΟΒ 
ΒΟΒΓΟΟΙΥ ΒΥ Ῥγοοῦ. ΟἿΣ γϑσδο οουῃο] 68 
1Π6 Ὑ 1016 δηἃ ἀοίο!]οα ἀοδοτίρείοη οὗ {86 
Ὀγϑδβί- υἷδίθ, διὰ ἰξ 18 Ῥου ΘΟΕ Υ ΔΡΡγορτὶ- 
δῖο ἰδαἱ ἱξ δῃου]Ἱὰ οοπίδίη ἃ Ὀσί οὗ ΒΑΡῪ 
οὔ 186 ρῥχϑοθάϊηρ οχροδίεξϊοῃ. [ὲ 18 οὈνϊοιβ 
(δα ἰδ 18, ἰπ {18 τεβρϑοῖ, φαϊθ δηδίοζουϑ 
40 γνοσ. 12, ΠΟΤΟ ἐἰπῸ οπὰ δηἀ πδίυσο οὗὨ 

16 ὁρῃοὰ δγὸ βι τ ΠΥ ΘΟΙαργίϑοα ἰῃ ἃ 
ἴον Ἑμαγδοίογβιῖς πτοσὰβ, [ΙἋ}ἢ αἰνίηρ ἴο 
ΟἿΙΓ ΥΟΓΒΘ [18 τηϑϑηΐῃρ, γὙὁ ἀο ὈΥ̓͂ ΠΟ 

ἸΏΘΔη8 αἰγὶ αϊα (ο τΠ6 Βουρίμζαὶ δ|γ]9 
4“ ΟΥ̓ΕΥῪ ῬΟΒΒΙ Ὁ] ῬΟΙΎΟΓΒΙΥ," 88 ΒΟΙῺΘ 
οὐ εἶοβ αν ογϑὰ οὐ, ἰῇ δὴ οὔὐἱδαγοί οὗ 

αϑοοιοὰ ἱπάϊχηαίΐοη, ἩΒΙΟΒ (ΠῸΥ ἢπὰ ἰδ 
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ἐξ ΤΩΔΥ Ὀ6 ἀῆογθ [86 Ῥαπᾶ οὗἁὨ (6 Θρῃοα, δπὰ ἐμπαὺ {86 
Ὀγϑδβί- Ϊαΐβ Ὀ6 ποὺ Ἰοββᾶ ἔγοτι (δ ϑρῃοά. 929. Αῃὰ ΑΔ͵ΙῸΏ 

8811] Ῥθαγ ἰῃ6 παπιθ8 οὗ 86 οἰ] στο οὗἨ 18γ868] οὐ τῃ6 
ῬὈγϑδβί- ]αἰβ οἵ ἀθοϊβίοῃ ἅροπ 8ἷ8 μοαγί, θη 6 ρσορίμ ἰηΐο 
[86 ΒΟΙΥ ρίαοο, ἴον ἃ Τταϑιλοσὶδ] Ὀδίοσα {μ8 ᾿μογὰ ΘΟ ΠΑ] ]Υ. 
80. Απᾶ {δοὰ 5μα]ῦ ραΐ οἡ {86 Ὀγθαϑί- "]αΐβ οὗ ἀθοϊβίοῃ {ἢ 8 
οοπνθηΐϊδηξ ἰο Ρασγϑαᾶδ ἴῃ Ἰἴοα οὗἨ δγχζι- 
ΤΩ ΐδ, [Ι͂ἢ ἴαοῖ, ΟἿΓ ΥΟΥ80 18 ποῖ ΘΥΘΏ 

Βυροσῆυουβ δὅεσ ἴΠ6 βουθηίθοηῖθ. [π (80 
Ἰδίϊοσ, [80 ῥτίποὶραὶ βδίτθβδβ 1108 οὐ [89 
ΤΩΔΏΠΟΣ ἐπ ΕϊοΝ 116 δίομοθ Μογὸ 1σ ὈΘ 
Ῥτοραζοὰ δηὰ διτδηροᾶ: [ΠΟΥ ὝΟΤΟ ἴ0 ὃδ6 

Βοὶ ἴῃ ἴουΣ ΤΟΎ, ἰῃ 8 οογίδίη ἥχοα ογάϑυ, 

Ὑ115., ἰΏ ΟἿΓ γογθο, ἰξ 18 Ὀσοϑοσ θὰ [μὲ 
ΠΟΥ ἬΘΙΟ (0 6 ἔαβίθηθα οὐ (86 Ὀγοδδβῦ- 
Ῥἰαῦο, δὲ ΑΔΤῸΣ γᾶ Ὁ ἬΘΟΥΣ ἴμοπλ ΟἹ 

Ἠΐθ Ποατί, δὰ πδὲ ΠΟΥ δὰ 6 οογίαϊῃ 
ἰστιίβοδης τοϊδεέίου τὰ (Π6 Ῥϑορὶθ οὗ 

1βτδοὶ. Ὑ7ζΖο ἽοουἹὰ τῃθηϊοῦ ἸΩΔΗΥ͂ Ρ68- 
ΒδΩ6Β ἷἱπ ὙΠΟ ἘΠ6 δ5.|}}6 18 ὉΥ͂ ΔΓ ΤΊΟΓΘ 
ἱΥτΟ ΑΓ; ὍῸ ΤΟΙΣ ΟὨΪΥ͂ ἴο ΧχΧΥ. 24, 2ὅ, 
ὙΠ ΟΣ τ Δ Ὕ 18. ὑπνῖσο ἰηἰγοἀπορὰ, ἴῃ 
“8. ἸΩΔΏΠΟΣ, [δὲ ΙΏΔΩΥ Ὀο]ονοᾶ, ἔδδὲ ὕνο 

ὙΤΟΒΙὮΒ ΔΓΘ ῬΓΟδΟΥ Ὀ6α ΓῸΣ ἴΠ|6 Βιον-Ὀγοδὰ 
1ΔΌ16, ΔΙΙΒουρἢ, ἴῃ ἔδοΐ, ὁὩ6 ΟἿΪΥ ὙΥᾺ8 
σοτῃηταδηἀϑᾶ; το νἱ, 10---80, ἀπὰ Χ, 298--- 

χὶ. 8, Βογο (86 Δτσδηροιηθηῖ οὗ [0 4688 
ἷδ ΒΟ υπυδ8] ἐδδὶ θυ οὔ ποάοχ ΟΟπὶ- 

ταθηςδίοτβ Βυβροοῖθα [686 ῬΑΒΒΔΡῸΒ ἴ0 ὉθΘ 
8 δρυτίουβ ρστοραίο οὗ ἱποοδογοης ἴτὰρ- 
ΤΑΘηΐ8, Βαὲ νγὸ δδᾶνγο, ἴῃ ἴ06 Ὠοΐο8 ΟἹ 

[8.860 Ῥαδβαζοβ, οηἀθανουσοᾶ ἴἰοὸ νἱηάίοδιθ 
Ποὺ διυιθοπεςοϊγ. [Ι͂η 1ωονϊζ, Υἱίἱ, 8, 
ὙΠΟΙῸ 8}1} [86 ρασίδ οὗἨ 10:6 Ροπεὶῆοδ]ὶ τοῦθ 8 
81 θηππηοζδίοθα, (6 τα δ ἃ ΤΩΣ τ ἶπὶ 

ΔΙοιΘ δῖὸ τηθηϊοπϑὰ, ποῖ 106 ῥγοοίουϑ 
βίοῃοδ; δηὰ {18 18 ἃ ΒίΣΟΠΡΟΥ ῥγοοῦ οὗ [188 
᾿άΘΠΕΥ οὗἁ ὈοΙἢ Τ᾿ ΤΏΔΗΥ ἀτῸ ἩΠΠης ἰὼ 
τιἀπιΐξ (Ομ ρ819 Χχχίχ. 8---21). 

4. Τὶ νουὰ Ὸ δίσζϑηρο ἱπάοοὰ, (πδὶ 116 
δδοτοᾶ ἰοχὶ βδῃουϊὰ πᾶν ἰοῖν πι8 ἐῃ ροσίδοί 
ἐσηογδηοθ ΘΟΠΟΟΤΏἑης [1.6 ΟΠ ΔΥΔΟΙΟΣ ΟΥ̓Ὠ 186 
τὴπι δηὰ ΤὨυτητίπι, Ἡ ϊοΐ,, Δ8 το δἢ4}} 

ῬΓΘΒΘΏΓΥ 866, ὙΘΙΟ ἰπίοπάθα [ὉΓ ἃ ΥΕΣῪ 
ΤΟΙΏΔΙΚΘΌΪΘ ῬΌΓΡΟΘΟΘ.Ό. [ὁ ἰδ ΖΟΠΘΓΆΪΥ 
δυοῖτοᾶ, (δὲ (Ππαὶ 81]ΘὯσοο ἐδ ἰῃ οπιϊοη δὶ; 

δὲ (Π6 Ὠδίοτο δηὰ δρρ]οδίΐοη οὗ {Π0 

ὑπ δηὰ ὙΤΒυτηπιῖπὶ Ὀοϊοηρσοὰ ἰο 106 
ἀϊδοίρί πα αγοανὲ, ὙΠΟ. τγ8, ὮΥ δοοζοῖ 
διὰ ρῥγίνδίο ἐγβαϊ πο, ργορασαιθα διηοης 

106 Αδζοηΐϊίοθ; δηἃ δαὶ ἰδὲ πουἹὰ ἤδνθ 

Ῥ6ΘῈ ὈΠΡΟοοτΐΩΩ ἰἢ 116 βδογοὰ Ὠἰϊδίοσίδῃ 
δὰ τουϑαὶϑὰ δηγιμίηρ οὐ {88 το γβίοσγυ. 
Βυϊ ͵ὙΒοτο, ἱδγουρμουΐ 86 ὙΒο]0 Μοβαὶς 

Ἰερίαἰδιίοη, ἀο νϑ δη ἃ δῇ ΔΏΔΙΟΩΥ ἴο ϑ. ἢ 
ΤΟΥ Βίοτ ΟὉ5 ΘΟΠΟΟΔΙθπο [ζ 18 (Π6 48- 
εἰσι Βηΐης τρδτκ οὗ Μοβδίβιη, ἐμαὶ τὴ 
ὙΟΪ6 ῬΘΟΡ]6, ἀοτγῃ ἴο ἔμ Ἰονγοβὲ ἱπάϊνὶ-- 

ἄσπα!, βμαγοά [26 δδ6 Κηονϊοᾶρο, δᾶ 

88 Θὐτηϊιἰοα ἴο [756 δᾶπι6 ΒΟΌΓΟΘϑ οὗ ἰῃ- 
ἔοτταδίοη ; ἐδαῦ (Π6 Ῥγὶοδβὶβ δὰ πο Ὄχοΐα- 
δἶνθ συ! ορο τῃδίθυοσ; [παρὸ ΠΟΥ τοτΘ 

ΤΩΘΓΟΪΥ (Π6 ΣΟΡΓΟδοηϊδίνοθ οὗ ἴπ0 ἢγδῖ- 
ΒΟΓΏ 8008, ἰῇ ὙὮΟ66 δίοδὰ ΠΟΥ ἬΘΓΟ διὉ- 

διϊτιοἃ (866 πΠοΐθ Οἱ Χἰϊϊ. 3); [δὲ Μοβαίεσα 
ογοδίϑθα Π0 ΠἰΘΓΆΓΟΒΥ, Ὀαΐ ἃ σοιυΐηο τπθο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ; (δ δῖ, ἰη ἔδοῖ, (10 Μοβαὶς ἸορίεἸδιίοα 

οοΟμδβεξαϊθ8. ἃ ΤΟΙ σ᾽ ΟΌΒ ἀΘΙΩΟΟΥΔΟΥ͂ οἡ ἴῃ 6 
Ἀαδῖβ οὗ ροσγίϑοϊ θαθδὶ γ, δὰ ἰδδὲ, [Π6γθ- 
ἴοσο, 8 ϑδρασζαίθ Κηον)θᾶρθ Οὗ 0.6 61885 γ{38 
ὈΓΙΟΓΙΥ ἀχοϊἀθὰ (8606 οὶ οὐ χἶχ. 6). 
Βυΐϊ νδὲ σου ἃ Βανθ τθοτο ΒΟΥ ΘΪΥ ὁΠ- 

ἀδηρσογοὰ (Πἷ9 σοῃϑϊ απιίοη, ἐμδη 1 ἰἢ9 

ῬΘΟρΪΘ "σατο μἰδορά ἴῃ ἃ ὈΠηπὰ ἀθροηπάδηοθ 
ὌΡΟΣ ΘΟΟΪο δ, 8501. 81 ΔΙΌΣ ΣΑΣ Π688 ἰῃ [18 
τηοδὲ ΣΟΙ ΘὨΟΙΒ δἰ αδἰϊομβὴΡ ΕῸΓΣ 

ὅδ. Το δηὰ οὗ ἴο τί δὰ Ἐπυσητηΐτα 
γγ88, [δὲ (πὸ ΗἸΧ ἢ -Ῥχίοθὶ Βμῃου]ὰ, ὈΥ {ποῖγ 
ΤΩΘΒΠΒ, ἰῃ οΥς δ] δηὰ αἰ ῆἼσαἘ αποδέϊοι 5 
ψὩοἢ σοποογηοὰ ἐδ6 Ὑ80]6 πδιίοη, 6Χ- 

Ῥίογο δηὰ σουϑδὶ [η6 Μ|11 οὗ αοἄ; διὰ 6 

ΠἰβίοΥΥ οἵἁ Ιδτδοὶ οὗἶουβ ΒθύθσΆ] ἰμβίϑησοδ οὗὅ 
[μ18 ῥγϑδοίίοο (ΝΌΣΩΡ. χχυϊ. 21; } ὅδ 
ΧΧΥΙΪ, 6; ΘΟΙΏΡΑΙΘ ΕΣ ἰΐ. 68; ΝΈΒοπι, 

Υἱ, 65). Ἐτοὰ τἰηΐθ οἰτουτηβίδηοθ 1ὴ0 
ΟΠοδδθῃ νγἀϑ ἀοῃποτιηϊπαιοὰ ΒΦ Ό ὉΠ: 
400 Ὀγολκί- Ρ]δὶο οὐὗὁἨ ἀροίδίου ;" δηὰ νἱτὰ 
Γμ19 Ὥδπῖθ ἰξ ἰ8 ἱπίιτοἀποοὰ ἴπ (Π0 ΥΟΙῪ 
Ὀοκσίπηϊηρ οὗὨ [8 ἀοδοχίρεϊου (ἰη τσ. 15). 
Ἀπᾶ [δ΄᾽8 18 δῃοίθοῦ ἰηάϊγοος ΤΟΘΒΟῺ (ὉΣ 
180 ᾿ἀ ΠΕ οὗἨ 180 ὑνγοῖνθ δίοῃοϑδβ τ ἢ [06 

ὕτίπι δὰ ΤΠαπηπιΐπ). ΑΑσοῦ τγ88 ἰ0 ὙΟΔΣ 
(86 ἀφοβίοη οὔ τι οἰ] ἄγϑη οὐ ϑγϑοὶ οα ο᾽9 
Ὠρασὶ (τοσ, 80); ἰῇ 106 δβίοῃϑθ εσοὸ αἰΐρ 



ΠΥ ΠΣ ΠΣ 542 
Γὴπν ὩΡ πξϑ5 σις πστίῃ ὑτὴ βρη νὴ ᾿ Ἔνμαῃ 
τὴν ἘΡ Ὡρστίς, δεεγρτὴ5 Ἐδϑ στα ἤπᾷ ἜΧΩ 
οτος βύηι [818 “ ἀθεϊδίοῃ " ΠΟΥ͂ οοὐ]ά 
ποῖ δυο ΌΘ6Π οτϊἰοὰ ἰη τὨϊδ τοῦθ; δηὰ 
χες, οἡ [86 οἵδαῦ μοπά, ἐπγοῖνο οἵ ἐδ τωοδὶ 
Ῥτθοίουβ θυγεΐβ, ἱπαϊν 8} }7 5οϊοοίοα 
ΔΙΟΙ ἃ οεγίδίη ρἴδη, νυ τ [6 ὩδΙ68 οΥ ἐδ 0 
ἐγ θεα ερτανθὰ οὐ ἔδοσω, ἃσθ 00 εἰρη ῆ- 
ὁδὶ ἴ0 δθ ἃ ΤΙΏ6ΤΘ ὈΠΓΠΘΔΗΪΏρ ΘΔΟΟΘΒΘΟΙΥ. 
Αραΐη, (οὼγ νῆδὶ ΡΌΓΡοΟΘΟ οουἹὰ ἰδποθ 
δῖος μῈ ἰπιοπάς ἃ} ΤΠ ἰοχὶ δηδνογε: 
“. Δ8 ἃ ΤΩΘΙΠΟΥΔΙ ὑαΐίογο ἴδ6 Τοτὰ ἴον 
ἄνεσ "ἢ (νεσ. 39). Βαὶ ἰδ ποῖ ἐδ ρύγροδο 
Οὗ 186 παῖηθβ οὔ 186 ἔπ ΟὨΥ̓͂ΧΟΒ οὗ [6 
Ὁρδοὰ ρμοσίδοι!Υ ἐπ βδπιθ (τότ. 13})7 Απὰ 
ὙΠ ΒΟΣΟ 18 Ἰῃσγα, ἰὼ τ τβοὶο οἶτοῖο οὗὁἨ 1ὴ9 

Βδοτοϑα ὈΘη 8118 δὰ τοῦοδ, ΔΏΥ ΟἾΒΟΣ ἰῃ- 

δίδιιοο οὗ δυο δισδηρῸ δι ρου [ἱ 18 
ἐδμοεοίοσο ουἱάθηξ, ἴδδὲ ἐπ δίοηδδ ψοῸ 

ὩΟΣ ΤΩΟΓΟΙΥ ζοῖβ ἢ (ἢ πδη)68 οὗἨ {80 

εὐ Πάγθα οὗ [εγϑοὶ; ΠΟῪ δἰ ηὶῆοα ποτο; 
ΠΟΥ πόῖὸ ἴπ6 ὕτίτα δι ὰ Τυτωπιίη, 

6. 1{ τῃο60 πόσο ἰάθη ἱῃ ἐμ6 Ὀγϑϑαοῖ- 
φίδιο, ὑπϑϑοσ ΟΥ̓ 411 5.86} 1168, γγ88 ἐξ ποῖ 
ἴο Ὀ6 ΔΡΡτεποηάθα ἴδας (Π6 φϑορὶθ τϊρῆςξ 

τοξηδος τ ἢ ἔδοδὶ δυρογβιϊεϊουα ποιίοηδὃ 
δὲ πόσο ἰδοθεὲ τουείοσίουβ οὐδ θοῖδ ὙΠ οἢ 

δεὴ τὰ Ῥοότοῖ οὗ ταδηϊοδιὶηρ ἴΠ6 ἔδίοδ 
οἵ Ιεγϑϑ]ῦ}ῦ Απὰ (δϊ8 ἀδΔηροΥ τοτϑὲ ΔΡΡοδΣ 
ἴδ ρτοδίογ, ἢ τὸ οουδέάον [πὶ [Π6 ὈΙ͂ΣΩ 
διὰ ΤΠυτϊηππ Βανο αὐοεδίο"ΔΌΪ6 δηδὶο- 

5168 διιοὴρ ἰάοϊδίσοαβ᾽ ποΐΐοῃβ ΒῸξ, 
δοοογαάϊῃρ ἴ0 Βανογ8] δπηοίοηξ Πἰβροσ 8ἢ8 

(διοάογως δίομϊμε, ἰ. 48, 15; «εἰίαη, χὶν. 
84), 116 οἰϊοῖ Ἱπάσο οὗ 116 ἘρΥριΐδῃ8 
Ἥοτε, ἀμτίηρ εἷ6 οὔδϊοϊα] ἀπίΐο8, ἃ σοϊάδῃ 

οδαίη τοσηᾶ δὲθ ποοῖ, ἰοὸ ἩΠΙ ΟΝ ἃ χοϊάθη 
ἄφατε, τερτοδοηϊης ἴΠ6 χοάά 688 οὗ Ττυϊῃ 

(ΤὨπιοὶ, Το, θέμις), νΔ8 δβυδροπάσά, 

φιυδἀοὰ τῆ Ῥγϑείουβ δίοποδ οἵ γυβιίουδ 

εοἴουτε; 156 ϑερίπαρίπε τοπάογα, ᾿ἱπὰἀϑοὰ, 
ΤὨυτητηΐπι, τυ ἀλήθεια, ὙΜ11δῖ, Δοοοζά- 

ἰηρ ἴο Ιογὰ Ῥγαυάδοο, 0 ογὰά τίμα ἴθ 
ἀογίνοα ἴγοσῖα πγεὶ, [6 ἔντγο δδῷδ οὐ Ὀαδὶ- 
Ἰλεῖκα τμῖο ἢ ΘγῸ [86 δι ὈϊοτΒ οὗ ΤΟΥΔΗΥῪ 
ἔῃ ἘΦΥΡί; δηὰ οιυσο δίρηθεβ Κίος (οοπι- 
Ῥατοὸ Ἡ Αίποοι, Μαπηοσα, ἰΐ. Ρ. 96). [ὲ 

ἐδ, ᾿πογοίοσα, ϑΟλγ οἷ ὍῸ ἀσπὈθϊοὰ, ἐδ 

τὸ ὕείαι δαπὰ ΤὨυτατητη οὗ Μοδοβ δᾶνὸ 
ϑοῖρο ἱοιοτῖοδὶ τεϊδιϊοη δι τ[μ4ὲ ἘρΥΡ- 
Φ«ἰΔΏ οὐδίοια; ΠΟῪ, ἰέ ΠΟΥ ΤῸ τογδίεσὶ- 

ΟἸΔΙΥ σομοοδὶοὰ ἤοσῃ (ἢ6 ῥθορῖὶο, ΓΕῚ 
ποῦ]ὰ Βατὸ 66: ΤΊΟΥΘ πδίΌταὶ ἤδη ἰὴδὲ 
ἘΒΟΥ τοργοβοηϊοὰ ἰοὺ ἐμποιδοῖνοβ ἰῃ Ἐποὶς 
ἱπηδρίηδιίοη, δἰ αῦρ ἤραγοθ ἴο ἴδοβο 
ὙΠΟΝ [ΠΟῪ δὰ βοὴ ἴῃ Ἐργρὶ, δηὰ τἢδὲ 
ἐδπ8 1Ποὴν ποϊοηϑ, ΒρΟὨ ΔΗΘΌΙΔΙΥ Ὀδηΐ ἰὸ 
Ῥοϊγιβοίδιίο δϑοσχτδείουιβ, οοπυοσίοὰ {89 
Βο ἰοδὺ βυταθ 0 }Β 80 (86 δϑοιιγὰοδὲ δῃρεῖ- 
διτοε Βαϊ, 

Ἴ. Οὐ τΓ᾽0 οΟΥΒΟΥ Βδηά, ἐπεὶ Ἐργριίδῃ 
ΔΏΔΙΟΣΥ ἀστοχδῖοδ ἐπ ὯΟ ΤΏΔΏΠΟΥ ἤτοσῃ ἴδθ 
ΒΑΠΟΙΥ οὐ [0 ὕὐεῖπι δηὰ ΤΒυτητΐτη ; 
ἘΠοῖο δϑ ΘοΥ γα] υοὙ ἀουϊἀοὰ ἀὐδογοηοθα. 
α. Τὸ τίη δηἃ Ὑδαπιηΐὰ πο τοὶ 
οοηδη θα ἰῃ {6 Ὡδῃ8] Ἷδδβεβ οὗ ̓ υγίβαϊο- 
ἤου; ΠΟΥ͂ ὙΟΙΘ ΟἿΪΥ τοβογίδα ἴο ἴῃ δἽχίσζα- 
ΟΥ̓ ΣΠΑΣΎ Θ᾽ ῃο 68 ἩδΙοΣ Πδαὰ ἱτητηοαΐ- 
δἷο τοίοσοηοδ ἐὸ ἴδ ἀδαιἑηΐθδ οὐἤἨἩ εἶθ 
Ηοῦχενν (Ὠϑούσδου, δηὰ, ἐδπογοίοσο, {86 
οομδὶδιθὰ οὗὨ ἔν ῖτο δύοτθβ, δοοοσάϊηρ ἴὸ 
[80 πυτιθοῦ οὗἩ 86 ἰτῖθεδ. ὃ. ΤΉΘΥ τοῖο 
ποῖ τοχαγάθα δὲ ροβδοβδίηρ ἰῃ {ΠοΤΏ δον 8 
ΘΔῺΥ Ααἰνίηθ ῬΟΎΘΓ; ΤΟΥ ἸΤΟΓΟ ΤΏΘΓΟ 6π- 
ΒΙΟσ8; ΒΟΥ τοῦθ ΟΕ ΟἾΪΥ ῸΡ “88 
ἃ ΤΟΙ ΟΥΑ] "ἢ; ἐξ ἰ6 ποῖ ἤότω ἐδβότὴ τ᾿ δὲ ἐδ 6 

ἱῃδρίγαξζοη ἰδβῦοδ, Ὀπὶ ἔγοση Ηἰπὶ ἢῸ δδ5 

σἙδοδο [86 οἰ ]άτθη οὔ ὅδοοῦ δ Ηἰβ 
ῬΟΟΏΣΔΥ πδόου, ΑἈπὰ ἱἢ πὸ οοπείδος 
406 οῃῇ οὗ [80 ὕτίτα δηὰ Τἰσηπίτη, ἱξ 
ΜῈ οδνίους, ἰδδὶ ῸΡ ΤΘΒῺΒ ὮΦΓΙΘ, 
δὲ Αδγοῦ 8}}4}} ΓΘΤΏΘΣΩΡΟΣ ἰδὲ {Π0 ἰηίο- 
Τοϑβίβ οὗ [9 ἡ 1016 οὗἨ [ξδοὶ δσὸ δηϊτικίοἃ 
ἐο ἷβ ΠοΟΙΙ088 δηἃ "ἰδ θη Ὠιοπτησηϊ; 

Ὠοῖ, 828 ἴῃ υοσ. 13, ἩΠΟσΟ Ὁ δ 

δἀάἀοὰ, ἀπὰ Ἡ εγο [86 Πδσηος οἢ ὅο ὁρμοὰ 
ΔΙῸ ἀοδοσί θὰ 28 ἃ σρϑιηοσίδὶ ΤῸ [Π6 15- 
ΤΟ] ε8, (μΑὲ ἴ[Π6 ΗἰρὮ-Ὀσίοδὲ Ῥγορατοδ 
Ηἰπιθο] ἰο οχρίδιθ ᾿μοὶσ αἷπδ, Ὀπὶ [8δὲ «μὲς 
15 ᾿τηροβδῖ]9 πίιδουῦς (Βοὶγ Ῥδυϑοῦδὶ οο- 

ΟΡΟσδοη ΒΥ διἱομβοσηθῶΐξ δηὰ δοπίτἰοῃ. 
ὟἯΥο αἴὸ Ἰἰοῃρ δοουδίοιηϑα τὸ ἴπ6 ῥεδοϊΐοθ 
οὔἩ Μοβεβ ἴο τοϊδίῃ δῃείθηϊ πδαρϑδ, Ὀυϊ ἴῸ 
ΘηΠΟΝἷο ἔβοσ ὈΥ͂ ΘΕ ΓΟΙΥ ἀϊνοδβιίηρ ἐποσὰ 
οὗ το ἱτηρυτεθ οἵ (86 δοὶ] ἔγοτο Ἡπϊοἢ 
180} δῖὸ στοσῃ. Το ρῬδγ δοίουῖοθ αἷἶδὸ 
ἭΘΣΟ ἀοχίνο ἔγοτῃ ρεϊἜΥὙ8] σπδίοιβ, ας 
1δοῖν ἜΧΌΘΤΩΔΙ ἔοττ τ ἢ] Ἰοὰ 1} 8 ΠῈῪ 

τορ πο γδτηρ᾽ δρί τίς, 
8. Βυὶ δὲ ἰ6 (δ) πον τοοδιίηρ, {δ} 



δ48 ἘΧΟΟΌΒ ΧΧΥΙΠ. 

ὍὌΞΒΙΜ ΑΝῸ ΤῊ ΤΉΜΜΙΜ; δπα {Β6Υ 5888]] 8 ρου Αδγοπ 8 
Βοασὺ ἤθη ἢ6 ροσί ἴῃ Ὀαΐοσα 86 ογὰ ἢ δηὰ Αδγοη 584]] 
ΘΔ {86 ἀροϊβίοῃ οὗ {86 οὨ]αΤθη οὗἨἁ θΓγ861 Ὡροῃ 8 Ὠθαγί 

ἱπίοσηδὶ ερὶγὶὶ οὗ τ116 Ὁτίη δηὰ ΤΒπτ- 
το ΤὨΐ8 ὁδηποῖ ὃὈ6 ἀουδιῆι] δἴθοσ ΕΠ 
Ῥγοοθάϊηρ ΤΌΣ ΚΒ. ΑΔ (ΠῸῪ ὅτὸ ἰάθῃ- 
εἰοσαὶ τι (806 ἔνοῖνθ ρϑηιδ, (ΠΟΥ τηπδῖὶ 
ἮΔΥΘ ϑΟΙῺ6 Τοΐδγθησο 10 ἐδμοὶν δυτῃ .11.08] 
τηοδηΐηρ; δηὰ (8 ἴδ, 85 ἨΘ πάνθ οὗὔ- 

βοσυϑὰ, ἴδ ρΡυγίβεδίίοη δηὰ βδιυοιβοδίίοα 
ἔτοιῃ ἴδ6 βἰδίθ οὗ εἷπ δηὰ Ὑου]ά]ΐη 689, 
Τῆς ὈΣῚ Πα ποΥ οὗ (Π6 Ὀγϑοίουδ δίοῃθ 18 8 

ἴγὁ ΡῈ οὗ [16 διἰπϊηρ Βροπάουγ οὗ [86 Ρυχὶ- 

δοὰ βου], δοὰ οἵ [06 δσοα]ουτὲαὶ] οὐδ. ΝΟῊ 

1.6 ὉΠ ὈΝΝ ἀσγὸ οι ίηρ 6150 (μη 
118. “ ρογίοοι Ἰἰρῖνς ΟΥ̓ ὈΓΔΏΟΥ͂ ἢ; ὉΠΟΥ͂ 
Τοργοδοης [86 δδοϊαίθ Ὀδηϊδητηθηὶ οἵ 

(οὐτοϑίσίδὶ 86] ΒΑ 8ῃημοῦβ, (86 δἰρἢοδί ροβ8ὶ- 
Ὁ]6 ἄορῃτοο οὗ δοϊ-ἀοηΐα. ὙΠοΓοΐοτσο, 

Ἀδίοη δὰ ἰὸ Ἰγϑδσ ἴποπὶ Οἡ ἰὃδθ ποᾶτὶ 
(ΤογΆ. ῶ9, 80), [526 ϑοῦγοο οὗὨ 411 ἀδβίγοβϑ, 

οὔ 8}} χα πάδηθ ργορϑηβ ἶθ8; ΟἹ ἴΠ6 Ποδσί, 

Ὑἰοὴ 5 “ ἀοοοϊία! δῦονθ δον ης 
δΔη τοδ! σηδηΐ, τ ἢ ΠΟ ταδη ΚΉΟΒ, δὰ 
Ὑ8ϊοὴ οὐ δἷομο βοδύοδθδ᾽ (ὅ6Γ. χυ!!. 9, 

10). 1 τὸ Βεα οἵὗἩ [86 ΗἸ ΣΕ -Ὀυΐοϑι γᾶ 
Ρυτίβοά, ᾿ἢ μὸ ρυτδαθὰ 20 ΟἾδαῦ ἱπίογεβίβ 
τΠ8η ἴδ 6 το] ατο οὗ δ'8 ροορὶϑθ, [πῃ ΟὨΪΥ͂ 
ἯὯΒ Ἦ᾽θ ἩΟΓΙΠΥ δηὰ σαρδῦ]6 οὗ Ὀϑοοσηϊ 
(6 πιοᾶάϊπαι Ἐπγουσἢ πΒΙοΝ Ιαγϑθὶ Τὸ- 

οοἰγοὰ δᾶνὶοο δὰ χυϊάδῃηοο ἰῃ {{π|68 οὗ 
ἐτουδὶθ δθὰ πηοοσίδίπίγ. ἊΑπὰ Ὦθηοο [δ0 
τυ ἢ -αἰθραυϊοα ααοδιίίοῃ, ἐῃ δ Δὲ ΤΏ ΔΠΏΘΓ 

16 δῆβνοῦ οὗ (6 Ὀτίπη δπὰ ΤὨΌτατἷα 
“γα χίνθη, ἰδ θα 8}}γ ἴο Ῥ6 ἀοοϊἀοἃ, Τἢ6 

ἩϊΪςἢ-Ὀυθδϑὶ νγϑδ, ὈΥ 1116 δί ζεῖ οἵ [Π6 ζόζηβ, 
ῬοΟΜ ΘΙ παργοθδοὰ πὶ 186 ρτδηάθυσ 
οἵ ἰδ τοϊββίοη ; δἷ8. τοϊπὰ σᾶτο 1(8617 Ὁρ 
Θη ΓΟ ἴο [86 ἀπίϊ68 οὗ εἷς οδῖοο; 8} 
ΘΑΣΒΙΥ τροῦρίθ νϑηϊθθα Ὀοίογο Εἶπ; Ὦ6 
ἯΓΔΒ χαϊβοὰ ἴο ἃ ῥσορβοίϊο υἱβίοῃ, δῃὰ ἴῃ 
4:18 βίδίο οὗ ϑηιδυδίαβιὶος δαηοῦ  Οοὰ 
ἀεϊσησὰ ἐο γονϑδὶ ἴο Ὠἰτμ Ηἰβ νΜ|}}} δῃὰ {116 

ζαϊϑβ οὗ Ηἰΐβ ρϑορίδ; δηὰ Ῥοῖδ (6 ΗἰξῈ- 
Ῥγίοδὶ δηὰ ἐμ)9 Ῥϑορὶθ ψοσγὸ οοηνϊποοὰ οὗ 

ἐῆο ἰσυτδ οὗ δυο ἰησρ᾽ γαϊζουδ. Βαϊ [Π6ΓῸ 

ὧδ (18 ἀἰϑδγοῶςο θαι θη 86 Ηἰσἢ-Ὀγὶθϑὶ 
δηὰ (ἢ ριορδοῖ, τας (86 (ΌΣΤΩΟΣ ἢΔ8 ἴ0 
ἘΓΥ ἴο τἶϑθ ὋΡ ἰο Θοἂ ἈΥ͂ τΏογδὶ ὀχουίίοῃ, 
ὙὯ|1δὲ αἀοα ἀοδοδηὰδ 0 [86 ᾿ἰδίίεσ δροῦ- 
ἘΔΙΘΟΏΔΙΥ; [6 00 ἰδ ἃ δοζυδῃηί, [86 ΟἿΟΣ 

ἃ ΤΟΟΘΘΉΚΟΡ; δηᾶ {πογοΐοτο ἴΠ6 οὔϊοθ οὗ 

ἴμ0 ΗϊΪρσΒ-σίθδὶ 18 οοητίπαουδ, Ὀσορμοὶϑ 
ΔΙῸ ΟἿΪΥ ἰηϑρίγοὰ ἴῃ ΟΧιγϑογ ΔΎ υτοοδ 
δηὰ [ΟΥ Βροοΐδ] ῬΌΓΡΟΒΟΒ, 

Ἧ᾽ ὁ 8881} Ὡοῖν Ὀγοδγ δ άποο" 6 ῥγΐη- 
Εἶρα] οἶδοῦ ὀχρ᾽δπδιίίοηβ οὗ [6 τίη δπὰ 
Ταῦ. ὙὩΤμὸ ϑοριυδρίης τοηάογα, 
δήλωσις καὶ ἀλήθεια, ἀπὰ 80 {πο Ψ υϊχαῖοε, 

ἀοοίγηδ οἱ νογίίδϑ; Τυΐδοῦ: Γὐἱοῆξς υπὰ 

ΒΘΟΒΌ. ΦΟΒΟΡΒΌΒ τυτῖῖ68: “ αοἂ ἀεοϊαγοὰ 
Ὀοίοτομδηάᾶ, ὈΥ [ἢ ο86 ἔν αἶνο δίοηοβ ἩΒΙΟ ἢ 
[6 Ηρ - ουδὲ θογΘ οὐ δὲ Ὀγθαδῖ, δὰ 
ὙΓ1ΟὮ 6ΓῸ ἰῃβοσίβα ἱπίο δ᾽8 Ὀγοδϑῦ- "]δίθ, 

ἩΠ6Ὶ ΠΟΥ δου α Ὁδ᾽ νἱσϊοτί οὔ ἴῃ Ὀδῖι]6; 

ἴον 80 σζτοδί ἃ βρ᾽οῃάοιγ ϑῆοῃο ἴοσί ἔγουλ 
τότ Ὀαίογο [86 ΔΙΙΩΥ͂ ὈΕΖΔῺ ἴο0 τηϑγοὶ, 

(δαὶ 411 186 ΡῬΘΟΡΪΘ ῈΣΘ δ6}810]6 οὗ Οοὐ 8 
δαΐηρ ῥγοβθηῦ ἴῸΓ 1Ποὶγ δδαϊδίδηοο.  ΠΘ ποθ 
ἷς σϑῃιθ ἴ0 Ῥαδβ8, ἰδὲ ἴποϑὸ ασθοκα ὙἘῸὸ 
Βαὰ ἃ νοῃ ΑἸ οὉ ΤῸΣ ΟἿΥὨ αν, Ὀδοαυ86 

[ΏΟΥ οουἹὰ ποῖ Ῥοβδί Ὁ] οοηίγαάϊοι [8]18, 

οδὶ]οὰ (δμδὲ Ὀγοδξί- "]δίο [πὸ ογαοίε᾽ (τὸ 
λογεῖον; Απιίᾳ. 1Π]. νἱϊϊ. 9; ΘΟΣΏΡΔΙΘ 

ὙΨΠ1. 1. 8). Ιε ἰφ ον οπὶ ἔγοτιη ἴθ ϑα 
πογάβ, (πὶ 9 οϑορἢιδ οοὨβί 678 ἴπ6 Ὁ τίμι 
δηὰ ΤΕυτηταΐτη ἰάθη 1.08] νὰ [6 ἱνγοῖνο 

δίοῃοῦ, ὙὨΪΟΣ δυαρροδιθᾶ, ὈΥ τοϊγδοῦϊουϑ 
ἱη οσίοσοηοοσ, (86 ΓΟΡΙῪ ἰο [80 ΗἸκὮ-ῥσίϑβί. 
ΤῊΘ ᾿ἰδίθεσ ἰάθα 25 ὈΘΘΏ 5ὲ}}1 ἔασι ἀ6- 
γοϊοροὰ ὃῪ ἴδ Βδορίη8, ἘΠΟ δδϑβοσὶ, ἱμαῖ, 
ὉΥ͂ τηϑδτς οὔ πο ὕΠχτπ}, ἐποδ6 οί γα ΠΟ 

βοϊοηρχοᾶ ἴἰο [86 ΔΒΉΓΟΣ δοηθ ἴῃ ρου δν 
ἔἸ] χοΏσΥ, ΟἰΕΠΘΣ δἰ τυ] ΔΗΘΟΌΒΙΥ οἵ δασοαδ5- 
εἰνοῖγ, ὙἘ11δὲ το ΤὨθμτοΐηι ὑδυρσῆὶ ὑπ6 

Ηἰρσμ-ογὶ οὶ ἰπ τ ἱοῖὶ οσοσ ΓΠΘΥ ΕΓ ἰ0 6 
τοδὰ δηὰ οοιηροϑοὰ ἰηὶο ποσγὰβ (800 Ταύν., 
ὅουι. 7838: ΠΡ Δ ἽῚ ΠΕ ΝΟ ΟΝ 
ἸΠΡΔῚ ΠΝ Ὁ ΟΦ, Ὁ" 21); δυὰ εἶποο 
6 πδίηθδ οὗ [Π6 ἔνγοῖνο {008 ἀο οὶ 
οοῃίαίη 811 (ἢ Ἰοίύογβ οὐὁἨ [6 διρῃδθοξ, ἱξ 
8 δδδοσίϑα, νεῖ πὸ ἄορστοο οὗ Ργοῦ δ ΠΥ, 

[δαὶ δοϑ6 οὗ [πὸ ρδίγίασοῃβ υσόσὸ δα θὰ, 
Βυὺ (ΒΥ τρδίπίδίη, [πδὺ ἰδ18 Θχ τ δου ΠΑΣῪ 

οδθος ὰ8 ργοὰἀυοεὰ οὐ ἰΐο δβίοπο ΒΥ ἴδ 
Τοϊγαχτδσηδίου (Ὁ ΠἸΘΌΟΠ ὮΦ)), οἵ ἔνο 

ΒΟΙΥ Ὠδίηεβ οὐ αοά, σοὶ τ το μἰδοοὰ 
ἷπ (86 ΟΑΥΥ ΟΥ̓ [6 Ὀγοδϑι- δία, δηὰἃ 

πθ 1.ἢ Δ11οὰ 106 ταἰπὰ οὗ ἴ86 ΗἰσΝ-ὑεῖοδι 

Χ 
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ΩΝ ΠΡΟΣ ἬΝ 
π ε στη ΤΠ ἘΦ ΔΝ ΓΙΌ 530 νὲρ 

θνρι ὃν τυλη] ἰὴ ἢ πῦρ ΥΘ. Ὑν Ρ ΡΊ. 88 

Ὑγ 1} ΘδηΓαρίυτο οπηἰδυκίαθῃῃ!. Ἡονονοσ, 

διραϊηδὶ [8 δοοοριαιίίοη, ἰδ 888 Ὀθθῃ 
ΡΟ οὐδοτυοά, δαὶ 10 δἰ δαῖο8 (0 [Π0 
ῬΤειγαρταιηπιδίου ἃ τηᾶρὶς ΡΟΥΘ, τθδη 

γε οἢ ποιῃίηρ 8 ΤΌΣΟ ἰογοίχζῃ ἴο ἴδ 
πρίγτις οὗ Μοβαίβῃηυ, ῬΏ1ο 6180 (Μοῃ. 1. 
426) ἰάἀοπι18Η685 [Π6 ὅνὋΣ 81465 οὗἉ ἴΠ|6 Ὀγοδδῦ- 

ῬΗῖΐδιο ἢ (Π6 Ὁτίπλ δηὰ ΤΒυτημλίηι, 6]- 

τῃουρἢ ἢὶ5 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ5 ΔΓῸ, ἰῇ ΔΠΟΙΒΟΓ 

Ῥδδβαᾶρο, 1685 ἀϊϑιίΐηες {(Υ1:, Μοκ. 11. 152). 
1ι 15 ὑπαυθβεοηδοϊα, μα Ὁτῖπι δηᾶ 
ὙΒαχατηΐτα στλυδὲ Ὀ6 ἸΔΚ6Π 88 ΟὯΘ6 ΠΟΙΟῊ: 

“ἼΠ6 ῬΟΓΙΘΟΙΥ Βῃϊηϊηρ ΘΓ 6.18, 580 (δαὶ 
ῬΟΙδ πογὰβ ἔοσια ἃ Ἠεοπάϊδάγβ, δὰ δαὶ 
ὕτῖηι Ἔχ Ρργοβ568 [6 ῥχίηοίραὶ ἰάθα; δπηᾶ, 
πῃ ἔαςς, (18 τοσὰ 18 ΒαΎΘΓΑΙ εἰπηθ8 τιδοὰ 

ΔΙοηο, πίίδουςξ ἴ:6 δάάϊεΐου οὗ ΤΠπυπι- 

τηῖι; ἩΠΙΟΔ 8 δ ὈΠΤῊ 5. ΔΚ ΟΔΌΪ6 ττγοοῦ 

ἴδε 1 18 ΔΙοῃθ βηδοίοης ἴο ἀοβοσγὶ 6 1016 
οὐὔ͵οος (Ναηι. χχγτϊ!. 21; 1 ὅ88:). ΧΧΥ. 6). 
Το εἰγοπτηκίδηος (πὶ, ἰῃ Ὠουΐ, χχχὶϊ!. 8 

(“1 ΤῊΥ ΤΒπτοτΐηι δὰ ΤῊΥ ὕτίπι Ὁ0 
νὰ ΤῊΥ ΠΟΙΥ οπθ), ἴ86 ογάον οὗ Ὀοὰ 

ὙγΟΓδ8 159 ἱηνογίοα, τὰ 1 8068 80 {116 ἀραἰηδὲ 

1η18 ἐχρ δηδιίοη, 88 Ποηρδίοηθοῦς (Μοθ. 
δὰ Ἐρ. Ὁ. 156) ὑεϊίονοδ, ὑπαὶ ἰξ ΟΥἿΓΒ 8 

ον Ῥτοοῦ δηὰ Ἵοῃδιτηδίίοῃ; “186 Ρ6Γ- 

( ΕἾ δ ἰπῖηρ᾽" αἴθ, ἰπ ἕδος, ἰάἀϑηιίοαὶ 
πὶ τὯ6 “ ΒΒϊηΐηρ Ρίουβ᾽7; 156 ᾿δΔεοΣ 6Χ- 

Ῥτοβδίοῃῃ δον [δὲ (6 ΤΌΣΙΩΟΣ 88 8 
δΥτη 1 1ς 8] τηεδηΐης; 18 [Π6 ΚΘ ΙΔΒ ΓΥ̓ΡΗ͂Σ 
ΤΩΟΓΑΐ ΡΣ, δρ 8 }}{Υᾧὦὠῴ ἀη ἃ δβρίσδιοπ 
δῇῆον ἀϊνίηθ γαῖ; [6 ΟΠ6 18 ἴΠ6 ἱπηᾶρθ, 

106 ΟἿΟΣ ἴ9 [6 ἰάο8. ὙΠΙΟῺ ὑπαὶ ἐπη8ρῸ 
οἰ οάϊ65 δῃᾷὰ γοργοδοηΐϊβ; δηὰ [ἢ 8 δ.΄Ὸ 
“186 ὙΤδυτητγηῖπι δηὰ ἴπ6 Ὁ γίπι" ἃ Ροῦ- 

οι οἵ [π6 “ΒΟΙΥ ομοδ."---ὅροησος (ϑρα. 
ἘϊυΔΙ, ΠῚ, (1,2) δβϑοσίβ, ἰδὲ τ186 τα 
ΔΓῸ ἃ Κιὶηὰ οὗ ἤρῃγο οὐ Τογαρεΐπι, ρΡαΐ 
ζηῖο ἴδα ΟΒοβῆθη, δηὰ τὲ αἀοἀ οὐ Ηἰβ 
ΔΏΣΕΙ σουθδὶοα ἰμγουρὴ ἰὑ ἴο ἴ΄δ86 Ηΐρῃ- 
Ρτίεδι Ηΐθ ΜΙ] δηὰ ἴῃ ζαπΐατο οτθηίθ; 
σι Ὠ11δὲ [0 ΤΠ υτηπιΐπὶ Το γΘ ἃ Τ 6 ΓῸ ΒΥ Ὁ 0] 

οὗ τὰς απ] 668 οὗὨ τπαἰ τογοϊδίίοη. [ὲ 

8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΕΡΥ͂ ἰ0 Οὔβογνο, {πδὲὶ {818 
ΒΙΓΔΏ ΚΘ ΟΡ᾿Ὠΐοη 8 ΧΡ! ς Δ [6 ἔγοτῃ βϑρθηςοτ 8 
0148 ἴ0 ἴγβοθ ἴπ6 Μοβαίο ἱῃβε αἴ ἴο Ρ6- 
8} Ργοϊοῦῦροβ, δηὰ, 1η [18 ἱηδίδηςα, ἴο 1116 
δοζουη! οὗ Ὠἰοάογαδ δῃὰ ΑἸ Δ σοΏ ΟΣΠ- 

ἴησῖθο ὅρσυτζο οὗ Τσυῦῃ νυ ϊςοἢ [Π6 Ἐργρ δα 
Διο -)υαᾶρο πόογο, ἀαγίηρ δἷ8 }ιἀἸοῖα! διπο- 
11018, του ἷ8 ὩΘοΚ, [{ ὈοΙοΟ ΖΒ ἴο [080 

ΤΟΙΔΑΓΪ Δ ]6 ἰἀἰΟΘ ΠΟΥ 8168, μοὶ ὉποοΙΏσηοα 
οὐθῃ ἴῃ στοδῖ {ΠῚ ΏΚΟΥΒ, [Παὶ Η ΘΗ ρ ΒΘ ΟΥΩ, 
[6 πηβιηο πίη οπαπιρίοη οὗἩ [26 Μοδβδὶο 
ἰηδιϊ αἰ: 08, ΡΟΓΈΘΟΙΪΥ οοἰποὶ 68 1} Κὅροῃ - 
(ΟΓ, 88 τοραγὰβ (86 Ὀοστονίης οὗ [86 Ηο- 
Ὁγον ὕυίπλ δὰ ΤΒαπιηΐπὶ ἤγοτη [Π 066 
Ἐπγυρίίδη τηοᾶο]8; δηὰ ἰπδὺ ἰδ {ΠῚ} (8 

ἴο 5860111}6 186 αποβίίοη ὉΥ [826 ρῥδγὰ- 
ἀοχίοδὶ σοιηδυῖκ : “ ΤΏΘ ΟΧΙΘΙΠΔΙ τοβοπὶ- 
ὈΙΔΏΓΒ βῆονγβ [Π6 πίονα] αἱ ΌΓΘΏΓΘ ΟὨΪΥ 

ἷῃ 6 τηοτὸ β γι κὶπ τρδηηοΓ,"---- ΜΙ. 86118 
(Μομβ. Ἐ. ἰ. δ2), νοπι Φαδη, Οεβεηΐιδ, 

δα οἰἤοΥΒ, [Ὁ] ] ον, δοϊίονοθ ἐπὶ [6 Ὀτὶπλ 

δὰ ΤὨυμηγΐτη Ὑ0ΓΘ ἴὮγοθ ὙΘΓῪ δηοίοηῖ 

ΒίΟΠΟΒ, ΟΠ6 ἴῸΓ δ8ῃ δῆϊσττηδέϊννθ, ἴὯ6 ΟἿΟΣ 

ἴουυ ἃ πορδίνο, δηὰ [86 τπϊγὰ ῸΣ ἃ πουῦγα] 

ΤΟΡΙΥ; πὴ [ΠΟΥ δὰ Ἰοηρ Ὀδθη πβοὰ ἔὺσ 
Ἰοίβ, δηᾷ ἴμαὶ Μοβοβ ογάογοὰ ἴβοῖ ἴο ὃὉθ 

Ρτοδοσυοὰ ἴῃ [6 Ὀγθϑβϑί- ῃ]δίθ.1 1 [ἢ 18 
ορίῃπίοῃ 18 ῬοΥ͂ΘΟΌΥ ΔΙ᾿ ΤΑΓΥ, δηὰ δ808}- 

οἰ ΠΕ τοξυοὰ ΕΥ̓͂ ΡΑΔΒΔΘΌΒ, 88 1 ὅδ). 
Χχὶϊ!,9, δηὰ 2 ὅδ). 11..1, 1ξ 8 τηοάογαίο, ἰ 

οοτηραγοὰ στ τηδὺ οὗ ΖΆ]];, το τηδίη- 
ἐδίηβ, (δὲ [6 τα δηὰ Ὑδυτημ πὶ ΓΘ 

ἀϊαιιομὰ ἀΐοα, ῬΑΓΠΥ πὶ τη πδιηθ οὗὅ 

αοἄ οηρτανθᾶ ου ποτα; [μὲ [6 Ὀτίρῃ δγΘ 
ΡΟ] βμοὰ, 0 ΤὨυτητῖπι ὈΠρΟ  δῃ6 ἃ σΘπι8; 

μας τ[6 ΗἰἸ ἢ -Ὀυϊοδὲ, Ἡ βοὴ ἢ6 τ ϊδμοὰ ἴ0 

σοηβοϊ οὐ, τοὺς ἰηΐο (Π6 ΤΑΡΟΓΏΔΟΪΘ, 

οδϑβί ἴοδο ἀΐοθοῦ ἃ [8016, οὐδογνυδὰ ἐδ οἱγ γὸ- 

Ἰαϊῖνο ροδιεομ, δηἃ ρτοπουηςοὰ (δ9 νν}}] οὗ 

αοάἀ δοοοχάϊΐηρ ἴο ἃ ΤΘΟΥΥ ἰγϑὰ ἰοη6}}γ 
Ββαπάρα ἄοτγῃ ἴσου οὔθ Ηἰκἢ-ὑσῖθδὺὶ ἴὸ 

Ηἷθ δυσούδθοσ. ΙΕ ἰδ ἱπογοάϊ}]ς ἴὸ δάά, 

[Πδὲ ἃ οτἰεἰς |Κὸ ὙΏΘΓ, ττὴο 18. ΠΘΏΘΓΑΙΥ 

ἀἰδιϊηρυϊοοά ὈΥ εἶδ ϑοπηὰ, ῥἱδίῃ, ᾿οχὰ- 



δ4ὅ ἘΧΟΌῦδ ΧΧΥΙΙ. 

Ῥοίοτο {886 Τ,ογᾶ οοπύϊηυ4}]γΥ.---81. Αηᾶ ἴοι 8] τγ8Κθ 
(86 ΒΟΒΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΗΟΣ 8] οΥ ὈΪι6. 82. Απά 118 οροηϊηρσ 
ἴον (886 ρα 8}}8}} Ὀ6 ἴῃ ὑπ6 τηϊάϑὲ ὑμογθοῖ; 1Ὁ 884}} μαγα 
28. θοΓὰ6Ρ οὗ σσόυθῃ πο Τουπα δρουΐὺ 108 Οροηΐηρ, Κα {88 
ΟΡΘΠΙρ' οὗ 8Δῃ ΔΓΙΩΟΌΓ, ὑπαῦ 10 Ὀ6 ποὺ Τοηΐ. 88. Αμα ἴδοιι 

8410 τηᾶκα ροὴ ἴπ6 Βοῖὰ οὗ π6 ΤΌ 6 ροπιθργδῃδίθβ οΚῦ 
ι Σοὶ. Ῥεγε--- ΤΌ 616 588}4}} 6 Τὴν τὴν τ βδα [ΟΡ οἵ ἱϊ, ἰπ 186 τυϊάβὺ ἐπογοοῖ, 

ΓΒ. Ζ- 

ΙΩΟΏ-86 96 ΥἱονγΒ, 6815 [818 ορί πίοι ἰηρο- 
Ὠΐουβ, δηὰ σὑϑῆκδ ἰδ διροηρ [16 τηοδὶ 
ΡΙδαεί Ὁ] Θχρίδηδιίοηβ οὗ ἴπ6 ὕτίπι δηὰ 
Τηυτηπιὶ. Βαϊ ἱζ δυοὰ ἰβηίδδις δηᾶ 
ὙΙΒΙΟΠΔΣΥ οὐάϊεῖοδβ, πηδυρροηοὰ ὈῪ (80 
Τοιηοίοβὶ δἰ υϑοη οὗ {16 ἱοχὶ, 8.6 βυδοχγοα 

ἴῃ ΒΡ] σαὶ οτὶἰοῖθηη, ὁ 800 20 δπὰ οὗ 

σοη᾽θοίαγοΒ δηὰ νἢἰπηδ᾽ 041 σου δἰ Δι, 

δηὰ {860 βἰπὰγ οὗἨ ἰδ δβδογοὰ σεοογάβ, 
σοδβίηρ ἴο Ὀθ 8 δβοϊθῆοο, ψουϊὰ ΟἿΪΥ͂ ὃ6 
ΔΆΟΙΠΟΥ ΠΑΙῺΘ (ὉΓ [6 ῥγχοἀαποίίοη οὗ Π6 
ψ ]ἀο8ιὲ δηὰ τλοβὺ πποοι ἢ δυ ]ο(ἷ98, ΤῊ 8 

ΤΟΙΏΔΥΚ ΔΡΡΠ 65, ἴῃ βδοδ ἄσζγθο, ᾿ἰΚονίθ0 
ἴο [86 ἀχροϑβίιοιι οὗ 116 Ῥομεῆςα] δείγο, 
ὙΔϊοὴ ῬΈΝ ΠΡΡϑου ᾽88 ἀονοϊοροα ἰπΐο σηΐ- 

Ὡυΐο ἀοίδὶϊ, θὰ: τὰ ίοἢ, οἰ οΥ νυἱουγοὰ 88 ἃ 

ὙΠ οἷο, ΟΥ ἴῃ (6 ΡαγοΌ]ΔΓ δρΡΡΙἰοδιίοηβ, 18 
ΟΧΙΊΓΟΙΔΘΙΥ δίγηρο δηὰ ασγι οὶ, Ηθ 
ἰακο8 126 πογὰβ Ὁ ΣΡ, νοι τ σο 
το οὐ ἴδ0 ΡΪδίθ οὗ [86 πιο, 88: 
“ΒΔ ΠΟΙΠΔΙΥ ἴο [86 Γοτὰ," 80 τ δὲ το ΗΙσὶ- 
Ῥγίθβε 8 εἰτηβοῖγα ΤΌΘΓΩδΟΪΟ, ἸῺ βΌ ἢ} τ 81|- 

ὯΘΓ ἴπδὲ [πΠ6 Βαηρίηρβ οἵ [Ὡς ΟΟυτὶ δγὸ [86 
ταηΐο, 18 γα} ἰ8 (86 νίγάϊο οὗἩ [Π6 ᾿πηΐς; 

(86 ΗΟΙΥ 18 τοργοβοηιοὰ ὉΥ ἴδ σοῦσ, [86 
ἩοΟΙΥ οὗὨ Ηο]οβ ὈΥ ἰδ Ὀγοδδ- Ϊδίο; δηὰ 
80 ΟὨ, ἴῃ 41} {γί τ δρϑοϊδ 68, τσ ῃϊο ἢ ττθ 
{γυδβὶ (Ὧ6 τολῦον Ὑ11 δ ον ὯΔ 0 οὔ. Ιὲ 
8 Οὔυ τοῦδ, ἰδαὲ [Π6 ΗἸ ἢ -Οτἱοδὺ 8 ἐ 18 ΩῸ 
Ἰοηροῦ 8 Ῥούβοῃ, δαϊ ἃ [ίηρσ; ΠΟῪ οδῃ 8 

τἈϊης τιϑαϊαῖο Ὀείνγεθη οά δηὰ 1βγϑο]} 
ὙΘΙΤΟ ἀοε8 [6 Β0]6 ΟΥ̓Γ ΔΩΥ Ὀ6518 [ῸΣ 

δύοἷι βυτο ἰζαϊίοη ἢ ἐξ 106 Ὀγϑδδι- Ὁ] 810 
ὙγΔ8 ἴῃ6 Ηο]γ οἵ Ηο] 68, ὙὙὮΥ ΜΜ88 ἰὺ Υἱ81}}6 
ἴο [116 ὙὙ͵80}]6 ῬΘΟρΪθ, δῃηὰ ὙΠΥ͂ ὙγΔ48 1ξ δὲ 
1Π6 πηοδὲ οοπερίοπουδ ρᾶτί οὗ (86 Ροῃίϊ- 
3.8] ἀγοβϑῦ Βαϊ νὸ ἀο ποὶ ἰηἰθηὰ [ο 

οτἰτ οἶδα δὴ ορὶ πίοι δῖος οδηηοῖ 06 Θο0Ὼ- 
δἰἀοτοὰ ἃ ἀθδβίγαυϊο δα ἀϊτοη ἴο 11:6 ΤΩΘΔῺ8 
οὔ υηδογαίδηδίηρ 116 βδοτοὰ ϑογί ρίγοδ, 
δηὰ νΒΪΟΝ δϑοβ, {ἶκὸ 80 ΤΩΘΩΥ͂ ΟἾΠΘΓΒ, 

ΟἿΪΥ ἴο δαγο Ῥθοη ἵγαπιοὰ ἔσχομι [160 ναΐῃ 

ΝΝ 

ἀοδίγο οὗἨ ἁργοροδίπ ἃ βίδυι ϊηρ Ὡονεὶγ. 
10 τοαυΐγοδ, ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ, ὈΥ ΓᾺΡ ζτοδῖοῦ ΤΏ ΔΏ]Υ 
ὭΣΤΏΠ685 ἴ0 ΓΟΡΓΟδδ ἃ ΙΩΟΙΏΘΏΪΔΙΎ ἔδηΟΥ, 

[δ ἴο Ῥοιτηῖϊς [Π6 ἰτπηδρίηδιίοι ἰὼ σὰπ 
τῖοῖ, υπχονοσπιοὰ δὰ πηϑγάϊοὰ; ἱπὰθ- 

Ῥοπάθηοθ οὗ ΘηΘΌΪΥ ἰδ οὔθ [πἰηρ, δηᾶ 
ΟΧιγαναρδησθ δηοίΒοΓ; δηὰ ᾿πδὲ 88 τι ἢ 
88 ἴγαῖδ 8 Βα ΡΟΓΙΟΥ ἰ0 (ΔΙΠΔΟΥ, δὰ σίου ην 
ΜΟΥ ἰ0 βρθοίουβ αἰϊοῖοσ, 80 τι ἢ ΙΏΟΓΘ 

ὙἈ] Δ 0]9 6 αυἱοὶ δὰ ποϊπηραβδιοποθὰ σῸ- 
Βοδύοῦ ἴμδη ἰχἢ- ἤονγῃ ἀδοϊδαγδιίοη, μον - 

αυοσ ὈΣ1ΠΠδηὶ δηὰ ἀΑΣΣ πα ἰΐ ταῖρι δὲ 
ἢγβὶ σἴδῃμοθ δρρθδγ. 

21--286. Υ11. ΤῊΞ ΒΟΒΕ ὦν, “το- 
δήρης), ΜΒΪΟΝ τγᾶϑ ἴο 6 οὗ [Π6 ΘΑΥΟΥ 8 

σοῦκ (Δ ΠΏ), 5 1ΠΚουῖβο οὶ οὰ 1.9 
“Τ0ὉΘ οὗ 1Π6 Θρθο ἢ (ν6γ. 82); ἴοσ ᾿ξ τ 

ΜΟΓΏ ἱπυ ἰΔΙΟΙΥ ΠΟΙ 1δ, δῃηὰ δῦουϑ 
(Π6 ἱπηῖο; πὶ 1 ὙΔ8 ἰΟΠρΡΟΣ ἴπδη 106 

ἔοσιηοῦ δηῃὰ βῃοσίδσ ἤδη {Π6 Ἰδίίοῦ; 80 

[αὐ 0 ματὶ οὗ 86 δβδογοὰ ἀγθθδ τῶ 
Θη ΓΙ Υ σογογϑά, ΜῈ [6 ΟὨΪΥ οχοθρίίοη 
Οὗ ὴ0 ἀγΊΥΟΥΒ, ΤΌΣΩ ΤΟΘΘΟῺΒ δὶς ἢ νεῖ] 

Ὅδ οὐνίουβ ἔγοπη ΟἿἹΥ τοῖιδιῖκβ ΟἹ ῬὉ. 5327. 
ὙΠῸ Ἰοὴς ρίγάϊο οὗὐ 116 ἰπηΐς δ δ]5Ὸ 
ῬΑΙΟΥ υἱβ 816 απο ἴθ τοῦθ. Το ᾿ἰδιϊεσ 
δᾶ τὸ βίοουοδ, Ὀὰὺ 8 ᾿ἰἶκὸ 186 ταὶς 

ΘΒΠΓΟΙΥ πότοι ποῦς 106 086 οὗ [86 
Ἰδοᾶάϊο; δηὰ τγῶβ ἔχη δηθὰ δὲ 106 ὉΡΡΟΣ 

δι Ὑἱ δὴ ἀρογίυγο ον τθ6 βοεδά; ὃδὰξ 
ἐπ ογάογ ἴο Ῥγουθηὶ ἰθδυίηρ [8.6 ζατστηθηῖ, 

νὰ ἶ ἢ σουὰ μᾶνθ τηδᾶθ ἰδ τπἰπϑνδὶ δ Ὁ] 6 
ἴος 1:6 ββδοσζοὰ βοσνίοο, ἐπ6 στὰ οὐ 16 

ΔΡΟΣΐΌΓΟ ΜῸ4 δίχοσίβοηθὰ ὙΠῚ} ἃ ὈΟΓΩΟΣ 
(ΠΕ) ἰκὸ 100 δοῖο οὗ ἃ ᾿ΐποη διιποῦγ 
ΟΠ "82), νοῦ κβογνοὰ, ἐπογείοτο, 

ποῖ ἀΐγΘΟΙΪΥ [ῸΣ δὴ οσπιδιῆθς.Ό ὉὉδὸ τοῦθ 
γγ88 ἴ0 Β6 δπίϊγοὶ οἵ Ὀ]α6 (ΠΟΘ. 9 λ 
Τῆδὲ [Πΐδ ἰ8 δἰ στιίβοδης ἐδηηοὶ Ὀ6 ἀουδιοά, 
ἡ πὸ οοπδίάἀογ, ἰδὲ ἰῃ Νυπι, χυ. 38, 186 

᾿δτδ 1068 τὸ σοιητηδη θὰ ἰ0 ὙΘΔΣ Οὔ ἐδ 9 
Ὀοσζάοσ οὗὨ ἐμοῖς ζασιρθοῖδ ἔτίηροα 11} 8 
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Γ 86 1 530 ΚΥΡᾺ ἐγοσαζος ΠΡ) ἈΠ] 
ΝΡ. ΠΝΈΩΝ ΤῊ ὑε Θ βττς Ἰόϑα. ΤΡ ΣΟΨΆ 
τιγοδαὰ οὗ ὉΪπε, “ {πῶὲ (ΠΟῪ ταϊρὶξ 866 ἱξ 
ΔΩ ΤΟΙΩΟΙΩΌΟΥ 8}1 ἰδ9 ῥγοοορῖδ οὗ [ὴ9 

Ιοτα; νγὸ ΤΙΔΥ, βοΓοίοσο, βϑίοΥ ἱπίο 

184: 186 τοῦθ, τι ἰζ8 ΟὨΥ Ὀἷπα οοΪοῦΓ, 

Γοργοδεηϊοὰ [πΠ6 ΗϊσἬ-ρυίοδὲ 88 Ῥοσίεοι υ 
δηὰ ΘὨΟΓΕΙΥ πηάος {Π6 σοτμηηδηὰ οὗ αοά, 

8ἃ5 ἔδα ᾿ηδβισιτηθηΐ δηὰ συδγαΐδη οὗ ΗΙ2 
ατα. [1 86 ἕπηΐς Ῥ͵δοοβ τὰ ἰπ [Π0 
Ταηὶς οὗ ῥτιεϑίβ, [(ἢ6 σοῦ 18 1:6 ῬδοῦϊΑΣ 

ῬΟΠΏΒΟΑΙ ραγτηθηξ; [Π0 ΤΟΤΤΔΟΥ ΒΥΤΩΌΟΪ 268, 

ΒΥ ἐξα ρῥἰδίη πβίξθη 88, ΟὨΪΥ ΡΟΣ Υ, ΔΌΘΘΠΟΘ 

οὗ που] ] 688, ΟΥ ἸΏΘΓΘ πορδίγο 408} 1108: 

[Π6 Διο σ ροϊηίδ, Ὁ 18 ὈΪὰ6 οοἴοῦτγ, (0 
ΒΟ ΎθΩΪ Υἱγίθο, (Ὁ 8 δοιϊνθ δηὰ ροδβὶεἶνθ 
δισινίηρ δαἴον αἰνίηθ ὄἽχοῦ]θποθ. Απάᾶ 

γεῖ ῬοΙβ δατὸ οὶ ΟἿΪΥῪ [δὲ ἴῃ ΘΟ ΠΊΟῊ 
εἶδὲ ΤΠΟΥ͂ ὅτὸ ὈΟΪῺ τότ η, δη ἃ (ΌΥΤῚ ΟἿΘ 

Θηϊγο γΐϑοθ, Ὀπὶ αἷϑο πὲ (ΠΟΥ οομδὶβὲ 
οἵ οκπε οοΐουῦ, ὙΠ δαὶ αἰἴογθηςο, ἐμαὶ 

ἐδο ἱἐππίο ΟΧΡΤΌδ868 ΘΧΙΟΓΏΔΙΪΥ ΟΥ̓ 16 
δηπδσοῦ (πδὲ μετίδοϊίου το 6 σοῦὺθ 
ΒΠΟὟΒ ὉΚΥ 18 ὙΘΙΥ ΟΟΙΟΌΣ; δῃὰ δὸ ἰδ {Π6 
ἰδιίοσ δρδὶῃ βυρεου ἴ0 [86 ἴοσιωοσ. Βυς 
ἔμδς κ16 σαϊτηθης ταϊχϊ ποῖ Ὀ6 πτδῃξίηρ 
ἧπ δοϑὸ ΟἿΟΣ οοἰοιβ Ὑΐϊοῖ ἀγὸ [86 
Βροςϊῆα τολῦῖα οὗ 18:6 ΠΟΙ Βαογυΐοθ, ἰδ ἱ 

οτγάἀετοὰ πὶ οὐ 6 δῖ ““ΡΟΙΠΘΡΤἝΏΔίαδ 
(Ὁ) οὗ δίυθ δηὰ τεοὰ δηὰ οσίπιβοῃ,"» 
Βηου]ὰ ὃο αὔῖχοά, Ιὲ ἰβ οὐυίΐουβ, ἐμαὶ 
1086 Ροϊπεργβηδίο8 σΟΣτοθροπὰ τἱ ἐδ6 
Ὀοσίάεσο δηὰ [80 Ὀἷαο ἐμγοδὰ οοτητμδηδοὰ 
ἴοτ το ψαττηοη(δοῖ (86 τοδὶ οὔ ἐπ [8Γδοὶτνοδ; 
δας ὨΟΙΘ 15 [δ του Ὁ] ἀἰόγοηςο, ἐπδὲ 

ὙΠ||5ὲ (16 οοἴουγν οὗ ἴὸ χαοιτηαοηὶφ οὗἩ 1}0 
Ιβτϑοϊϊεα ἰ8 Ἰἰοῖ, ορὥώοπμαὶ, (πδὲ οὐ [6 
ῬΟΠΗ͂ΒΟΔΙ τοῦθ σοσηϊπάθᾶ, ὉΥ 116 ὈΪῃ6 
δι, οὗἨ (8δὸ ἀϊτίηο 1; δοὰ ν}}1]9ὲ ΟὨΪΥ 

180 δογίογ οὗὨ ἐπ ἴοσσηοῦ δὰ βυοὶ ἐπ τοδί, 

18: οὐ 86 Ιδεΐαῦ οοῃείδιθα ΘΠ ΓΘ οὗ ἐ089 
πε χις οοἴοῦσ Βα οννοὰ ὃν (μαὲΡ οοηδίδης 
δρρὶϊοδείου ἴον [56 Ταθοσζηδοῖὶθ. [1 119 
τοῦ, ἸΒεσεΐοσο, ἰ8 ἰηἀοοὰ [π6 οἰϊοί ζ8τ- 

τοστξ οὗἁ [06 ΗἸΡΉ Ῥγίοοδι---Ὑ ΒΟ ἴδ ΟΟΥ- 
ἐδίτὶν ἱα, δίποο ἰδ ορῃοά 8 ΟἿΪΥ ἃ 
“ δηιου ἀ6γ- Ὑοϑίση θη" (ἐπωμίές), δηᾶ {110 

ΟΒοκβοη, ἃ “ υχοδλεί.ρἰδίο" -- ποιδίηρ ἀθ- 

ΒΟΥΙΡΟδ ἸΏΟΓΟ (ἰβ. ΠΟΙ Ὺ δη ἃ δέν  ΚίηρῚΥ Ηἷφ 
οΠἕοο δηὰ Πἰβ ἀμπῖϊοΒ. ΤΉ ἴοστῃ οὗ [ἢ9 
ῬοιηθρΥδηδί68 (ἸΔ] υτὴ Ῥαπίοσυτη ΟΥ̓́ΠΔΑΙ 
δτδηδίαπι) 18 ποῖ ἀοδογὶ θὰ ἴῃ [86 ᾿οχὶ; 
ἷδ 18 1ΠΟΓΟΙΌΓΘ ᾿ππ ΡΟΒΘΙ ὉΪ6 ἴο ἀθοϊάο οἱ [4 

Ῥοϊπῖ; [80 δηοίθηϊ γὙοΥΒΊΟΏ ἜΧΡΓΟΕΒ [Π6 1} 
88 ἴπ6 ὈΪΟΒΒΘΟΙ.Β ΤΑΙΠΟΥ θη ἴΠ6 ἔγυϊ 

(ϑερι. ἐξανθούσης ῥόας ῥοΐσκους, οἷς.), 

δηὰ ἱπ {19 (ὮΘΥ ἤᾶνὸ δὲ ᾿ϑδδὲ βϑότογαὶ 
ΒΙ]1ςΑ] δηδϊοχίθβ ᾿π τμοὶγ ἔδυουσ. ὙΠΕὶσ 
τη ϑηΐηρ; 18 Θ4ΠΔ11Υ υποοτίδϊη; ἰὲ 18 ΚΠΟΤΤΗ, 

δὲ ΠΟΥ ΓΟ ἰο ἴ86 Βολίπθη Ὡ δέ οη 8 8 
ΒΥΤΩΡΟΪ οὗὁἨ ἁ φγοογθαδαζίΐοῃ δῃὰ Ἵοποορίίου; 
Ὅυλ τὸ Ὡροᾶ οὶ δ ἃ, ὑπαὶ [18 ποίΐοι 

ἦ8 ῬαΣίθογ ἀχοϊυἀοὰ ἰῃ 6 ΒΙΡ9]6; ὙΒΟΙΠΟΣ 

[06γ εἰχηΐϊγ ἴ.0 Ἰογο οἵ αοά, ον ἴδ6 τοτὰ 
οὗ αοἂ, οΥὗ ἴπ0 1ᾶῦτγ, οὐ χζοοὰ πουΐα,. 

ὍῸ Ιηυδὶ ἴοᾶνγο ηΐδοοϊἀδοὰ. ἩονΟΣ, 

ὧι 18 ψν6}1-ἰκῆηοτστι ΠΟ τῦοῖ [86 ἔγαϊς οὗ 

ἴ)6 Ῥοτϊοορτδηδίθ.ῖσοθ (ρπηΐϊοδ ΔΥΌΟΥ, 

ῥοά, σίδη) “88 ναϊυϑὰ ὉΥ [86 δησίοπὲε 
Ὡδίομα, [Ια ἱβδ ἰουῃμὰ ἰῃ ῬΡαϊοβίϊηθ, 

ϑγτία, Ασδδῖδ, Ἐωγρὺ, πάϊα, δηὰ [86 
δου Ββογῃ ὁομπίγοδ οὗ Εῦσορο. 10 γδοῦοδα 
8 δείρις οὗὨ δῦουξ 8 οὐ 10 ἴδεῖ; μα8 ἃ 

δίχα σῃϊ βίοσι, 1 αδην θοῦρἢδ; Δ το 88 
τὶ, δπὰ Ἰδποθοΐδίο, ρεἀππουϊαιοὰ Ιδανο9: 

118 [Ὁ]ἸΑρὸ 18 γῆς δηὰ ἀδιῖς σγοθῃ; 118 
Ἰασγχζχθ βονοῦβ, δ πουρσῃ ἱποάοσζουβ, δ8ΓῸ 
Τοιδύκαῦθ ἴοὸς [16 Ῥεδυῦ ἃ} ΟΥ̓ ΠΒΟΙ 
οΟἷουγ οὗ 110 οαἸΥχ δηὰ μοίδὶβ; δηὰ [8 
ἔγυϊς, υἱοῦ 18 το ἀϊ8}- οοἸουχοὰ, οὗὨ [δ6 
δἷκο δῃὰἃ δῇδρο οὗ δὴ οὔδῆρθ, δηα σρθῃδ 
ἦπ Απρτιδῖ, ἰ6 Π]1οἃ 1 ὩΤΩΘΓΟΙΒ Β6668, 

ὁδοὴ βυιτουηπάοα τὰ ᾿υ]οΥ δηᾶ ἀκ] οἰουδ 
Ραΐρ, Ὑδὶοὶ ἰδ δαΐθῃ ἰῃ νδυΐοιιϑ τη 68 οὗ 
Ῥγορδιδίοῃ, δῃὰ οὖὐ οὗ Ἡμίοδ δὴ 6Χοο]- 
Ἰοπὶ βῃοσρϑὲ 18 ργοβδβθά, ὙΤ8ὸ ἰχθὸ0 γδβ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ τησοἢ οα]εἰ ναϊοὰ ἴῃ ραγάθη8 δηᾶ 
ΟΥοδαγάβ, Ὀαΐ σΥΟνΒ ᾿ἰκονγῖβο 11 Δ. ΤῊΘ 

Οὐοοῖκβ δρρ]οὰ βουοσαὶ Ῥδγίβ ἴου τηοᾶϊ- 
Οἷα] ΡΌΓΡΟΒΟΒ (848 [6 Ὀδτκ οὗὨ 1Π0 τοοῖ, 
[26 βΒονγοιβ, δηὰ (0 σίπᾶ οὐὗἩ ἐπ6 μοσὶ- 

081}0); διὰ δἰγοδᾶυ ΗσΩοΣ τρθη 008 [0 

Ῥοιηορταηδῖθ, ἰοῦ ὈΥ ἃ ΤΑΤῸ ΘΟΙΩδἰΠ8- 

(ἴοι οὗὁἨ ὈοδαΐΣ δηὰ υϑαοίαϊ πο88 ΒιΣΟΏΡΙΥ 
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Ὀ]ὰ6, δηα τϑά, δπα οὐ πηβοη, ὌΡΟΣ 118 Β6πὺ τουπᾶ δροαΐ, 
Δα 6118 οὗ ροϊὰ Ὀούνοοῃ ἔμοῖὰ τουπα αρουαῦ: 84. Α 
δοϊάθῃ 06}] ἃἀπὰ ἃ ροτηοργδηδίθ, ἃ ροϊάθῃ Ὁ611 δῃα ἃ ροϊηθ- 
σταῃδῖθ, ὍΡΟΙ {ἢ 6 ἢ6πὶ οὗὨ ὕπ6 τοΡ6 σοχηα δρουΐ. 95. Απάᾶ 

10 81.811 θ6 ρου Αδγοῃ ἰο τι] βίου ; δῃά 108 Βουηά 8}4]] "6 
Βοατὰ ῃ θη 6 ρΌΘίΝ τηἴο [86 ΒΟΙΥ ρίαοθ Ὀοΐοτο {86 [μογά, ἀπά 

τϑοοηοηδοὰ ἰἰδοῖϊζ (Ὁ αγιϊβοῖδὶ δηὰ 
ΟΥ̓ΏΔΙΔΘΏΙΑΪ ἰχηϊτδιίοη.---Βαὶ ὈΘΕΘΘ; ΘΥΘΟΥΥ͂ 
ἔπτο οὗ [ο86 Ῥοππορτδηδίοδ (πο ἑπὼ ΤΠ 61) 
ἃ δοϊάοῃι 0611} (ΠΙἿΨ) τυᾶϑ ἴἰο δ ἰῃπβοτίϑα 
τουπὰ (πὸ βκίσί (δοοογάϊηρ (0 [860 ἘδΔ᾽Ὀ- 
Ὀΐη8 72 1π 41}; δοοογάϊηρ ἴο οΟἴΠΟΥΒ 12, ΟΣ 

865), “διὰ ἰξ δ0}8Δ}} ῦὉθ ροὰῦ Αδζοῃ ἴο 

Τηϊηϊδίοῦ ; δηὰᾶὰ 118 δουπὰ δ88}Δ}1 ὉὈ6 Ποδτὰ 

τΠθΩ δ6 φορὰ ἰηίο [πο ΒΟΥ ρίαοε ὈοΐογθΘ 
6 Ιοτὰ, δηὰ πθθη ἢ οομοίἢ ουξ, ἐμαὶ 

80 ἀΐο ποι (γον. 86, Τθοδθο ὙΟΣὰβ ΔΘ 

ἴοο οἷδδὺ ἴο ὃδ6 τα θίΔΚο ; [26 φοϊάθη ὃὉ6115 
ὝΟΓΟ ἰοῸ ἱπάϊοδίθ (ὁ (Π6 Ῥδορίθ ἰῃ 186 

Οουτί βοὴ (Π6 Ηρ Ὦ -Ὀσίοδὶ οηἰογοά ἰπῖο 
ἴ(Π0 βϑδποίθδ γε [0 ῬογΐουτΩ, ἰπ ἰμοἷγ ΠΒΙΏΘ, 

ὯΠ6 ῥτοβοσ υοἃ βοτυίοθ, δηὰ ὙΒοη 6 Το" 
ἑυτηοὰ δον μαυΐϊηρ δηϊδηοὰ ἰ. 76 ὃδνο 
οὐδρτνοᾶ, ἰδὲ [0 μίουβ ἀονοίίοι οὗὨ ἐδ6 
ῬΘΟρΙΘ ψαϑ ἱπα ρθη βδ Ὁ] 6 ἴὉΣ τοηάουίηρ 

ἴδιο ἰπϊογνοηοη οὗὨἨ [π6 Ηρ ἢ -Ῥυοδὲ ὈαΌΓΘ 
Οαοὰ εἰεδείουδ; ἐΠ6 Ὑγ80}6 Ῥϑορίθ νγ88 
θχροεϊοὰ ἴο ρσίνο ὑποσηβοῖνοβ ὉΡ [0 ῬΓΔΥΘΣ, 
οοηἰτ οι, δηὰ σοροῃίδηοο, ὙἘ15ὲ (ἢ6 

Ηρ -Ῥυοβὲ βίορροὰ ἰηΐο [π6 ἱπιπηθα ἶδίθ 
ὨΘΔΓΏΘΒ8 οὐ Οοά ἰο οβὶοϊαὶθ ἱπ {ΠΟΙ 
ὭΔΙΠΘ; 48 ἐῃ6 Ηἰρ ἢ -Οσΐοϑὲ γὯ5 ΟΠ6, δηὰ 
σοργοϑοηϊοαὰ δοίῃ ὈΥ ἢΪ8 Ῥοῦβοῦ δηᾶὰ ἢΐ8 

γοδϑίηθηὶβ (ἢ6 ὉΠΙῪ οΥὗἩἨἁ ἧΙδΓδϑϑὶ, 80 τὴ6 

ῬΘΟΡΪῸ νγᾶδ, ἀστὴρ πἰ8 βαογϑὰ ἔπποιίίοῃβ, 

ἸΙΚονῖθο ἰὸ ἔοσα ἃ ὉΠΙΥ; ΠΟΥ διοποᾶ 
ὉοΙδ ἕογ ὑποηγϑοῖνοθ ἰη ἀἰν 4 }}γ, δηὰ [ὉΓ 
10 πδίΐοη, 88 ἰπβοΡ ΣΤ  Ὁ]6 τηθι  Ὑ8 οὗ 

[6 ῬΘΟρΙο οἵ Θοἀ---Ὑ ἢ ποιοηΒ δτΘ 
ὈΘΟΟΙΩΘ ΓΆΤΑ ΔΤ ἐ0 π8 ὉΥ [᾽6 ὀχρίδπδιίοῃ 
οὗἨ τδ0 ῬΑβοἢΔ)-ἰατ (806 οἴδρ. χὶϊ.)--- 
ἷξ 8 ἸΒογΘίΟσΟ τηοδὲ ΔρΡΡργορτίδίο ἐπδὲ 
ΠΟΥ δῃουϊἃ 811 πον ἴδ τηοπιθηῖ ὙΠ ΘΩ 
Βο οῃίοσοὰ {πὸ ΠΟΙΥ δοάθ, ἴπδὶ ΠΟῪ 
τοὶρῃς οοἰϊοοὺ δηὰ ὀοοῃοθηϊζαίθ (ποὶσ 
1Ππουρῆ5 πΡροὰ [86 δ} πὴὸ ἰδδῖς (Π6 ἢ 
ἀδνυοϊνίησς ὑὉροῦ ἤθη, δηὰ ἐπαὶ (ΠΟΥ 
δου] ἃ ἀραῖϊῃ ὃ ἰηΐοτιηοἃ ὙΒΘὴ δ6 
τοίυτηοα, ἐδαὶ ΠΟῪ τιϊρἢν 411 σοποῖϊαἀθ 

1πεῖν τοὶ αίουβ τοβοοῦίοιβ δὲ [06 δϑπηθ 
ἔἶχηο, δηᾶ τοὶχῶλ [8 ΔΡΡΟΔΓ 88 οὔθ 
την ἀθἃ οοσητηπηΐ 7. ΑἸὰ ποιδίηρσ 
ὍΔ8 ΙΏΟΓΘ ῬΟΓΠΘΏς [ΠΔὴ (Πδὲ (Π6 ΗἸρῈ- 
Ῥγίοδὶ πἰϑοὶῦ τηδὰθ πϊδ ἀοῦδὶθ βῃ- 
ΠοΟυΠοοΙΏΘηΣ ΟΥ̓ 11}|160 Ὀ6115, το ῥτὸ- 
ὈΔΌΪΥ ΟΥΘ πδὲ δῦουδ δὶβ Κπθό, 8ὸ δαὶ 
ΘΥΘΙῪ Βῖ6 Ὁ Ῥγοἀπορᾶ ἃ ϑουπὰ οαἰουϊαῖοα 
ἴο τοῦβθ ἴδ δἰϊθῃίίζουῃ οἵ [86 ῥθορῖο. 
ὟἯ᾽ο Ὀοϊίονο ἰπαὶ γγὸ Βαυθ ἄοπο ποιδίης 
ΤΔΟΓΟ (πδῃ υηίοϊἀοὰ δὲ οὖγ ἰοχὶ Ἵοοῦ- 
Ἰδίηδ; ΒΟΥΘΓΑΪ ὙΘΤῪ δηοίθηξ δϑίδίοηθηϊδ 
δῖΘ ἴῃ ΠΔΙΤΏΟΩΥ ψ|1}} ἱξ (βΒίγδς χὶν. 11: 
ΙΜΚὸ ἱ. 10; Αοίδχ. 4; Εν. υἱῖδ 8, 4); 
δηἃ τγὸ τοΐθοῖ, τποζοίοσο, ἐἢ6 τδεΐοιβ 
ΟΠ θοαγοΒ ῥγοροϑοὰ ἰὸ οχρίαΐη δ6 
Ῥυτροτ δπὰ ϑηὰ οὗἉ ἴ86 δ6115; ἴδαὲ ἐδ οῪ 
ἐγρίγ [86 Ῥγοοϊδιμλδέΐοῃ δπὰ ὄἐχροπηᾶίηςς 
οὗ ἴ06 Ια ἰδτουσὰ Αδγοη, οὔ τ 
Υἱείδηοο δηὰ διἱοηίίΐου ἴῃ το ἀχοοπίίοι 
οὗ ἴδ6 1ἸΣρίνίηθ Ῥγϑοορὶβ; ἐμαὶ (ΠΟΥ δἵϑ 
τηθᾶθ ἴῃ ἱτηϊ διίου οὗἩἨ 186 Ὀ6]118 δοτποίί πιο 
ΌΤΙ ΟΥ̓ ΟΥθῃΐδῖ ΤΩΟΠΑΤΟΝΒ, ΟΥ̓ δἰ πλ}}8 Ὁ 
γΑΘῸΘ δθρΡοβὶ 0}8.--- Τὴ6 τγογᾶβ, ἐλαὲ λα 
ἀἷδ ποῖ, ἀο ποὲ δι γι ογ ΔΡΡΙΥ ἴο ἰδ 1γῶπ8- 
Βτοβδίου οὗὐἠ ἴδ 165: -ἢδιηϑὰ οοϊητηδηᾶ, 
δαὶ (ο [89 πθοἷθ ογοῖθ οὗὨ ργϑοθρίβ θοῦ. 
οογηΐηρ [26 ὈΥΐΘΘΟΪΥ ΚΑΣΤΉΘΠἰ8; ἃ δἰ τη 
1156 οὗ [Π6 δΒϑίη6 ΡὮΓΑΒΘ ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ τοῦ. 48; 
Ι[δυ. χνυΐ. 18, οἱ. ὙὍὙὴὴθ ἀοδοτγίρείοη οὗ 

Φοβορθπ8 18 88 [Ὁ]οὐσα: “ ΤΉ Ηρ -Ὀσῖθβὲ 
8 δἀοτηοὰ τὴ [Π6 δδῖθ ζδττηθπὶ ἩδίςΝ 
Ἧ6 άγο ἀοβου θα, πτποσῦξ οτϊ ηρ οὔ 6; 

δαὶ οτος 115 86 Ρυϊδ δ γοβίχηοπὲἪὲ οὗ ἃ ὉΪ09 
οοἴουγ. Τα ἰδ ἃ Ἰοῃρ τοῦο, τοδομίηρ ἴο 
9 ἴδοξ, δῃὰ ἰδ (ἰοὰ τουαπὰ ν|ῖϊἢ ἃ αἰγάϊα, 

οι τοϊδογοὰ τι 106 86 οοἱοῦτβ δᾶ 
ον ῦθ 88 ἴθ ἔοστηθῦ, τ ἃ τηϊχέυσο οἵ 
ξοϊὰ ἰηξεστσουθῃ. Τὺ (δ6 Ὀοϊΐοτα οὔ (Πἰ8 
δυτηθηὶ δῖὸ δουγοὰ ἐγίηρθο, ἰῃ οοἰουν 1|Κ6 
Ῥοτηθασδηδίοθ, ἩΠῚῈ ροϊάδη Ὁ6118, ὉῚ ὁ 
ουπουδ δηὰἃ Ὀοδυς ἢ] σοπίσίνωποθ : 80 

ἴμαὲ Ὀοΐίγγοαι ἧτο 6118 Βδηρὰ ἃ Ῥοπηθ- 
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ΠΊΥΠ ΜΠ ΔῚΣ δ48 

ΠῚ ΤΣ ΠΡ. 86 Ὁ αὶ 
ἰτιὲς ΒΦΦΊ 81. : ΠΙΤ Θ᾽ ὈΔΠ ΤΡ Ὁ ΣΤΡ ἭΠ 
Τὴν ΠΕΣ ΓῺ Ῥλδτς ΓΈΥ ΟΣ Πτῃ Γι ΟΕ ΟΣ 
ἫΝ ΘΡῚΣ ἤστὰς ἔπ μεθ) ἔπ πυρὸν ΝῊ 88 
ΘΗ ἰπεσ θυ ΠῚ] ὈῊΡῚ Γόμδ 29». ὉΔῚ 23 ἡ} 
ΓΕΟΥΟ ΠΡ ὴ Οὐ ΓΟΠΞ.) ΔΕΒ 89. 1 ΠΡ Ὀξί ἘΠ ἢν» 
Γῦπο ΠΙΚΝ ΠΠΝ 55}Ὁ) 40. « ὈΠδῚ ΓΊΝΩ ΤΙΡΆΡ Ὁ25.) τὴ 
: ΓΗΝΒΓΙΟ, ἜΘ» ὈΝ ΓΙΌ ἐήνϑλοὴ ΕΊΡΣῈ ἘΠ ΠΡ γῇ 
Ὀξὸς ἐγιῦθν ᾿πὸς τα ὙΠ ΠΝ Τὰς ἀπς ΣΡ ΞΟΤῚ 41 
“29 ἘπΡ ΠΡῸΣ 42. : ὑσΌΠΩΙ ὈΠῸΣ ΡΟ ῊΡῚ ὈΤΕΤΙΝ χινΐὉ) 
εἴν τὴ 43. 1 ὙΠν Ὁ Ὲ ὈΝΓΘΘ ΠΡ 5 ΓΉΘΘΡ 3 
στδιδῖε, δηὰ ὈΘΟΎΘΟΙ {ὺ 0 ΡΟΙΔΟσΤΘηδἰ68 
δ Ὁ61. Νον 6 νοβίιγο γ͵88 ποὶ σοΙ- 

Ῥοδοά οὗἨ ἔπνο ρίθοθδ, ΠΟΥ ῸΑΒ ἰὺ βουγοὰ 

τοροῖδλοΣ ΠΡΟ [86 δῃου ἀογ8 δηὰ ἴΠ6 δἰ 68, 
δαὶ 1 τᾶϑ ΟἿ Ἰοηρ γτοϑεηθηΐ, 80 ΟΥΘΏ 
85 ἴ0 δδΥθ 80 δΔρεοσίυσο [ὉΓ [Π6 ποοῖϊ; ποῖ 
8 ΟὈϊαπο οη6, ὈὰΣ ρῥαγιοθὰ 4]1 δοὺς 180 
Ὀυγοδεὶ δῃὰ (86 ὕδοκ, Α Ὀογάδσ δἰϑὸ τἊὋϑβ 
βενσοὰ (ο ἐξ, 1οβὲ 6 δρογίαγο βῃου]ὰ Ἰοοῖκ 

ἴοο ἱπάδοθηξ; ἰδ Μ͵ὰβ δ]60 ρασζίϑὰ ἩΠΟΥΘ 
δε Βαδηᾶϑ Μ᾿ ΈΓΟ ἴο οοη6 οὔἱ. ΑἸΒΟΡΕ 
1Π|6 86 δἰδίοιμοη! δ ΔΙῸ ἱπ ΘΏΘΓΑΙΪ οοΙτοοῖ, 
ἐδροςΐδ!γ 106 14δὲ ψογάβ, ὙΠΙΊΟΒ δοϑῦλ ἰὼ 

ΡΥ τ[δδὲ πὸ χοῦθ ᾿ιδὰ πο βίθουβἹ, {ΠΟΥ͂ 
ςοηέδίῃ [δ 6 0] νην ἰμδοσῦσδαοὶθθ: 1. Ουὐζ 
ἴεχὶ ἀοεβ ποῖ τηρηϊίοη [πὶ ἃ σἰγὰϊθ 
Ὀεϊοηχεὰ ἰο 80 τοῦθ; ἰδ τγϑδ, ἰὴ ἔδβοϊ, 

ὨΠΩΘΟΘΒΒΔΙΎ, 885 ἴΠ6 σίγα] οὗ [16 ἐρμοά, 
ὙΙΘΝ τ͵δὲ δῦουο ἴΠ6 στοῦσθ, Κορὲ ἱξ βυϑὶ- 
οἰσῃεγ οἰοθο ἴο ἴπ6 νοάγ. 2. ΤΈο ἔπη 68 
ΤΕβοιη δἱοὰ (0 μοϊῃοζυδηδίοβ ἰῃ δ8)δρο, 
ποῖ ἴἢ ΟΟἰοῦῦ; 90. ἩΔΙΪδὲὶ (Π6 (ὈΤΙΟΣ 
ςοπδὶπιοὰ οὗ [Π6 οοἸοῦχα οὗ ἰδ. ΤΌΘΣΏΔΟΙΟ, 

11:6 ἸΔΙΣΕΓ δ΄Ὸ ΟἿΪΥ στοὰ. 8. Τὴ6 ἔπ ηζ968 
ὝΟΙΘ ποῖ ϑονοὰ ἴ0 ἴπ0 τοῦσ, Ὀιὺ ΟΥΘΏ 

ΟἹ ἱξ. 4. Τὴο δρογίυσο 88 ΟὨΪΥ ἰπ- 

ἱεηάοἃ ον ἴ6 ποοῖ, δηὰ νὰϑ ἰδογοίογο 

μοὶ ρμαγῖοα οὐ 186 ὑγοαδὲ δηὰ (86 Ὁδοκ; 
δορὰ ὅ. ΤῦΘ Ὀογάοσ οὗ 120 δροσίασο γγ88 

οὶ ἔος οὔπιδσηθῶὶ, Ὀϊ [ῸΣ 1:66. 

860--20., ΥΙἜἼ. ΤῊΣ ΜΊΤΕΒ δῃὰ [}6 
ῬΙΑΤΕ Βᾶνο δἰγοδὰῦ ὑὕδθθη ἀεϑοτ δοὰ ἴῃ 
Ρ.δ28; δῃηὰ γγ9 ΟΌΒΟΙΎΘ ΠοΓΘ ΟὨΪ πιἢ 
Τοραγα ἴο ταῦ, 38, (μδὲ οη6 οἵ {Π6 ιμηοί 8 

οὗ ἴ86 ΗΙΪΣὮ-Ὀυοβὺ νγδ8 ἴο ρατίῆν ἔτοστα ἐμεῖς 
δἰπ8 [086 ὙῚ0 τηϑδὰθ δΔηγ οὔεσχίης ἴῃ 116 
ΒΟΙγ ὙΔΌΘΓΠΔΟ0]6; [ῸΥ 88 ἸΟῺρ᾽ 88 ΤΏΘΥ 870 
ἰηίοοίοὰ νὴ ἰηϊφαϊγ, ἀοὰ ἄοεβ ποῖ 
δοοορὶ (πεῖν οἰΐδ; Ηο ἀοοδ ποὶ ἀο] σὴν ἴῃ 
Βϑιτὶῆοοθ δηὰ οδἸδιίουδ, Ὀὰΐ ἰπ ἃ ΡΌΓΘ 

Βοασὶ; ἰζ [86 οττηοΓ δῖ ποῖ [Π6 δγτηδοὶ 
οὗ 186 Ἰαίϊογ, ἸΘῪ ΓΘ δὴ δοιηϊηδίίοῃ ἰῸ 
Ηϊπι; 116 τοοομοὶ]ϊαϊΐοθμ οὐὗ τὴδὴ τ 

(οὐ θηδβι68 ΌΥ ̓ πίογηδὶ σοΐοστη δηὰ ρμυτὶ- 
δοριίίοῃ; 88 Ἰοπᾷ 85 ἴδ ἰδίίοσ ἢδ8 ποὲ 

ἸΔΚοη ῥἷδοθ, δῖ8 οἴἴδσίῃρββ δῃὰ βϑοσῆςοϑ 
δῖῸ ᾿ἰκονσίϑο οοηδι ἀογοὰ Ὡπο]οδη (ποὺ 88 

186 ΒΔΌΝΙη8 6] ΐονθ, Ὀδοδῦβο [86 ΟΡ]θοἰδ 

ΔΙῸ ἴῃ ΠΟΙΏΘΟΙγΟΒ ὉΠΟΪΘΔη, 88 ἴδ6 ῥὑχοὸ- 
ἀποιίοηδ οἵ παΐυγο); ὃαϊ ἐμ6 Ηρ -Ὀγίοδὲ 
ὝΟΔΓΒ ΟἹ ἷ8 ταΐῖγο [86 ρο]άδη ῥΪδίθ ἩΪὰ 
186 τηδ᾽οβιῖς τοσὰβ: “ Ηο] 688 ἴἰο (6 

Τοογὰ"; ὉΥ τηθδῃδ οὗἁ 18 Ὠἰσῃδδὲ ογῃδ" 
Τὴ Ἦθ6 “Ὀ6ΔΓΒ [Π6 ἰπίαυ! γ οὐ 86 ΒΟΙΥ͂ 

1ϊηρθ, νμϊοῦ (6 οΟἸ]άγο οὐὁἨ [εγδοὶ 
ΒΑ ἰῃ 411 (Ποὶς ΒΟΥ χἱδϑ"; ἐδ6 
Ἰοτδθ θ ἴῃ ὈοΒοϊάϊηρ δηὰ σεβθοϊϊηρ οἱ 
186 ἀθθΡ τηδδηΐηρ οἵ ἐμοδθ ττοσὰβ, δου 68 
ἱπηργοβδοὰ τ 5 δἰῃ Ὁ] Π 688, ΓΒΟΓΘΌΥ 
ἔγοοδ Ὠἰἰσηβοὶ  ἔγοσω ἱξ ΟΣΏΔΙΪΥ; [Π08 ἢἰ9 



549 ἘΧΟΌΌΝ ΧΧΥΙΙ. 

ὙὮ θη Βα οοιμοίῃ ουὖ, ὑμαὲ 6 α͵16 ποί.---86. Απα ἰδοι 584]. 
ΤΩΔΪΚΟ ἃ ΡΊΑΤΕ Οὗ Ρυτα ρο]ά, δπα ἴδοι 8η] Ὁ θῆργανθ Ὡροη 
ἴτ, {6 [6 φηρτανὶηρδ οὗ ἃ βίσῃοῦ: ΠΟΙ ΝΈΣΟ ΤῸ ΤΗΣ 
ΤΟΒῸ. 587. Απα ἔδπου 5886] ραΐ 10 ομ ἃ τἱρῦροη οὗὨ ὈΪυσ, 
ἐμαύ 1Ὁ τιδὺ Ὀ6 ροη {86 τηϊγ6 ; ἀροὴ {π6 ἐοτοίτοηῦ οἵ {86 
ΤΩΪΓΘ 10 8841} 06. 838. Απά [Ὁ 5841] Ὀ6 ὑροῃ ΔδιῸ ἢ Β ἔοϊο- 
Πεδα, ὑμαῦ ΑΔΓΟῸΏ ΤΩΔΥ θθᾶὺ {π6 παι οὗὨ {Π6 βαογοά 
ὑπῖηρβ8 τ ΒΙΟἢ ὑμ6 ΟΠ] άσοη οὗ 18γδ6] ν71}} οοηβοογαΐα, τ ἢ 41] 
ΤΠ61Ρ βδογθα ρἱϊβ; δηὰ [Ὁ 884}} 06 δἰ νγαγβ ὉΡΟῚ ΐ8 ἴοτο- 
μοδᾶ, ὑπαὶ {πῸ}ὺ ΤὩΔΥ 6 δοοαρίϑθ!]θ Ὀοίοστα 86 [ οτὰ.--- 
99. Απα {δοιὰ 8}8]ὐ ἱ τον {Π6 τύκιο οὗ πο ᾿Ἰπθη: δηα 
ποι 58410 δ Κο ἃ ΜΙΤΒΕ οὗ ἔμπο ᾿1Π6ῃ: δπᾶ ἃ ΟἸΕΡΙΕ 888] 
ὑπο τᾶ οὗ {86 σοῦ οὗὨἨ ἐμ δια οι ἀοτῸν.---40. Αηά [ῸΓ 
ΑΔΓΟἢ Β ΒΟη5 βῆ] ἑῃοι τη8Κ6 ΤΌΝΙΟΒ, δηα ἔμοι 588]0 τη8 Κα 
ἴοῦ {ἢθ πὶ ΘΙΕΡΙΕΒ, 8πα ΤΌΒΒΑΝΒ Β88}0 ὑῃοι τηϑκα [ῸΓ {ἢ 6πΠὶ, 
ἴον ΡἼΟΓΥ δῃηὰ ἴον αἰϑυϊηοίϊοθ. 41. Δπὰ ἔδμοὰ βμαϊὺ οἱοῦμθ 
τ ὑπθπὶ Αδτὸπ (ἢν Ὀγούμον, δηα ἢ 8 βοη5 τι πα; δηά 
(μοι 8δα]ὺ δῃηοϊηΐῦ ὑπθῖη, δηα οοηβοογαία ἔμ θη, 84 βδ ποι Υ 
ἴΐοπι, ὑμαὺ (ΠΟΥ ΤΊΔΥ ΒΕΡΥΘ Τη6 88 ῥγιθβδίβ. 42, Απᾶ ποὺ 
ΒΠ4]0 τπηϑῖκα ὑἤθπι 6 ἢ ὉΒΑΥΤΕΒΒ, [0 ΘΟΥΟΣ {Π6 Ηοβῇ οὗἉ ὑΠ6ὶγῦ 
ὨΘΚΘΑΠΘ6ΒΒ; ἴτσοῦλ ὑπ 6 ἸΟΪΏΒ ἰο ὑμ6 ὑδ]ρ}}8 (ΠΘῪ 58}4}1] σθδοῖ : 
48, Απά {Π6 0 58881}} Ὀ6 ροὰ Αδγοη, δπα Ὡροὴ 8 80Ώ8, 

. Ἑποὶ. Κεγ8.--- το τοὶ ον. 

εἰ Ὀδοοτηο ΠΚονῖβα ρατα δῃ ἃ δοοαρίδ ὉΪ6 
Ὀοίογο τ100 Τοτὰ. Απὰ Ὀδοαυθ6 (ἢ6 ῥΪαῖθ 

οὗ 186 πιϊῖγο γ88 ἰηϊοηἀοα ἴο νΟΥΚ δυο ἢ 

στοαὶ δῃηὰ τηοϊηθηΐοτιβ οὔθοίβ, ἴπ6 ΗἸρὮἢ- 

Ῥτίοϑε να8 δοτῃτηδηδοά ῬΘΥΡΟΙΌΔΙΙΥ ἴῸ 
ὝΓΘΑΣ ἰξ ΟἹ ἷβ Τοσγοποδά, ἐμὲ [Π6 ΤῊΘΒΠΒ 
οὗ ρτδοθ δῃηὰ μυτὶδοδίίοῃ τοὶ σὺ οὐῸσ ὉΘ 

ΣοΔγ ἰο 186 016 Ῥϑορίς. 76 Ὀο]ανο 
ἐδιδν ἔΠ656 ἃγὸ [Π6 Ὠἰ!68ὲ ροββ 016 το] σἱουΒβ 
σοποσρίίομβ; δηὰ ἰξ 18 οὐυΐοιιϑ ον ἴα Γ 
ἔγοτη 186 {γα Πο086 86 ὙὯΟ 866 ἴῃ 

ΟἿΤ γΟΥ86 “ ΠΔΙΤΟῊ -τηϊπἀοα πᾶ ἱπηροτίοοϊ 
ὨοΙΟη8᾽ οὗ δὴ πηοὐν Πσοὰ ῥϑορῖο, νὩὶο ἢ 

δπαἀοατουγοὰ 0 οδίδϊη (6 ἕανουσ οὗ 

ἐπεῖς αοά ὉΥ Ρῥγοβοηΐβ, .9ὲ 88. Οτίθηί(] 
ΤΩΟΠΔΓΟΙΒ ΔΓ Ὀσορίἰδἰθα Ὁ Ἐποἷγ 800] 6 οἶδ. 

ΤῊ ΟΥ̓ ΤΥ ηρθ δ΄ΙῸ οὶ Ὁγουρῆῃξ ἕο (ἢ 6 
δΈΚοὸ οὔ αοἄ, Ὀαΐ ἴον [6 βακο οὗὨ δϊπὶ 
ὝΠΟ Ργοβοηΐδ ΠΟΙ; 8 88 [ΠΟΥ τιτιϑὲ Ὀ0 

Ῥτγοοοδοὰ ὉΥ ἰπίοσηδὶ γοροηογαίίοη, ἐΠ6Υ 
ΔΙΘ 8 ΟΡΘῚ οοηΐρβϑίοῃ, [831 {Π6 τηογαὶ 
ΒΑΓΙΔΟΠΥ͂ οὗ 186 τηϊηα 18 τοδιογοᾶ, (δὲ 1}}6 
ΠΘΑΥΙ 5 Θααΐ ΡΟΙΒ0 18 τοχαϊηοα, 

40. Ανουὶ [20 ψζαστωθηίβ οὗ (6 οοτω- 
ΤΩΟῚ ὈΧ οδίϑ, 866 ὨΟΐΘ Οὔ νοῦ. 4. 

41. ΤῸ οογοιοηΐοβ σοπποοίοα Ὑ]1ἢ 
Ἢὴ6 ἱπδιρυγδύοη οὗὔὐ (πὸ ὑγίϑδίϑ 816 
ἀθβοσί θὰ δῃηὰ οχρίαϊποὰ ἴῃ [86 πὩοχὶ 
ΟΠ ΔΡΊοΓ, 

ἯγΥο δᾶνο ΟἿΪΥ ἰο δὰ, νι τοχατὰ ἴὸ 

[6 δδαογοὰ φαυτηθηῖβ, πδὲΡ (ΠΟῪ δθ6πλ ἰὼ 

Ὦδανο θη ῥγοϑογυϑὰ ἴῃ {Π6 ΠΟΙΥ͂ ἸΓΟΔΘΌΤΥ 
(ἔξει ᾿ἱ. 69; Νοῖ, νἱῖ. 70); οὐ 1 πὸ δ Ὺ 

ἀΓΑῊ δὴ ἱῃΐογοη 6 ἔγοῦῃ ἃ Ῥτορδοεῖὶο τί δῖοι 
δηὰ σοῃδίἀον ἰξζ θαδοὰ οὐ ἰἰδίοσίς ἔβοϊ, 

ἘΠΟΥ͂ ΜἜΤΟ, ΔΙ͂ΟΥ 86 σοποϊαδίοη οὗ [6 
ΤΩ ΪῚ ἰβιΓ ΠΟ Π5, δἰ ἃ ὉΡ ἴῃ 186 ΠΟΥ ΟΠ ΔΩ ὈΘΥΒ 
(Εξεκ. χ δὶ, 14; χ]ῖν, 17-- 19); (δδὲ ὁνθη 
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ΠΊΥΠ ὮΣ ΜΡ ἈῚδ δὅ0 

ἩΣΠΟΣΥ ς ὈΠΙ) ἷδ τὴρ σπές ΟΝ ΠΘΗΣ} ΛΉ5 Νὴ ἮΕΝ 
ΨΥ Ὁ τὰν τ Ὁ) ἢ πα ϑυτν) 5. τὰ 

ὩὩ ςν- 
δεν ΤΟΥ δὰ Ὀδοοῖηθ ππαυδὶϊδῦϊα ΤῸ 86 δβοζυΐϊοθ οὔ (86 ϑΠΟΙΏΔΙΥ, 88, [ὉΓ 

186 ῥγίοδίβ, (ΠΟΥ͂ ΨΕΙΘ δρργοργίδίθϑα ἴοὸσ ἱπδίδησο, (Ὁ ἰμ6 Ῥϊο 5 οὔ ἔπ ἰδ ρ5 Ὀυτηῖ 

ΓΡῸ Ἢ Π150 Ὁρὲ ΘᾺ» Ἐπ ΠΡΌ ἼΦΕ Ἴ51ι πῇ 1 Ἐ5 
Γῖτὶ Γὴδρ ὉΠ] 8. - ἘΩΡΙΌΣΝ Θρὺ Ὁ) ἬΝ 3. ἼΙΝ 
ΣΘῸΠ ΓῊΡ Ἰο 5 ὈἾ ΤΣ ΤῚΣ Ἰοῦς ΠΡΟΣ ΠΚΌ 
ὕῈ3 πρὸς ΒΥ Ἴ Ὁ ῸΝ ἐγὴν ΠΣ) 8. ὁ ὈΠῸΣ ΠΡῸΣ 
ἐξ πὴ Ὥταῃ ΓΠΝταῇ 6 τ σρμῃ Ρ ΓῚ πῤττιὴ 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ ΧΧΙΧ, 

ϑυμμλησ.--- ΤΊ 6 σΟΓΟΠΙΟὨΪ68 ἴο Ὀ6 ῬοΓίοσμθὰ δὲ [16 σοηβοογαίίοη οὐ Αδγοη δηὰ ἢ 8 
ΒΟΏ ΔΙῸ ργεϑογ υθὰ; {ΠΟΥ σΟμΒΙδὲ ἴῃ τγββῃϊηρ, οἰοιΒίηρ, δηὰ δηοϊπεΐηρ ἰἤθτ τ ἢ 
ΟἿ]; ὁ Ὀυ]οοῖ 18 Κι ]ο ἃ 88 ἃ 5ἰη- οἴου ρ, 8 ΓᾺΠῚ 88 ἃ Ὀυγηϊ-οθγίηρ, δηἃ δηοῖθοῦ 
ΤᾺῪΠῚ Ἀ8. ἃ ΘΟΏΒΘΟΥΔΙΟΙ -ΟἸσίηρ; ἃ ἰοδί, ἃ οβκθ, δηὰ ἃ ὑνδίοσ, ΔΥῸ ργοβουίδοαὰ 88 8 
ἩὙΔΥΘΟΟΒΈΓηρ ; (δ6 Ὀτοδδὶ οἵ ἴδ6 σΟμϑοογα οΠ-οἤογίηρ ἰ8 ψανυθά, 18 Ἰας 
Βεοδνοάᾶ, δηὰ Ὀοιἢ ἐμὰν 8ΓῸ β8ῃο 1Π6α ἴο Ὀοϊοης, ἰῃ 4}1] ζαϊατο {ἴη165, ὑὸ [86 Ῥγίθβίβ 
(νεσβ, 27, 38), πεἶϊδὲ, ἰῺ {Π]18 ᾿πδίδηοο, [ΠΟῪ ἼΟΓΘ [86 ροτγίΐοι οὔ Μοβεβ, Ὑ8ο δοῖδά 
8.5 ὈΓΪαδὲ ἰῃ ἴΠ6 σΟΠΒΟΟΓΘΙΟΙ- ΟΓΘΙΩΟὨ 68 (τοῦ. 36). ΑΔΓΟΙ ΒΒ Βα ΟΟΒΒΟΓ 88}8}} Ὀ6 σ0ῃ- 
δεστγαϊοὰ ἴῃ 18 ἔδει Σ᾿ Β ΠΟΙ ρστηθηὶδ (Υογ8. 29, 80) ΤΠ βοβῇ οὗἉ [δ τὰσὰ οἵ οου- 
ΒΟΟΓΑΙΙΟΣ 8 ἴο Ὀ6 ΘΔΙΘἢ ἰπ [Π}6 ΒΟΙΪΥ ὈΙδοθ ὉΥ Αδζοῃ δηὰ ᾿ΐἷβ βοῦϑ; δῃὰ Ὧ0 βίγβηροσ 
ἦβ ἴο Ὁ6 δἀπκἱίοά ἴο ἰΐ; ἱ7 δηυγτίης σοσηδίηδ, ἰδ 19 ἴο ὃ6 Ὀυγηῦ (τοῦ. 33, 384). Τἢο 
ΤΕΓΟπΊΟΠΐ68 οὗ ΠΟ. ΒΘΟΓΔΙΪΟΏ ΒΣῸ ἴο Ὀ6 ΓΘ αὐτί ΒΟΥ ἀδΥδ (τοῦ. 35). ΤΏθη 
[δος δδογι ἤςεβ ἔου [86 οχρίδιϊοι οὗὁἩ [86 Αἰτᾶγ (νογβ. 86, 37), δῃηὰ (Π6 ἀΔ1}} βδου σοι 
ΔΥΘ Ῥγεβοσί υοὰ (νεγβ. 858--- 42); [ἢ6 ἸδίοΓ ΟΓΘ, ΟἿΘ ἰδπὶῦ ἱπ (ἢ ΤΟΥ ΠΩ, Δη ἃ ΟΠ6 
δἃὲ ἀυδκ, 66. {το δοοοιρδηϊθὰ ὉΥ δὴ οὐἸδοῃ οἵ βουγ, δηὰ ὁ ᾿ἰρδιίοη οὗ νἱῃθ. 
Οοά ρῥτγοχηΐδεβ ἴο ἀννοὶ] διμοηρ [δγδ6], ἴο τηϑοὶ [πθτὰ πῃ [16 ΠΟΙΥ ΤΑὈΘΓΏΔΟΪΘ, δηὰ ἴὸ 
δ 16] 1Π|6π|, 85 τπεὶν αοἀ, δἰνγαγβ Ὑγῖ ἢ} [ἢ 6 βϑηθ ροῦγοσ δὰ ἴἰουὸ ψἱῶι πίοι Ηθ 
8828 γοἀϑετηρὰ ἴπθπὶ ἔγοιι ἘρΥρΡί. 

Ἑ. ΤΒο οοπεοιπιοςοῃ οὗὨ [πΠ0 ΤΌΘΓΙΔΟΪΘ 
Ὧ᾽᾽)28 Ὀδοη οτάδογοὰ; Αδγοῦ δῃὰ δῖ ΒΟ}5 Ὦδτο 

θ6δη δρροίηϊθα [ῸΣ 118 δοσνυΐςθ; (Βεῖν οδὴοϊαὶ 
εἰσηιϊδοδηςϊ ζαιτηθηῖβ πᾶν ὈΘΟῺ ἀοβουὶ θοὰ, 

δηα ἜΤΟΙΥ Ργορδυβδείου 8 ἐβοσοίουο ηδ9 [0 
ΘηΘὈΐο ἰποπὶ ἴ0 ΘΠ ΠΡΟῚ {ποὶν βδοσοᾶ 
ξαποξίομθ. Βαξ [6 οομμηδησοιηθηΐ οὗ 
ἸΠοἷγ δοιῖῖν" 7 τγὰδ ἴοο ἱπηροτγίδηϊ δὴ οτϑηῖ 
ἴο ν6 Ἰεδ νῖπουΐ ϑοῖγο ἱτροβῖης 5016 Π}- 
ΠΪΠΥ͂; ἴξ τῇδε 8 ἀεδοϊάθὰ Θροοῖ ἱπ [Π6 
ἰδίου οὗ Ιεγϑοὶ; ἰδ ἐδ, ἴῃ ἤδοϊ, [ῃ 6 Θοσποτ- 

βίοπια οὗ 1αταοῖ δ δηϊτίγο οχίβϑίθῃςθ, ΕὟΌΓ 
186 πόσο ἀοσοιϊπρὰ ἰο ὃ6 “6 Κίηρσάοτῃ οὗ 
Ῥτίεβιβ; [86 ἐπὰ οἵ {πεὶγ πδίϊοη δὶ 18 τ δϑ 
ποῖ ποτ] αν δρ θη ἀοΌΣ, ΠΟΥ οοπαμοδὶ δηὰᾶ 
εχιθηβίου οἵἉ Ῥοστ οΥΥ; ποῖ το ΑΣῪ ΒΊΟΥ 

δηἃ δοοσυσηυ]δίίοη οὗ το; αΣ 8βδησίὶ- 

βορίίοη, δρὶ γαδ γ, δὰ ῬΌΓΙΥ; ἰπ 1818 
Ῥοϊηὺ (ΠΟΥ ΓΟ ἰο ὃὕ6 ἀἰδιπροἰθιοά ἴτοσῃ 
811 86 ΟΥ̓ΒΟΥ ὨΔΏΟΙΒ; (ποῖσ ΘΟ ΥΩ 68 ὙΓΟΙΘ 
ἴο Ὅς ἀϊγοοϊοα (ο Βοδτοῦ, ποῖ ἴο ϑασί; [ὁ 

116 Ρυγ βοδίίοῃ δῃἃ ϑῃποθ]οιηθηὶ οὗ 16 

Βοασί, ΒΟ ἢ 18 ΤΠ6 ΟἾΪΥ ἱπὰροῦ Βη Δ 016 δηὰ 
ΤΟΥ θεδο γίης Ῥοοΐ, πὰ ποῖ ἴο ἐδ Ρο8- 
δΟΒϑΟἢ8 Οὗ [6 θδε, ὙΠ ΘΝ ἀ.Θ Ὑδ Υ 
δηὰ γοχαίΐοῃ οἵ βρίστίὶ, οἰ ρίοη 18. 106 
Κοτγηο] οὗ Μοββίβτῃ, δηὰ 6 ἢγβὶ ἰηβιτα- 
[10 Ώ8, ὑπογοίογο, τοὶ 10 ογοδιθᾷ ᾿Τ6ΤΟ 1η- 

ἰοηἀοά ἰο βθουτα ἴου 1ὶ ἃ βοϊ ἃ Ἰουπάδϊοι, 

δηἃ Ὀοίοτθ ΔΩΥ͂ ΟἿΟΣ ΔΙΓΔΏρΟΤ θη, 88 
τηδ6, Εἰ ΠῸΓ οἷν] ΟΥ̓ ΡΟ] ο Δ], [6 Βασυΐοθ 

οὔ 6 ΤΆΡΘγΏΔ016 τὴδϑ τοχυϊαιθα ἰῃ 81} 118 



551 ἘΧΟΡΌΒ ΧΧΥΠΙ., ΧΧΙΣ. 

γΒΘη ὑμ6 ὺ οομ!α ἰηίο {86 ΤἌΡΘΓΙΏΔΟΙ6 οὗ Μροίϊηρ, ΟΥἹ στ ΘΠ 
ΤΠ6Υ ΔΡΡΙΌΔΟΝ {86 δ]ΐαν ὕο ταἱηἰβία ἴῃ (6 δΒοΙΥ ρίαοθ ; 
ὑμαῦὺ {μον ὍθδΡ ποὺ ἰηϊαυϊ, δπα αἷ6: ἐὲ 8λαίΐ δ6 ἃ βίαἰαΐθ 
[Ὁ ουϑὺ ἴο ἷπὶ δηα ἢΪβ Β6θα δῇον δϊπι. 

οἢ ἴδο Ἐδαδὶ οἵ Τδθογηδοΐθθ; δηᾶ ἐδδὶ 
110 Ηἰψἢ-Ρυίοδὲ νγὰ8 σοῃδοοσγαιθὰ ἱπ [δ6 
οδοία! τοῦοβ οὗ δἷβ ργοάθοθδβϑβοσ, ὙΠΟ Ν Β6 

ὋὍποῖὸ ἀυτίηρ [6 ΒΘΟΥΘΏ ἀδΥ8 οὗἉ 8 ἱπ1ε]8-- 
ὥοη (χχίχ. 29, 80). 

Ομαρ. ΧΧΙΧ. 1. ἀπὰ {118 5. {86 ὑβίηρ σοῦ μοὰ 
8.8} ἀο ἰο ἴθ1ὰ ἰο Ὠ4]1Ο ὑμθπλ ἴο Β6ΥνΘ τὴ6 88 ῥγ ββίβ: 
Τακο οὔθ γουηρ Ὀ]]οΟΙ, ἀπ ὕνγο ταπὴϑ τι μουῦ Ὀ]Θ ΣΙ 8ἢ, 
9, Απᾶ υπῃ]οανοηθα Ὀγεδά, πα ὑπ]θανθηθα οααδ ᾿ρουτοα 
ΟΥΟΡ ὙΠ οἷ], δα υπ]θανσθηθαὰ τγαίουβ δηοϊηἰθα πὶ} ΟἹ]: 
ΟΠ ἔπε ἤουγν οὗ πῇθαὺ β8μδ]ῦὺ ποὺ τὰκ ἐμθ. ὃ. Απὰ 
[δου 5μ411 ραΐ {ποτὰ ἰῃΐο ομθ Ῥαβκοῦ, δπὰ ΟἹ συ ὑβοῖὰ ἴῃ {ἢ 
Ῥαβϑκοί, τι (ῃ6 ὈΌΠΊΟΟΚ δῃα μ6 ἔνγο γϑηϑ. 4. Αμπὰ 
ΑΔΙῸΠ πὰ [18 80η8 δοιι 88|4]0 ]οὔ Δρρυόδοῦ ἴο {88 ἀοοῦ οὗ 
186 ΤΑΌΘΓΏ8ΟΙ]6 ὁΐ ᾿Μοορίηρ, δηὰ ἴδοὰ 88810 ταβὰ ὑμοπλ 

ι Ἑποὶ, Ῥετν}.--- εἰἴαροτοᾶ, 

ἀοία]}), ΝΌΟΣ ἰβ (6 τιίβαάοτῃ οὐ [86 Ἰορῖθ- 

Ἰδαῖος μοσζϑίῃ 1688 οὐτνίουβ ἤδη ἱπ 411 18 

ΟἴΟΥ ἰανγσβ, Τμὸ [6 Δ. οἵ ἀοὰ 15 ἴδ ἢγδε 

Ἄοοῃάϊεϊοη οἵ 4]} υσπδη υἱγῖθθ8; Βθη06 [0 

ἀοοδίοσυο οοηίβίηδ ἰῃ 8 γδὲ ἔνγο οοτ- 

ΤΩΔΏ ΔΙ ΘΗ 8, ΟΣ ἀπίίο5 ἑοτγαγὰβ αοά, δηὰ, 

πῃ ἴ6 Ἰαΐίοαῦ ἔνθ, (ἴοδὸ ἰονγδγὰδ ΟἹΓ 

6] -Ἰθη; [06 Δ᾽1Δ΄ δηὰ ἐπ6 οὔοσίηρθ 

ὍΟ͵Ο ἀοϑεϊηοὰ ἴ0 γοβύοσγα τἴ0.6 ΒΑΣΤΩΟΠΥ͂ Ὀ6- 

ἔνοοη ἀαοὰἂ δηὰ τδη, ππϊοῖ 84 Ὀθοα 

ἀἰδίατθοα ὉΥ βίῃ δηἃ τδηβρτοδδίοῃ; [ΠΟῪ 
ὙΟΓΟ [Π6 ἸΩ68ὴ8 ΟΥ̓ τ ΟΝ [Ὧ6 σγατίηρδ οὗ 

[0 γγθὰκ δοαῖΐ ὍΈΓΟ Ββειϑῆοα, ὈὉῚ ὙΠ Οἢ 
ΤΩΔᾺ ταὶ ἢ ΔρΡρυοδοῖὶ [16 ῬυΣΥ οὗ δι 18 

Ἐν πο Ῥγούοι 6, δηὰ ὉΥ μος Β6 ταϊρ ἢ, 
δὶ ᾿Ἰοδδὶ ἰθιῃρογαυῖγ, αἀϊνοδὲ εἰ π86} οὗ 
Β6 1 ἢβῆποβθ δηὰ ῥγίάθ; {Π|8, ἃ γϑοοῃο ]}8- 

[ἴοη, ἢοξ νὴ σά οὨἿγ, Ὀὰὲ αἷδο σῖτα 

ΤΩΔΏ, Ἧ838 Ῥγοδυοσοά, δηᾶἂ ῥίου Ὀδοϑτὴθ 

6 Ῥαγοηΐ οὗ 4}1 ρογβοηδὶ δηὰ βοςίδϊ 
γιγίαθα. αὶ ἰξ 16 οὐτίουβ (αὶ ([Π6 8}} 

ἐτηροτί δηὰ βζηϊ βοϑηςο οὗ [Π6 σογοπχοηΐοβ 
οὗἩἨ σουβϑοσδίοη οδὴ ΟἾΪΥ͂ ὃῦὃ0 πηδογθίοοῦ 
ἴη σοπηοοίίου τ ἢ ἐΠ6 βδογίβοθθ ἴῃ ρ6η6- 
ΤΑΙ; [ὉΓ ΓΠΟΥ͂ ΤΑΪΤΤΟΥ ἔογι δ [86 ῬτίθδοΥ 

ἀπμο8 ἰῃ τμοἷγ τσοϊδιίοη (0 [1160 Ὑασίουϑ 

8. ἼΒο οοηρτοραίίοη. 

Κη 8 οὗἉ βαογίβοοδαυ Ὑ79 τηιβί, ἐπογοῖοσο, 

ΤΟΒΟΓῪΘ ἃ ΘΟΙΏΡΙοΙΘ οχροδίϊϊου οὗἨ [686 
ΤΊΛΟδ 0 116 οἰχ οδαρίοσ οὗ Ιουϊοτβ, 
ὙΠΟΓΟ (ἢ 6 δοῖυ δ] ἱπδυχυγαξίου οὗἨ Αδσγου 
δηὰ Ηἷβ 808 8 τοϊδίϑὰ. 1 [δΐ8 Ρυἷδὸθ γ70 
οοηίοηξ οὔγδοῖνεβ ΠῚ} 800} τοι Υ ΚΒ 88 
δῖο ᾿π αἰ δροΏ 8 0]6 ἴοὸῦ (86 ἱπιπηθάϊαϊο υὴ- 

ἀογαιδηάίηρ οἵ [ἢ ἴαχε, 
φΦ. Το ὀγεαά (ὨΠ) ἴδ ἐμϊοῖ ἀπὰ Βασὰ, 

βγδὶ βκοἀάρδη, δηὰ ἐβοη Ὀαϊκοὰ ἰπ ο1]; 16 

οαλεε (ΠΛ) δτθ ομἱγ θακοά, ἐμίοῖ, δαὰ 
ταϊηρῖοὰ τὰῦὴῦὴλ οἱἱ,Ἠ Ῥουῆδρβ ρμοσίοσαϊοα 
(ἴζοτῃ δδγ); δηὰ 106 τοαΐόγδ στο, ἰκα τὴ 9 

ΟΑΚοΒ, Ὀακοὰ, Ὀὰὲ πίη, δηὰ αϑδοσνγαγὰβ 

Ῥουγοὰ οΥοῦ ὙΠ οἱ], Τὸ δδὲὶ βαςὶ οἱϊοὰ 

ΘΕ ΚΟΒ 8 80}}} ουΒΟΟΙΔΡΥ ἱπ ΤΩΔΏΥ ῥδυίβδ οὔ 
6 Εδδι. Οὐ ἰδπὸ οἶΐϊνο οἱ! ἰῃ βἝ,ΟΓΑΙ, 866 

Ῥ. 482. 

8. Μοβοθ σοηδθοῦδίοβ Αδοῦ δηᾶ ἰΐ8 
ΒΟΏΒ; ἢδ6 ΡοΓίοΣπιβ, ἐποτγοίογο, οὰ ἐπι ὶ8 ΟῊ6 

οὐολδίοῃ, ἴΠ6 ἀυιϊ165 οὗ 8 Ὀχίϑδιὶ, δὰ σὸ- 
οοἶνοϑ, δοοογάϊην, (Π 6 1888] ὁπ ο] υπλ6η8 
ΔΡΡγοργίαιϑα ἴοσ [86 ἰδίζοῦ (τὰν, 36). 

4, ΤΏο ἢγδί ΘΘΥΘΙΠΟΩΥ τγ88, ἰδὲ ΑἌΤΟΣ 
Δηὰ 8 5008 ὙΟΙῸ Ὑγαδϑᾶ; ὙΠΟΊΠΕΣ ἐποὶν 

Βδηὰδδ δηὰ ἴδοί ΟὨ]Υ, 88 728 ΟὐδίοσωλσΥ 
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ἘΞ ὭΞΙΤ Τὰς ἘΠΙῚ δ᾽ : ΟΊ. ὨΤῸΣ ΒΎΠΤῚ ἪΔΟ ὑχιξ ΠΠΡ 
Ἴδας τ τ πδντ Ογ8 ἡΝ) ΓΌΡυτ τας ΤΠ τα Σϑοτὴ 
τ ΤΡΛΥΡΣ ΠΟ 6. ἼΒΝ ϑρτ5 [5 ρυηβὶἢ {ΠΣ ΤΙΝῚ 
ἸΒΟ Τὰς ἘΠ) ΤΟ Ὁ ΠΒΟΥΘΤ ΟΣ ἘΡΊΣῚ ἼΣ Τα: ΠῸΣ τϑεη 
ἌΣΎΡΒ. ἸΩΒΤΑΣ 8. ἐ Ἰγὸς ΒΠΟΘὴ ἩΡΕΎΓΟΩ ΡΥ ΓΙΌΣ 
ἘΡΌΓῚ Ὑ22) ΤΠ Οΐπας Ὀδδὲ ΩΓ] 9. ετύῃ9 ὈΡΞΟτὴ 
ἤπτν Προ Ὡν ΤΡΠΡ ΓΊΡῚ9 Ὀπρ πρχῃ Τὐύϑὴ ἐπ 
ΤΙΣ δο) τὴ ὑπὲς ὩΡ Ἴρστας ΣΘΣ) 10. 1 Ῥ33 Τὴ 
ΠβγΡ ἜΣΤΙ ΠΌΤ 11 1 ἼΒΕ ΘἸΣΥΟΣ ὉΠΟΎ ΤΙΣ 29) 
ΠΙΒΙΒΣΙ ΓΛ ΎΣὉΡ ΠΤ) ἼΒΠΙ Ὁπρ ἘΠῚ 15. : 3 τς ΤΠ 
ἘΠῚ 18. : ΠΡΠΡΣ ὀρτος Ἥβϑη ἘΠ ΟΣ ΤΙ. ὝΝΣΝΣ 
δοῖοσταε ΟΥ̓ΟΙΎ τη ϑιγ 0}, ΟΓΥ ἩΠΟΙΠΟΥ 

ΟἾΒΕΣ ρ6Γ18 οὗ (ἢ Ὀοὰγ ΠΙΚονν186, 85 ὁ ον 188 

ςοτοτη δ Δίοτθ Ὀ6]ΙοΥΘ, 5 πποοτίδῖ. ΤῈ6 

ὙΓΔ5Βΐρ στα 0126 ἃ [Π6 ρΡητ βοδιίοη ἴγοπι 

βἴη, Ὑἢο ἢ οοπδεϊίαϊοβ [η0 ἤχει ὩθρδΙΥΟ 
οἰεπιοηὲ ἰπ 186 ἱπίογδὶ γσϑηυϊγοιηθηΐθ οὗ ἃ 
Ῥγίεδι. 

4. Το ἀΐαάεν, ἰ8 [Π6 ρίαίε οὗ ἴΠ6 τιΐ( 19 
(Ρ. 6538): βηὰ [πὸ δἀάϊιίοη, “ [πὸ ἀΐδάθῃη) 

οἵ Βοϊ ης6585,᾿" Ῥοΐη8 8ὲ}}} τῆογο οἰ θα σ]Υ ἰὼ 
ἐπ6 ποτὰ: δ΄ Ηο]Ἠἑπθ68 ἴο [Π6 1,οτὰ ἢ 6ῃ- 
δταυοὰ οὐ ἴξ. 2 ΣΏΔΥ οἰγτιοορ Δ ΠΥ 

δἰ συγ “ ἀἰδιϊ οί η, [ῸΓ [16 ὙΟΥὉ Τλ68Π8 

(0 βερασζδίθ, ἀπὰ ἱδεγοῖοσγο ἰ8 2, ἃ Νὰ" 

παγίϊθ, ΟΥΎ Οη6 ὙΠῸ ἰ8 αἀἰδεϊηρυϊδηεα ἔτγοπι 
16 τοϑὲέ οἵ τῆϑῃ ὉΥ δάβοσγίηρ ἰο Ἵογίδ ἢ 
Ὁπυδῦαὶ οὐβοτνυδῆςοα. Τμδὲ {ΠπΠ6 ῥ]αΐθ, 

δηᾷ 8οβο ποχσὰδ ἰπβοσί δοὰ οὐ ᾽ξ ΤΟΓΟ, ἰη- 

ἀοοὰ, ἐθα σπασγδοίοσι δες δηὰ ἃ βεη τι 51 ηρ, 
τοῦτ οὗ τΓ0 Ηἰρ ἢ Ὀυδϑί, [88 ὑθθη οὗὔ- 

δβεττοὰ 'π Ὁ. 528. 
8. Τί6 υποίίοη οὗ [6 Ηρ; -Ρυίοϑί 

ΒοΟΙΏ5 ἴ0 δᾶτοὸ ὕδοῃ αἰ δτοηὶ ἔγοτα ὑπαὶ οὗ 

ἴα δσοπηποη ῥγίοδίβ, ἴογ ὙΔΙΪδῖ, ὙΠ ἢ τὸν 

ἑετὰ ἴο {1:6 ἔογγηοτ, [86 νοῦ δ", 10 Ῥοῖ, 
ἐδ υϑοᾶ, 16 ποτά ΠΏ, ὦ αποὶμέ, ἰδ ἐτη- 

»ἱἰογεὰ πῖῖ τείοσεῃοθ ἴὸ ἴπ6 ἰδίίεγ; δπηὰ 
δείπσοοη ὃὑοϊδ ποτά ἴῃ6 ἘΔΌΝΙηΒ ἢδγο 

δι δ 5:6 (5 ἀἰ όγοηοσα, παι (Π6 ἔΌΤΤΩΟΣ 

ἀρ 165 6 οοταρὶ οἰ δηὰ δρυηάδηξ ρουτίηρ 

οὗ οἱ]; ψἘ1δὲ τ ἸΑΤΈΘΥ 18 ΤΊ ΘΓΟΙΥ ἃ τηδτΐς - 

ἵῃρ τὶ 1η6 Ἔπρου οὐ ἴδε ΤὈτγθῃοδα, 
ΤΗΪ5 ἀἰδιϊηοιίο 15 ποὶ ἱπῃρσγοῦδοϊο, βίηοθ 
1Π6 Ἰογομοδὰ 18, 88 νὸ ἢδυο ββονῃ, ἰπαὲ 
Ῥαγί οὗ 186 ποδλὰ ου νι ϊοῖ, τπἰϑα8}}Υ, εἰζηβ 
δηὰ Ὀαᾶρεβ γογὸ Όγη. ΤῈ ΒΥ] 1068] 
τηοδηΐηρ οὗ ΟἸνθ- οἱ] ἢδ8 Ὀ6θῇ ἃ στηδίίοσ οὗ 
τ σἢ ἀϊδρυῖϊθ, γ['6Ῥὸ οὔδοσνο ἤθγο, πὲ 

Ὀγιοῖγ, {πᾶὲ δ 18 ῬΑΤΕΥ, οἡ δοσουηϊ οΥ̓ [18 

ΤΊ ἤΠ688 δηὰ (Δίη688, Δ ΘΙΩΌΪ]ΘΙΩ ΟὗὨ ΡΟΥΤΟΓ 
δηὰ βυσοοδ8; δηἀ ΡΑΓΠΥ͂, Δ8 18 νν 6}} Κπόνση, 

ἃ ἴγρ6 οὗ Ρεδο6 βηῃ4 γϑοοῃο!]δίοη ; ἴῃ 1Π8 

[ΟΥ̓ΠΙΘΥ Β6Π86 ἱξ 18. [6 ΒΥΤΩΌΟΪ οὗἁὨ ΤΟΥΔΙΕΥ, 
ἴῃ 106 Ἰδοῦ {πδὲ οὗἨ ργίθϑδίἀομι; [Ὁ ἴΠ6 
Ῥγίοϑυ 186 1η6 ὨΑΓΌΙΏΡΟΓ οὗ [Π6 ρόδοα οὗ 106 

δουΐ, δηὰ οἵἉ τϑοοποὶ]!βεϊοη ἢ Οοά; δηᾶ 

1 (16 ὙΔΌΟΓΠΔΟ]0 8180, ἃ5 6 58}}8}} 860, 
γγᾺ8 δηοϊη οαὰ ὙΠ] ΟἹ], ἱὸ ἷ8 ΤΒΟΓΟΌΥ͂ νΘΓῪ 

ΔΡΡτορτί δία ἀεδίρπαῖοά 848 δὴ δϑοῖθ 
ἜΠΟΣΤΟ ἸΔη ταΐρῆϊ τορσαὶῃ [86 Ῥδδςα δπὰ 
ΒΒΙΤΏΟΩΥ ΟΥ̓ 8 τη, δη ἃ ταβίοσα ἃ οοτη- 

Ῥἱοίθ πηΐου τῖτἢ δἰ8 Ογθαῖοσ ΒΒ κ5 (ἢ 6 
Κίηρβ Ῥοββθβ8 ἐπὶ τ ῬΟΥ͂ΤΟΓ 88 8 σ᾽ οὗ Οοἱ, 
Δηὰ 5ἰδηᾷ, {ἱποσοίοτο, ὑπᾶρρ ΗΐΒ βονβ- 

τεσ, δη ἀγὸ σοῃβεογαιθα ἰοὸ Ἠΐη; δπὰ 

8.8 ᾿πίογτ4] ρόδο δηὰᾶ στϑοοῃο τίου τὸ 
18:6 σοῃαϊιίοιδ οὗ ἃ ᾿οΟἷγ 1{{6, ϑ ἢ 88. ἐ8 
τοαυϊγοά ἴῃ ἃ ῥγίθϑί, (86 οἱ] 18, δἱ {16 Β81ὴ6 

ἔτη, 186 ΘΙ Ὀ]οτὰ οὗ βδηςυ; (ἢ Κίηρϑ 
ΔΙῸ βδοσοὰ ἴο αοὰ 88 Ηἰβ που] ]γ δα διὶ- 



ὅδ8 ἘΧΟΟΌΣ ΧΣΙ͂Σ. 

ὙΠῸ παΐου. ὅ. Απά (βοὰ 58}81} ἰαΐκα {Π6 ραττηθηΐβ, ἀπά 
οἷοί Αδγοὴ πιὰ [Π6 ἰαπῖςο, αηᾶ [86 τορα οὗ {86 δρθοά, 
δηά {Π6 Ἔρῃοά, δΔηά {86 Ὀγϑαϑί- ]αΐθ, δῃὰ ἔθου 5886] ρἱγά 
ἢϊπὶ ιυἢ {86 ᾿Ραηα οὗ [6 ὁρῃοά: 6. Απὰ {ποιὰ 8Πα]ῦ Ρυῦ 
1Π6 τα γα ἀροη ἢ18 Ὠοδά, δια ραῦ (6 ΠΟΙ ἀϊδάθιῃ ὌΡΟΠ 
{86 τηϊΐτο. 7. Απά ἰδοὰὺ 8}4}0 ἔδκα ἴΠ6 δῃοϊηϊίηρ 01], δηα 
ΒΠ4]0 ΡοῚΡ ἐξ ΡΟ 18 Βοδά, δηα δποϊηὗῦ ἢΐπι. 8. Απα 
ἴδοι Βμδ]ὺ Ἰοὺ 18 Β0η8 ϑρριοδοῖ, δῃα (ποὺ βμα]ὺ οἱοίῃβ 
{ποιὰ ἢ} ὑμηϊοθ. 9. Απα ποὺ 588410 σίγα ὑμοπὶ σὰ 
διναά]68, ΑὍροη δηα ἢ18 Βοη8, δηα ὈΪπα οἡ ἔπθπὶ ἐγ ὈΔη8. 
Απάὰ {86 ῥγ᾽οβίδβ οδιοα 5}.8}} Ὀ6 {Π 6118 ἴῸΓ 8 δίβγῃβὶ βίδίαϊβ, 
δα ἐδμι8 ἴοι 581810 οοηβοοῦαΐθα δῖοι ἃπα [18 80}8. 
10. Απά ποὺ 5841} Ὀτὶηρ [6 Ὀυ]]οοῖ Ροΐονα {μ6 Τά θοΥ- 
8616 οὗ Μροίίηρ; δηα Αδὸπῃ δπα ἢ 18 80Πη8 5}8]} ραΐ {Π61} 
Πδηά8 ὑροη {86 Πμοδά οὗἉ {π6 ὈῬ.]]ΟΟΚ. 11. Απα ἰδου 8}4]} 
Κι} (6 Ὀ]Π]οοΚ Ὀοίοτα {86 [μογὰ αὐ ἐπα ἀοον οὗ {π6 ΤΆΡΕΥ- 
Ὥ86]6 οὗ Μοοίϊησ. 12. Απα ἔδμοὰ 84]: ἰδκα οὗ {πΠ6 Ὀ]οοά 
οὔΊΠ6 Ὀυ]]οςΚ, ἀπά ρμυΐ ἐξ ροι {π6 ΠΟΓΠ8 οὗ [86 Αἰΐδὺ ὙΠ 
{ΠΥ ΒΏρΡΟΥ, δῃηα 8]] {Π6 οὐδόν Ὀ]Ϊοοα Ὀοβι 46 ἐπ Ὀοίϊζομη οὗ {ἢ 8 
Δ] 08}. 

τιῖοι, ἴΠ0 ὈγΟ5.8, Δἃ8 ΗΪδ βρ γι] ΓΟρτο- 
Βοηϊδίϊνοδ; [Π6 ΠΟΙΥ ΟἹ] 18 1:6 ΡῃὉ]}1ς 8ἰσῃ 
οὔ επἷ8 ἀοϊορδιίίοη οὐὁὨ ρονυγοῦ: ἴῃο86, ἴμοτο- 
ἔοτο, νῆο ἰπβυὶς Κίηρβ δηὰ ῥγίθβδίβ, ΔΙῸ 
οοηδίἀογρα 83 ἰγαῖῦουβ αρδϊηϑὶ (86 Ὠἰνὶηθ 
ΘΌΓΙΠΟΥΙΥ (2 ὅ4πι, ἱ, 14). 

Φ. Απκά ἰλοι εἰαὶϊί σοπδεοταΐίε Ααγοὸπ 
απὰ λὶδ δοπβ. Τὸ Ηθῦτον Μογὰ 8 βρη 
Ἰόγα γ: “ Απὰ δου Β.|8410 411 16 Βαπὰ 
οὗὁἩἨ Αδίοῃ δηὰ {9 ἤδπᾶὰ οὗὁὨ [18 80ῃ8᾽ 
ΟἿ ἭΝ [πὶ Ἵ ΠΟΘ). Ὑλΐδ ρῆγαβο 
ΒΘΟΙῺΒ 0 πᾶνὸ οσἱρίῃδιθὰ ἴῃ δ οογίδίη 

δηοσίθης ΘΘΟΓΟΘΙΠΟΠΥ͂ σοηποοίοα ΜΠ {{|0 
ΔΡροϊηίτηθηΐ ΟΥ̓ Τςοπβοοσζδαίίοη οὗὨ οδῆοΐδὶβ; 
ῬΟΥΙΔΡΘ [Π6 δβἰψηθ ἀηὰ δι Ὁ] ΘΠη8 οὗ {Ποῖ 
ζυποιίοπθ ὑγογθ, τυ δβο]οιηῃ τὶλοδ, σίνθη 

ἕηϊο (Ποῖ παῃᾶβ, δηὰ 'ἰπ γοῦ. 94, ἴὲ ἰβ 

Ἰμάἀοοα τοϊδίθά, ἐπᾶὶῤ Μῶόοβοβ, ὙδῸ δείρὰ 

πόζα ἰῃ ἴδ6 Ὡδηθ οὗ αοά, ρ᾽δοθὰ ἴῃ ἐδ6 
Πδηὰβ οὗ Αδγζοῦ διηὰ ἢ 18 8ο:8, {16 ἴαϊ, δπὰ 

οογίδί ρδγίϑ οὗ ἴθ τστϑῖὰ οὗ ΘΟὨΒΘοσδίίοῃ, 
ξυσίοτ, οηο Ἰοαῦ οὗ ὑτοδᾶ, οἤθ οδκο, δηὰ 

ΘΩ6 οἱϊοὰ τταῪῖῖοσσ.υ Ὡμόϑο οὔ͵οοῖβ σηῦϑῖ, 

18. Απάὰ ἰδοῦ ΒΠ4} ἴακα 411 {π6 ἔα ΒΟ ἢ οονογθί ἢ 
. πρὶ. Ῥεγε.---- τίου σίγα 16. 5.Α Ὀυ]]οςΚ, 

τπογοίοσο, 06 οοῃδβίογοὰ 858 σοργαβθηιηρ 

[06 ΟἰΔΥΔΟΙΟΥ οὗὨ [πΠ0 ῥυίοβι᾿β οἷἶοθ; [ΠῸῪΥ 
ῬΌΓΟ ὈυΓΠ ἴ0 ἴΠ6 Τιοτὰ 88 8 ϑγοοὶ οἀοιΓ, 

83 8 ΘοΟορίθὉ]6 οἴ Γρ (νοσ, 235); [ΠΟΥ 

ἰγριδοὰ οχρίαιϊοη δηὰ οοποὶ]ϊδιίοη, ἀπά 

ΤΠΟΥ ΓΠ5 ἐχργοβϑοὰ ἴδ 6 οἰ οΥ ἸΟῪ οὗ 

[86 Βογ]ῆςθ8. 
ἘΟσ. ΤΠΐ8 νογβο 18. (Ὧ6 ἱτητηοάϊαία οοἢ- 

Ὠηυδίίοη οὗ τοῦ. 8. Ὑι6 Ὀυ]]οοῖς τῶ 
ὈτοΟΌψὮΙ “ Ὀθοίογο ἴπ6 ΤΆΌοστιδο]6 οὗ Μοοί- 
ἴηρ;,᾽ ι8δὲ 16, ἱπῖο ἴ80 Οουτί, νι οτοὸ [06 
αἰίαῦ οὗἨ Ῥυτηϊ-οἴετίηρ δίοοὰ. Αατζοη 
πὰ ιἷ5 ΒΟὴ8 Ραϊ τΠοἷς πα ὰ8 ὑροη ἰΠ6 
Ὠοδά οἵ [ῃ0 δηΐτμδὶ ἃ8 8. βυιηδοὶ, ταὶ ἴδ 
ἴακεβ Ὁροη ᾿ι86 1 (ΠΘἱΓ βίπβ, οὔ (πὲ, ὮῪ 

β8ιουϊ βοίηρ ἷξ, (ἢ οἷτ 508 πυρῆς Ὀ6 ραγτάοποᾶ 

16). [Ιῃ γυεῦβ. 15 δῃὰ 19, (ἢ 6 βαπι6 ᾿οσθ- 

ΤΩΟΠΥ͂ δ᾽ η1Π68, εἰΠπδῖ 0Π6 Ὀθδβί8 ἂτὸ οδογεὰ 
ἴῃ {Π6 1 πϑίηθ, δηὰ ὅτὸ ἱπίϑπ δὰ ἰοὸ τοργο- 
δοηΐῦ οογίδίηῃ Το 518 δἰξεοιίηρ [Πθπὶ ΡῈγ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ. 

18. ΠῚ)», οὐ ίμα!γ, ἐμὲ τ ΒΙΟἢ ἰ5 
βαροζβυουῦβ, υϑοὰ οὗ [6 ζγοδίο Ἰοῦθ οὗ 



τ- 

ΠΥ Ὁ ΔῚΘΖ δδ4 

ΓΝ) Ἴβϑ ΠΊΡΙ Τῃ ὁ ρτττας προρτὶ Ἔρῆ ΟΡ τιν 
ΓΤΙΒΠΒΙΙ ΒΊΘΙΓῚ ἸΣ ΝΣ, ἫΝ ἘΝ γος τὺ 

ἡΝὼ δα ΠΡ ἰδγτ Τὴ ἘΠ ὝΞ ΓᾺΣ 14 
ΠΣ Ἰθρδη ΠΡ, πε ΟΝΣΕΤΙΝῚ 16 ΝΣ ΓπκΩσ πυπρῦ 
ἘΠΙΣῚ ΕΣ ΓΓΤας ΒΟΓΙΦῚ 16 εἶν ΕΝ ὉΠ ὙΤΣ 1.2) 
ΠΡῸΣ ΝΥΝ 1Υ 1 590 προ τυ Ἐπ ὄτοτα 
: ἐρλεγτ χῃ ἀρ ἈῊ)) Ὑ. ἸΒῚῊ ΒΥΠῚ γπτον 

ΠΡ τ νοτι ΠΡ Ττηϑηοσι Ὀρετντας ΠΊΘΡΤΗ 18 
ΠΡ ἢ 1 ἐ ΘΠ ΠῊΤῸ πρὸς ΓΝ" 
: ̓δημα Ὡς ἈΠΊΓΤΙΣ Ἴ29) ΓῈΝ ἼδΦ) οϑτι ΟἿΣ ΣΝ 

ἥπ: Πβὰ Ῥοητν, πΗΓῸ 

ὉῸΠ 

ΒΓΟῚ ἰδ Πα, ὈννσσΤὰς ΠΩ 20 
πὰ τόθ δ ηντίὶ ΤΟΝ 25 ΤῈ ἘΝ 
ΒΓ 91. 1 55 πρροτρΣ ὈΠΤ ΤΙΣ ΡΣ ΓΘ Ὁ) 
κ Τχρεῖ Τρτὴ ἤπιδῃ Ἰρφῖο ἤβηοτ η, ὙΝ ὈΥΤῚΣ 
ΞΡ ΏΌ ὉΠ ὉΠ) πὰ 23. ΤΩΣ. ἸΔῈ ῬῊΞ 

ὝΩ πα ὴ πὴ εὐὐμα ΤΠ 88. εἰπὲ ΒΤ) 
ΠΟΒῚ ἘΦ Τὴ Ἰδθῦ ΠΡ Γὰ ὩΉΡΥΤΑΣ ΠΡΩΌΣῚ ΣΡπσ 
ἐῶσι Ὀμρ ΡῈ ἡ ΓῸ ῥ᾽ τρὴ ΤΟΣ, ἫΝ ἈλόστΤαΣ 
ἴδιο Ἰίτεῦ; ϑδοριίπερίηϊ, λοβὸς τοῦ ἥπατος; 
ψυϊχαῖςο, τοῦοηϊασα οραιΐδ. Ἐ86 Ἰΐνεσ, 

ΒΆΥ8 ΑΥ̓ΪΣΟΣΏΔ, [88 οογίδίῃ δα [0 η 8] 
ῬαΓΙΒ, ὉΥ ΜΔοΝ ἰξ ΘΠ 0] 0868 [86 δίοσηδοῖ 
δὰ 15 ςοπποοίεα ἢ ἴ. ὙΤΈΘ Ἰαγροδί οὗ 
1 :680 διά είομε 8 τ ἢδὲ 18 9816 ὉΥ 8 8ρ6- 
εἶα] δῆ δίαάα. Ὄροη (8 1168 [6 
5811, νβδηςς ἱξ οχίθη δ ἰόντ ῦ ἀούγη. 

Δ}, 10, ΤΊ τη οὗἩ (6 Ὀυτηϊ-οθεση 
ἯΓΔ8 1ῖὸ ὃ6 σπὶ “ ἰηἴο 118 ΡΙ6.687 (ΠΠ22), 

ἔδδὶ 18, ῬγΟΌΔΟΌΪΝ, ἰηΐο 18 ἡδίηγαὶ ᾿ὰρ6; 

ἩἘΠ11δὲ τ.6 ὈΠ]ΠΟοῖ τταβ Ὀυχτιὶ ΘΗ ΓΟΙΥ γ1ἢ- 
οοἷὲ Ῥεΐηρ αἰνίἀοά, Ὀδοδαδο ἰξ γγχὰ9 8. β'- 

οὔετίηρ. Τῆ6 ΦΌΓΙΏΘΥ ὙΔ8 ἔστ Β. Ὁ Ὀυγηῖ 

ἩΓΟΥ͂ ΟἹ ἴδ Δ]ιδῦ; [86 1αἰδτ, δἽχοθρὶ 

ΒΟΙῺΘ Ρασίϑ δβροοϊδεά ἴπ συοσ' 18, υἱθουῦϊ 

(ἢ 6 οδιΏΡ.--- θὲς (ὅσοι Φ 9.4), 18. δὴ οὉ]8- 
Ἰαϊίΐοῃ πιο γὰ8 οοηδυμηοὰ ὉΥ ΓΘ ἴῃ 
δοποῦνῦ οὗ αοάᾶ; ἰδ ͵ 8, (Ποτοίοσθ, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ϑοὰ νἱ ἢ ΤοΐΌΓΘΠΟΘ [0 δηΪΠ1Α1] Βδουὶ βοο8, 

δπὶ 4180 ἴο ἱποθ86. 

420. Α μετ οὗ ἴδο0 Ὀϊοοὰ οὗὨ {πὸ Τϑτὰ οὗἁ 

ΠΟὨΒΘΟΓΔΙΪΟἢ 48 Βργ Κ]ο ἃ ὌΡΟΠ [ἢ 6ΔΓ8 
οὗ Δδζοῃ δηὰ [8 βοῃ8, (ο σοχηΐϊη ἃ ἐδοῖη 

ΑΙ ΤΑΥΒ ἰ0 1ἰδίθΏ ἴο ἐδ σοτηδη 5 οὗ αοά; 
ὌΡΟΩ ΠΟΙΓ Βαηάδβ, ἴο Θηὐοΐῃ [πΠ6 ἀπιν οὗ 

ΔΟΠΥΥ δηἃὰ 768] ἴῃ ἴΠ6 ϑογνίοο οὗ αοά; 

δηὰ ἀροὴ ΤΠοΙΡ ἴδοι, [0 ΒΥ ΌΟἾ 20 Ἐποὶν 
τ Κἰηρ ἴῃ [86 τΑΥ8 οὔ [86 [δνν. 

41. ΤῊΘ 5018 οὗ Αδζοη πόσα δηοϊπιθα 
Ἰκὸ Αδγοῃ διίἰπιβοὶῦ; {Π6 οἱ] νᾶϑ 116 ῥτῖπ- 

Οοἱραὶ μασὶ οὗἨἩ [80 διυυρδίδῃςο ΜΜὶοδ ὙγΔ8 



δδὅ ἘΧΟΡῦΣΚ ΧΧΙΣΧ, 

μα ᾿ηπγαγᾶβ, δηα ᾿ἴΠ6 Ἰοῦα ΒΟ 185 βου ἰῃ6 ᾿ἰναν, δῃᾶ 
(ῃ6 ὑτὸ Κιάπουβ, δῃά {86 δύ σῃῖοὰ 18 ἀροὴ ἴποια, δπα 
ῬΌΓη ἐδόπι οἡ {π6 4118... 14. Βυύ [86 ΠοΒἢ οὗ (86 Ὀυ]]οοϊς, 
8Δηα 18 5Βκίη, δπα 185 ἀπηρ, ἴμοι 8Βη]0 Ὀυγη τὶ ΓΘ 
σι μοὰῦ 086 οϑαρ: ἰὑ 8. ἃ βιη-οῇδγιηρ.---1ὅ. Απὰ ἰδοιὰ 
Β.4]0 4180 ἰ8κα 6 οὔθ στ, δηαἃ Αδγοὴ δ8ηα 8 ΒΟ8 
ΒΠ8]} ρυΐύ {Π6ὶν Παηάβ ροη {86 ΠοδΔά οἵ {πΠ6 τὰ. 16. ἀπὰ 
ἰῃοὺ Β[8]ὑ Κ}} {ῃ6 τϑῖὴ, δῃα που βια]ὺ δα 1ΐ9 Ὀ]οοά, δῃὰ 
ΒΡΙΏΚ]6 12 οἡ {Π6 Α]ΐαῦ τουπά δου. 17. Απά {που 58α]} 
οαὐ {86 Τϑτα "᾿πΐο 108 ρῥίθοθβ, 8ηα Ὑγαϑῇ 18 Ἰη ΤΑ Γ8, δηὰ 108 
Ἰερβ, δῃα ρυΐ ἐΐδηι ἴο 118 ῬίθοἝβ, δῃὰ ἰο 118 ῃοδ. 18. Απὰ 
ὑΠοὰ 888410 Ὀυση (86 ψῈ0]6 ταη ὠροπ (ἢ6 Αἰΐαῦ: 1 5 8 
Ῥυγη ΟΥδυϊηρ ἰο ὅπΠ6 Πογά; ἰὐ 18 ἃ βυγεοῦ οἀοῦγ, δῃ οἴ Πρ’ 
τη 6 ὈΥ Ηγο ἰο {μ6 Πογά,. 19. Απά {δοὰ 8}8]} ἴακα ὑΠ8 
ΒΟΟΟΠΑ ΤΆ, Δα ΑΔΥΟῊ 8η6 ἢ 18 80η8 8}8}} ΔΥ {61} ἢ8η68 
ὍΡΟΙ {π6 Βοδα οὗ (86 τᾶϊη. 20. Απα ἴδοὰ βῃδ]0 Κ]] 16 
ΤΆτη, δηα ἰαἶκα οὗὨ 1.58 Ὀ]οοά, δπα ραΐ ἐξ ἀροη 186 ΠΡ οὗ {Π68 
ΤΡ Θὰ οὗ Αδιόῃ, ἃπὰ ἀροη {μ6 {ἰρ οὗ {π6 τὶσῃῦ θὰ οὗ 
ἢϊ8. ΒΟη8, ἃηά ἀροὴ ἴδ ἐματαρ οὗ {μοὶν τσ δηά, δηά 
ὍΡΟΙ {δ ργοαῦ ἴοθ οὗ ὑπμθὶν τἱρῃῦ ἔοοΐ, δῃηα βργίηκ]ο {Π6 
Ὀ]οοά ροη {Π6 αἰΐαν τουμὰ δρουῦ. 21. Απα {βοὺ βμαὶι 
[Δ Κα οὗ {μ6 Ὀ]οοά ψΏὨΙΟΒ 18 ρομ {86 Α]ἴαγ, δπᾶ οὗ (ῃ68 
8 οΙὐϊηρ᾽ οἷ], Δηα ΒρυῖηΚ]6 τ ἀροη ΔΑΙΌΠ, δηα ἀροὰ 18 
ϑαττηθηΐϑ, ΔΠα ὉΡΟῺ 18 ΒΟ0η8, 8ηἃ ὩρΟὴ ἴΠ6 ραγιηθηίβ οὗ 
Ὦ18 8Β0ὴ8 ὙΠῸ ἢ; 8ηαἃ Ὧδ6 58804}} Ὀ6 ΠΑ] ονγοα, δηᾶ ἢΪ5 
δϑυτηθηΐβ, 8ηα ὮΪ8 80η8, 8Δηα [6 ρᾳγτηθηΐβ οὗ ἢ18 Β0η8 ὙΠ] 
ἢ. 22. Απα {μοι 8810 ἰαϊκα οὗἉ τ86 ταῖὴ {86 ἔαΐ δῃα (6 
δ[αϊ (11, ἀπά ἴῃ6 δὲ ψὩ]οἢ οονοροῦμῃ (ῃ6 ᾿ηπγαγᾶϑ, δηα (ἢ 6 
Ιοθβ οὗἩ {π6 ᾿νοῦ, δῃὰ μ6 ὕὑνγο Κιάπουβ, δηὰ {π6 ἔδλὶ ψ ΒΟ ἢ 
ὃ ὍΡοη βοτὰ, δηα {86 στρ 4]6ρ; ἴῸΓ 1ὁ 195 ἃ στϑτὰ οὗ οοῃ- 

1 οἱ, γεν8.---Οαα], 3 Ιῃ ρῬίθοϑϑ. 3 Βυρ. 4 Βιουᾶον, 

ΒΡ Κ]οα οἱ ΤΠ 6 πὶ δηἃ οἡ 6 Ὁ ραιτοθηΐβ: 

106 Ὀ]οοᾶ γὯ8 ΟἿἹΥ δἀἀοὰ ἔτουι [6 ΓΔΠῚ5 
οὔ [80 Ὀυγηϊ-οὔθτγίης δηὰ οὗ σοῃβοοσδίίοῃ, 
0 Βῆονν 81}}} τῆογο ΟἸΘΑΣΙΥ ἴδ ΓΠΘΥ ΤΟΓΟ, 

ὉΥ ὑπ680 ΘΟΓΕΙΏΟΏΪΟΒ, δρροϊηϊεα ἴο αοὰ, 
δηὰ (πμδὲ (ὮΘΥ ὙΟΓΟ ΠΒΟΙΥ ἴο Ηΐπ. 

42. Ακὰ ἰδε [πὶ ἐαϊί, Τὶ 15 Κηονσι δαί 
[16 141] οὗ ἃ οογίδί ἢ βρϑοΐθδ οὗ δῆθορ (ονὶβ 
ἰδιϊολυ δι), Ἰοππὰ ἰὰ ἀἰβογοιὶ ῥᾶσγίϑ οὗ 

180 Ελαβὲ, οοῃίδίῃ5 8 ζγοδὶ αφυδηίξγ, οἴϊοη 
ἸΏΟΣΘ ἴδῃ ΘΏΪΥ Ροιπαβ, οὗὨἩ 0 ποεῖ 
δι, δηὰ ἰπαῦ ἱξ 18, Ἐποζοίοσο, ραΐ οἢ ἃ 
11:16 οατῇ δὰ Ὀομϊηἃ (ἢ6 δηΐπηδὶ, ῬΑΤῸΥ 
ἴ0 Ῥύϑβογσυθ ἴῃ6 ἰ6}} δῃηὰ [πὸ ἔβὲ, Ῥδυ Υ τὸ 

6886 ἴΠ6 Β[6 60 (800 Πεγοί, 111.115; Αγίείοὶ., 
Ηϊδὶ. Απίπ, υἱϊὶ, 28; Δεἰίακ. ᾿ϊ. 8; Ζεο 

Αἀὐίοαπις ἰχ. 38, οἴ.5.). [1 ἰ8δ ἐδ δο- 

φουῃί80]6, [πδὲ 186 [4118 οὗὨἨ δίιθορ, Ὀαΐ ποὲ 



ΠΥ Ὁ ΠῚδ 556 

ὥχῷ Ὑπὸ ΡΣ ΠΕΝ Ἰρν Ξηρ Γρτ) τὴν ὈΓδ 39) 98 
σὴ ΤΣΝ ἘΞ ὅυ, 31 ΒΡ) 94. : Γῆν ΕἼΣ ΓΥΜΌΣ 
Ἐπτὸς ΠΡΟ) 86. 1 ΠΡ Ὁ ΓΙΡῸΣ ὩΠΝ ΠΡΟΣ 123. ἘΒ 
τιρὴς ΠΕ ΤΠ) ΠῚ ΠΌΡΕΝ. ΓΠΙΞΙΒΙΙ ΤΡΊΩΙΣ. ὈΡΌ 
ἔπινο ὙΝ δνδησ ἘΝ Ὑ ΓΤ: ΠΤ 56. : ΓΙ Ὁ ΜΝ 

ὀιτρῃ 7 πὴ ἣν ΠῈῸ ΤῊ’ Ἀθ Πρὰδ ᾿πὲε Βαχὴ 
ἘΠῚ ΡΣ ηρνι ἫΝ πδυσα ΡῚΡ ἐλὴ πϑοπσι ΠΙΠῚ ΤῈ 
ΤΠ  ΠΡῚ 58. «ραν ὙδΝ πο Ἴὐαρ οὐ γεη Ὅμο 
ΣδΥτ Νϑ ΠῚ ΠΡΠ ἡ» Κ᾽ ἢ5 νῷ ΘΑ ΡτΡ ποι 
: τήτ Ωρ ον Πδ δ᾽ ΣΙ ΘΜ τὴ. ΠΡῈΘ Τὰν 
ὉΠ3 ΠΠνΘΡ ὙῊΠΝ ΜΕΝ νὰν ἤπερ Ν ΕΣῚΡῚ ἸΏΝ 29 
Ἰ3Ό ῬΈΠΙΣ ΠΩ αρῤτιν Ὀδ; ΠΡῚΨ' 80. : ὈΊΣΤΙΝ ΤΗΝ 
ΜΕΝ ὴς ΠῚ 81: ΕΘ 5 ΤΟ ΡΟ ὑπιεος δ) ΩΝ 
ΤΑῚ ΣΝ Ὀϑνὴ 88. Ὁ δ ὈΡΌ2 ΤΥΣΨ ΤΙΣ ΣΟΘῸΝ ΠΡ 
ὐὐβνὴ 88. 1 τὴν ὑπ ΠῚΡ ὍὉ3 ὙΕ ΗΝ δνδη ἫΦΞ 
Ὀρδεν Ἴἢ Πὲς ϑρ ὈπΣτΝ κύον ὈΠΣ ἼΘ3 ὙΦ ἐγὸς 

τῷ ἘΡΊΩΝ Ὀγέρθα 39. Ὑ ΌΝῚ 86. ὁ δῃ] 9} 
: δῶτι ΘΠ Ὁ Ὅν" εν ΘΒ ἼΘΙ Γ ΒΡῚΣῚ ὝΝΣ 
τη ποτὸν σις 5 πρὸ ὉΡΡΝ ΤῊ ΤΕ ΤΩ 80 

ἔδοδο οὔ 1115, ατὸ τηϑηϊοηϑὰ ἴῃ (πὸ Μο- 

βδὶς δϑοτιἤοοβ, 

44. ΤΙο πανίηρ (ΠΡ12)7.) οοπεϊδιοὰ 

ἴῃ τυτηΐπρ ἴπ6 οδετίηρ ἴο 4}1 1160 ουΓ 

Ῥαγῖβ οὗ 106 οαντ δηὰ (0 ἤθᾶύθῃ, 88 ἃ 

δντο οἷ, μα ἰδ νγβ5 ἀοβιϊηοὰ ἔοτ [πὸ Ἰοτὰ 

οὐὗἨ Βεοδνθη δηά δβδϑυῖῃ; Ὀπὺὶ [Π6 Βοανυΐηρ 

(ἸΘΥ) ντῶϑ ἍἿἹΥ ἃ τηονοιηθηὶ οὗ [86 

οδοτγίπρ ὉΡ δὰ ἀονῃ (νος. 38). 

45. ΤῊϊ5 δηὰ πὸ δυσοοοάϊηρ᾽ ΤΈΓΒΟ τησδὲ 

ὯΘΟ ἰδῖκοῃ 88 8 Ῥδγθῃξοιίοαὶ αἰ μτοβϑίοη : 

ἴ:6 Ὀτοαδὲ δὰ [6 ἰες Ὀοϊοηροά, ἰῃ (δία 

ἐδδο, ἰο Μοϑοβ, το οἰὲοίαιοὰ 85 ὑτίεδὶ; 

πὲ ἰς τγᾶ8, ἴῃ 8}} διΐαῦγο Ῥθβ6θ- Οἶδε ηρ8, 
πο ροπίοη οἵ Αδγοὴ δηὰ ἢΐβ8 80} 8. 

41. ΤΠ6 Βοβὴ οὗὁἨὨ [Π6 ταῦ οὗὁὨ ΘΟ θθοΓδ- 
ἰἴοη τἯαϑ ἴο Ὁ6 Ὀο᾽]6ἃ “1 [Π6 ΒΟΙΥ ρἷαςο," 
ταὶ 8, ἰῃ 186 Οουτὶ οὗ 6 ΤΑΌΟΓΏδΔΟΙΪο, 

ὙΠΟΓΟ ἢ ΔΒ Αἷ80 [0 ὃ6 οδίθῃ (υογ. 32), 

ὉΥ ῥγἱοδίβ ΟἹ]Ὺ (τοῦ. 88), ἰπ ογάδυ ἰὸ ἱπι- 

Ῥατὶ ἴὸ (ηῖ6 ἰηϊειδ, ΟΥ̓ δδοτὶ οο ἃ 8ι}}} 
δἰ χθοῦ βδηο  γ. 

84. 8:66 χίὶϊ. 10. 

85. ΤΠ οοπδοογδιίοη οὗ Αδγοῦ δηὰ ἢἷ8 
ΒΟΏΒ 848 ἴο ἰαϑὶ (ὉΓ δαύθῆ ἀδυβ; ὮΥ [8 

ὨΌΤΩΌΟΣ, 1:6 ΘοΥοπιοηΐο8 ῥγοϑοῦ θα (ον ἰξ 



δ5δ1 ἘΧΟΡΌΣΚ ΧΣΙΣ. 

Βρογαίϊοα : 28. ἀπά οῃβ Ἰοαδῦῇ οἵ Ὀγοδᾶ, δῃὰ οὔθ οδζκο οὗ 
οἰθα Ὀγθδᾶ, δῃὰ οὔθ ψγαῖδρ οαὖὐ οὗὨἨ (6 Ὀαβίκοί οὗ {π6 ὑη]68- 
ψοηθα Ὀ͵οδα, ΒΟ. 18 Ὀοίοσο 86 [οστάὰ: 24. Απά ἰδοὰ 
Βμα]ῦ ρυΐύ 411 ἴπ (86 δηά8 οὗ Δδγοῃ, δῃά ἴῃ 186 ἢδῃηαβ οὗ 
ἢΐ8 8Β0η8; δηἀ ποι 8ιια]ῦ αν ὑπο 707. ἃ αν θ- ΟΠ Πρ; 
Ὀοίοσα {π6 Τογα. 258. Απᾶ ἴβοὺ 58841]Ὁ0 δα {μ6πὶ ἔγογα 
{μεν δῃάβ, αῃὰ Ὀυγη ἕλόηλ ὠροπ ἴπ6 αἰΐαῦ ᾿Ῥ681468 {ἢ 6 
Ὀυγηῦ ΟΠ σϊηρ, ΤῸΣ ἃ βυγεοῦ οὐουῦ Ὀδίοσα ὕπο [ογα, 10 18 80 
Οἴου τηδάθ ὈΥ ἔτα ἴο (86 ᾿ογὰ. 26. Απά {δοιι 8μ8]0 
ἰακα (86 Ὀγοαβύὺ οὗ [86 τὰπὶ οὗ Δδγοῦ Β σοῃϑθογδαίίοη, δά 
ἴμοὺ 884] αν ἴὖ Ὁ ἃ αυθ οἴου ηρ Ὀοΐοτσο {πα Πογὰ: 
δηα 10 584}} Ὀ6 ἐγ ρατί. (27. ἀπά ἰδοὺ βῃα]ῦὺ 6] ]οῦν {88 
Ὀγοαδὺ οὗ 86 σαν οἴ ουῖηρ, δηὰ ἰῃ6 Ἶ16ρ οὗ ἰῃ6 ἤρᾶγο- 
οἸἴουϊηρ, ψν ϊοἢ 88 Ῥθθη ψανοα δα μοανϑα οὗ {δ σατὰ οὗ 
186 οοηδοογαίίοῃ, παπιθίῳ οὗ ἰδαΐ ΜὨ1ΟΒ 18 ΤῸ Αδγοῃ, δηὰ 
οὗ ἐλαέ ὨΙΟὮ ἐδ [ῸΓ ὮΪ8 ΒοὴβΒ: 28. Απα 10 858}}8}} Ὀθ]οηρ ἴο 
ΑΔΙΌΩ δηα ἰο ἢ]8 80η8, ὈΥ̓͂ Δὴ οἴοΓηδὶ βίδα, ἔσοσα ὑμ6 6ἢ}}]- 
ἄγθῃ οὗ ἴβϑγϑθὶ; Ὁ 1 8. ἃ ἤϑᾶνθ- τ ηρ : δηα 8. ποᾶνο- 
οΟἸουηρ 588}} Ὀὼ ὀγομσἧέ ἔγοτα ὑμ6 ομ]άγοη οὗὁἨ 8.86], οὗ 
ὉΠ 6 1} Ρ6806- ΟΠ δυί ΡΒ, 61} ἤθανθ- ΟΠ Πρ ἴῸ (Π6 [ωοΓα).--- 
29. Απὰ {δ6 ΠοΙΥ ραγιηθηΐβ οὗ Αδύοῃ 584}} Ὅ6 [18 Βοῃβ᾽ 
ΘΟ Ρ τη, ἰο Ὅς δῃηοϊηίθα ἰδμογϑῖη, δἀηα ἰο ΡῈ ςσοηῃϑοογαίθα 
ἴῃ Το. 80. δαυθῃ αδὺ8 8}8}} μ οὐἁὨ [18 8ϑοὴ8 ψ8ο τοἱὐϊί ὃδ 
ὈΥΙοϑῦ ἴῃ ἢ18 βίθαδα ραὺ ὑβϑῖχλ οἡ, δὲ ψῆο οοτμοίῃ ἰηίο ὑῃ6 
ΤΑΡΘΡΏΔΟ]6 οὗ Μοοίϊηρ ὕο Τιϊηϊβύο ἴῃ {86 ΠΟΙΥ ρίαοο.---- 
81. Απά ἰδοῦ 88] ἕακα {π6 σϑπὶ οὗ [86 σοηβοογαίίομ, δηά 
βθοΐμβ 1.8 Ηθβὰ ἴῃ {86 ΒΟΙῪ ρἷδοθ. 82. ἀπά Αβϑΐοῃ δῃπά 
Ὦ]8 8008 588]] οαὺ {π6 Ηδ6β8ἢ οὗ [Π8 γάχῃ, δῃὰ {6 Ὀσοδα ψὶο 
ἦ8 ἴῃ (86 Ὀαβκοί, αὐ (η6 ἄοονῦ οὗἉ {πμ6 ΤΑΡΟσΔο]α οὗ Μοοίίηρ. 
88. Απά {60 884}} δαῦ ὑποβϑα {π]ὴρ8 βου (86 δἴομο- 
ταθηῦ γγὰ8 τη, ο Θοηβοογαΐα απᾶ ἴο ἤ8]}|1ὁν ἐμοιη: δυΐ ἃ 
ΒΙΓΔΏΡΈΓΡ 88}.8]] ποὺ οαὺ ἐλθγθοῦ, ἴον ἔμ  Ὺ αγὸ μοΪγ. 84. Απά 
1 δυρμὺ οὗ {86 68} οὗ ἐδ οοηβθογαίίοῃ δηά οὗ {86 Ὀγοδά 
ΤΘΙΏ81 ἴο 86 τλογηϊηρ, ὑμ6η τἢουι 58.410 ῬΌση (Π6 ΤΟΙ ΔΙ Πα 6 
ἢ ἄγε; 1 888}} πού Ὅ6 βαΐθῃ, ἴον 1 ἐβ βοῖγ. 85. Απά 
ὑπ8 58] (ᾷοὰ ἀο ἰο Αδγοῃ, δῃὰ ἰο ἢΪ8 80η8, δοοογαϊηρ' ἴο 

᾿ πρὶ. Τετε.-- - ον. 3. ΒΒου]άοΣ, 8. 1 88}811 86 ἃ ποδαυθ.οβοσγίης ποτα ἐδ9 
ΟΠ] σθαι οὗ [δγϑοὶ. 4 ὙἜ6} 6. 



ΠΣ Ὁ9 ΠΟ δῦ8 
Ὁ ἘΞτν ἼΦΌΡ ΤΝΌΣΙ ἼΘΙ 96. 1 Ὁ) ΝΦΘΗ ἘΞ 
:ΡῚ» τὰς σπθ ΥὮ ΤΒ23 Πρπρτ τ; ΓΟΝΌΓῚ 
ἩΞΙΒΣΙ ΤῊΣ) τὸς ΣΡῚΡ) ΠΞΠΡΤ ὍΣ ἼΒΞΗ ἘΞ δ᾽ ΓῊΣΝ 81 
"ἢ 8 ἜΦ Ὁ εῊ" ΠΒΠΡΒ ΝΣ Ὀδ ἢ Ὁ Ὁ 
: ΤΌΣ δ ΩΡ’ ΤΏΡ. 3 ὉΡᾺ3 ΠΡ στο ΠΡῸΡ 
χ “2: ὅττι 5 ἡδὴ ὝΞΞ3 ΠΡ ἽΝ ΣΤ ΓΝ 89 

γπ »5) ἦτ ἰπρῦῃ Ὁθ5. τὸ ἮΡΙ 40. : ΘΠ Ἑ 
στ 3 Γὴ 41 : ἬΙΝΕ φασι ἵ5, ῬᾺΠ ΓΡΤῚ Ἴ] 
ΠΡ ΠΡΟ ΡΏΡ ἈΌ)3) ΜΕΝ ΓΥΣΩΣ ΤΟΝ ΜΠ 3 ΓΡΉΒ 
«τή δπς ΠῺΣ ΤΩΣ ὩΣ ΓῸΡ 42: τὴ τ ΠΣ 

ἘΒΩῚ 45. 1 τ Ἡὴι ἼΥ) Πρ ὅ3} ἼΩΝ ἽΝ ΤῊπ 28} 
τὴ ὑπέγτν ἘΦ 44. 335 ΘῚΡ}) ὈΣΎ) 3} Πρ 
ῬΩΣΡῚ 45. «Ὁ ΧΠ9Ρ Τπρὰς Ἰ ΤΣ ΠΝ ΠῚ ΠΒΠΘΤΓῚ 
Σήπὲ ἊΣ Ὁ ΨΨΤῚ 46 : μευ ἘΠ ΝΟ) ὈΡῚ ὅπ Ἤκ5 
Ἂς Ὡῆτα θρρρ Ὀσμρ ὙΝ ἘΡΙς τεσβη δὰ δότὸν 

2} 

ΔΓῸ ΟΠ δγδοίοσσοα 85 ΠΟΙ͂ δηὰ ἀϊνῖπο; δηᾶ 
[δὲ τϊε8 ΔεβΌ 26 8 ἄδοροσ τπηθδηΐη. ΟἿΥ 
ἰοχὶ ἀοεβ ποῖ ᾿π 5:1 ὯΔ ἴῃ δυρροεκίηρ, [δὲ 
ΟὨΪ7 Θοοτίδἰη Ραγὶβ οὐ ἔμοβθ δογοσλοηΐθᾶ 
ΜΕ͵Ο τοροδίοα ἀπτὶηρ ἘΠ680 Β6ΎΥ 6} ἀΔΥ8. 

26, 3ν. ΤΉο ΔΙΓΑΓ τυῶϑ, ἰΒγοῦρἢ ἰδ0 

δηοϊπι8}5 βου βορὰ ἐποσγθοη, (Ὧ6 ἀΐγοςῖ Ἰοοα] 

τοοάϊππη οὗ σοποὶ !Ἰδέίοη δηἃ δίοποηθηῖ: 

ἦς ναβ, τΠοΓ ΓΟ, ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰδδὲ ἐξ δῃουὰ 

ἴοι!  Ὅο, δηὰ δρρϑδσ, οἴθδῃ; ἰξ γγδδ [0 ὃθ 

ἐχρίἰ δἰϑὰ ἔῃ 6 58Π16 ΤΏΞΠΏΘΓ 88 [Π6 ῥτἱοδί8 
τῆοτηδοῖνοδ, ΌΥ Βδοσίῆοθ δηὰ δηοϊητηθηῖ. 
Τῆδὲ ἐβοτῖῆοα 28, πδιισα !γ, 8 δἰ -οὔθι- 
ἴηρ.--- ἩΓΛοϑοεῦεν ἰομολειλ (λα αἰΐαν πιισὶ 
δε λοῖψ; πΟ τποΐοϑϑη ἰηάϊνἰ ἀπ] Μδξἕἁἑἕδβ 8]- 
Ἰοτοὰ ἴο ἀρργοόθοῖ ἰὃ; ἷξ ἀοοδ Ὡοΐ Ση6Δη: 
ὙΓΠΔΙΊΘΥΟΙ ᾽δδ8 ΟἾΟΟ Τοπο οα [ἢ6 ΔΙ᾽ τηυδὶ 

δ6 οοπεϊ ογοὰ δΒοὶγ. 
85--42. Τὴε ἀαϊΐν ραογίοεε. ΑΡοαὶ 

Β : ἐστὸν ἣν 
106 ΟΠ’ δηὰ Ὺίπ, 8606 ὩΟΙ6 Οοῃ χΥ͂ί, 16, 36. 

48---Ὧ6. Οἠΐγ νβοη [Π6 ῥγίοβίβ, ὙΠΟ 
Καιταθηΐδβ, δπὰ (Π0 ΔΙ[δτ, 8γὸ ἀ:}γ ρυτγιἤοα 
δηὰ οοπϑεογαῖοά, αοα Ρῥσγοχηΐβοθ ἴο τηθοξ 

Ϊἱεγαοὶ ἴῃ ἴ80 ΤΑ οσηδοῖο, ἰο ἀν γ6}} διηοπς 
186 ῖλ, ἴο βδης ῦ 186 πὰ ΌΥ Η]5 σίοτυ, δηᾶ 
80 ἴ0 4888. δῃὰ ὑσοίδοι ἴβοτῃ, [Πδὺ ΠΟΥ Ὑ|}}} 
ΚηΟΝ ἴδ Ηδ 16 ἰδ δα Οοἃ, πῆο 

τοβοιιοὰ τοῦ ἴγοτα [16 ΕΥΡδη [ἢ ΓΑ]- 
ἄοτῃ, δηὰ βοϊϑοϊθα {Πθπὶ 88 ΗΪ8 ἜΡΕ 
Αδνους {86 τηραπίηρ οἵ Ἵ᾽,Ὁ 806 

Ῥ.493. Οηΐκεῖοβ δηὰ ψοπδίμδῃ βοῶ 
136 ποτά ,2} ὮΠῸ ἼΜηΝ ἜΦΕ, οἵο., ἴῃ 
νοῦ. 42: [ὉΠ ΠΣ ΥἼΘ᾽ Ὁ ΚΌΝΙΣ ΥἽ, “᾿Βοτο 
1 5081} δἄσοθβ ἴὸ γοῦ Τὴῦ πογὰ;" [ἢ9 
ϑδορίπεαρίηῖ: ἐν οἷς γνωσθήσομαί σοι 

ἐκεῖθεν, δΔη ἃ 506 1})8 ἱἰπογοίοσο ἴὸ δυὸ σοδὰ 

ἱηδιοαὰ οἵ ὯΞ9, ἀπὰ Δὲ ἱπδιοδὰ οἵ 
ἽΝ,,)5.--- 6 νοτὺ Ὁ5 121, ἴῃ νοσ, 43, οδῃ- 



589 ἘΧΟΡΌΌΡ ΧΧΙΧ, 

811 ἐλίπρϑ πο 1 πᾶνα Θοιητηδηοᾶ ὑπ66; βουθὴ ἄδγβ βῃα]. 
ὑβοὰ οοηβθογαίθ ἴβοβ. 86. Απηὰ ἰδοὺ β}8] οὔῈΓ βυθτν 
ἀΑΥ ἃ Ὀ]Π]ΟΟΚ 70» ἃ 581}-οὔὔουϊηρ [ὉΓ αἰοποιηθηΐ: δηά ἰβοὰ 
Βῃ δ] ᾿αχρίαῦθ {86 αἰΐαγ, ᾽ὉΥ τρακίηρ δὴ δἱοῃοϑιηθηΐ ἔον ἴΐ: 
Δα μου 841} δηοϊηύ 10, ὑο Π8]]ον 10. 87. ϑονθῃ ἀδγ8 
ἴπου 5.141 τχδῖα δῇ δἱοῃποιηθηὺ ἴῸΓ (86 Δἴ, δῃα ἢ4]ΠΠοὺν ἴΐ: 
διηα ὑπ6 4118} 8141} Ὀ6 τηοβύ ΠΟΙΥ ; ̓ όβοονον ὑουσῃοί {86 
Αἰταν “τηυδὺ 6 διοὶγ.---8ὃ8. Νον {18 ἐθ ἐλαΐέ πμϊοῖ ἰμοὰ 
Β88}0 ΟΡ ἀροὴ ἰδ Δ][8: ὑγγο Ἰατὰ}8 οὗ {86 βγβϑί γϑϑγ, 
ΟΥΘΥΎ ΑΥ̓͂ ΘΟὨ ΠΑ γ. 39. ΤῊΘ οὴδ ἰδ ὑπο 88] οἵου 
ἴῃ {86 τηοτηϊπρ; δῃά ἰδ6 οὐδοῦ ἰδ ποῦ 8810 ΟΥ̓͂Σ δαί 
ἄυ8κ. 40. Απά «4 ἰδθηΐῃ ἀθ8] οἵ πο ἤσουν, “ρουγοα ονοῦ 
τ 086 Τουτί ραγὺ οὗ ἃ ἴῃ οὗ Ὀοδίθῃ οἱ], δηά (86 ἔουτ ἢ 
Ραγύ οὗ ἃ πῃ οὗ σψῖμπο 707) ἃ ᾿Ἰθαϊϊοη δῃυαϊΐ δέ ἴο ὑμ6 οὔθ 
Ιαιρ. 41. Απά (ἢ ΒβΒεοοπα ᾿διηῦ (μου Βμ]0 ΟΥ̓ῈΡ αὖ ἀπ, 
δηα ποὺ β8μα]ῦὺ ΤοΙου ὑμαγοίο 1 ἰῃ6 οδ]αϊϊοη οὗ {Π6 
τη οΤΐηρ, 8πα {ἈΚ 1.8 1 ραὐϊοιι, ἴῸΓ ἃ βυνοῖ οάοαῦ, 8δῃ οἴἶϊεσγ- 
1ηρ' τηδἀ6 ὈΥ͂ τα ἰο (86 Ιογτὰ,. 42. 7Τλὲδβ δαί δὁ [ῃ6 δοοη- 
τἴηυ8] Ὀαυτη-οἴδσϊηρ ἑπτουρμουῦ γοΟῸ ροπμουδύϊοηβ, αὐ (Π6 
ἄοον οὗ 86 ΤἌΡΕΓΏΔΟΪ6 οὗ Μοοίίηρ, Ὀοΐοτο 86 Ἰ,ογὰ, ΠΘΓΘ 
1 ν11}] πηοοῦ γοῦ, ὕο Βρϑδκ ἴμϑσθ ἴο (866. 48. Απᾷ {μοῦ 1 
11 τηροῦ τι [Π6 ΟὨΠ]άγοη οὗ ἴβγβϑϑ),, ἰῃδὲ 10 Ὀ6 Π4]]ονγοα 
ΟΥ̓ ΤΩῪ ρου. 44. Απα 1 ν1}}} 8 ]Πον {π6 ΤαΡοσηβοὶο οὗ 
Μορίϊηρσ, δηὰ {π6 αἰΐαῦ; δηα ΑΔΙῸΠ 8η4 ἢ8 80ηὴ8 1 {1]} 
ΠΔΙ]ΟΥ ο Β6Ι͂Υ6 1η6 88 ὑγ]βίϑβ.α 45. Απηῃάᾷ 1 ν1}} ἀντ 6}]} 
Θιηοηρ ὑπ6 ΟὨΙ]άσθη οὗ ἴβγβοὶ, δῃὰ {1} μὲ {μοὶ ἀοά. 
46. Απὰ {ΠΏ 60 888}} Κπονν ὑπαῦ 1 αηὶ (86 Τιογὰ {μεὶν αοά, 
80 Ὀτουραῦ ἔμοῖα οαὖ οὗὨ {Π6 Ἰαπᾶ οἵ Ἐργρί, ἐπαξ 1 τηδν 
ἄγγ8}1} διηοηρ ὕμοια:  ἀπὶ {86 [ιοτὰ {Ποῖν ἀοά. 

3 Ὑ7ὴ6ὴ ἴδου ἢαϑί τηδᾶο δὴ δίοποιηρης ἴου ἱξ. 
5 Αὐ ούθῃθ.0 ὅδ Μὶιηρίεὰ, 7 ἢ. 

1 Ἐποὶ. Ῥέετγε.--- ΟἹ ὁΔΏ86. 
3 Ὑιείβϑοουοσ.υ ἋὁὍ 5}4]}. 

τοῦ δ6 τοίογσοα ἴο ὙΠ Ὰ 22, ἴον {πὶβ 
νοῦ τοαυΐγο (86 »ἱασαῖ ἔοστη ; πὶ Ὁ6- 
Ἰοπζϑ ο 186 βαναϊδοῖνο ἽΙ᾽Ὦ ὅπη, δ νος ἢ 

͵8 τωρ! οὰ ἴῃ ΠΌΝΦ, δηὰ τὶς ἰδ, τ ἢ 1ἢ6 
Β81ὴ6 γοσῦ, τηρηἰϊοηοὰ ἴῃ 186 πιιθδοαυθης 
γοῦθο. ὙΤΒοτοίογο, Ὀο(ἢ [86 ἴγ86 ἰγϑῃ8]4- 
ἔοι οὗἩ [86 ϑορίυδρσίπί: καὶ ἁγιασθήσουαι 

ἐν δόξῃ μου, ἀπὰ 180 δά ἀϊξίοη οἵ αἰέαγε ὉΥ͂ 
1:6 Ψαυϊγαῖθ, δο ἱποοΐσζοοῖ, ΝῸΓΣ ἱβ ἱξ 
ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ [0 (ΑΚὸ 102) αυΐίο ἱτ ροσβο- 
ὯΔΙΥ: “1ἢθ6π Ββδῃοι βοδοηῃ 58}8}}] ὃὉ6 
οἰοοιϊοα," πο που]Ἱὰ 6 ἴοο ἱπαϊδιϊηςὶ, 
Δηὰ ΘΟΏΥΘΥ͂ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἃ οἶθδν ἰάθα, 
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εἰτὸς ΓᾺΡ ἘῸΝ, ΓᾺΡ ΡΟ πδὶρ πδ} 1 Ὁ 
ΡΠ 50 ἸΠῸΡ ὈΤΙΩΝῚ ΠΡ ΚΒ ἸΒΙΤῚ ΤΙΡΝΣ) Ἰϑ τὲ ΤΙΝ 9 
ἼΤΩ 80 ΟΡ ΤΝῚ ΣΤ ὙΠῸ 2ΠῚ ἸΔῈΣ ΤΕΡΕΥῚ δ 

εΥρτ ΨΒ 351 ΓΡΞῸ ἘΦῚ 4. : 23 25} Ἢ ἵρ πη ΛΠ 
ὈΡΒ» ἐπ) Ὑὴν Ἡρ᾽ Σ ΠΡῚΡ νὸρον ἘΦ Ὅὰ ΟΡ ΤΠΡὉ 
παροὺ ΡΤ ἼΞΤΤΑΣ ΤΡ. δ᾽ : ΠΘΠΒ ᾿γὰ Τα Ὁ δ 
πε ἊΝ πφῖθα ὩῈΡ ὑπ ΓΊΡΌΣ 6. : 31} Ἐπηγὸξ ΡΒ] 
: Τρ ἢ Ἔ: ὝΝ ΓΤ. ΟΝ ΓΠΒΣΣ 8} ΓΈΡΝ 
ταὶ ΌΤΙ ἫΞ3 ὝΣ3 ΘῈ ΓΓῸΡ ΤΠ ΡΝ ΌΤΙ Τ 
ΡΒ Ι Γ5 τσττας ΠΗ ΓΘ 8. Ὅθμου ΠΡ ΡΡ' ΤΩ 

ΟΗΑΡΤΕΙ ΧΧΧ, 

ΒΥ. Το 2118Γ ΟΥ̓ ἰῃοοπδο, [6 ΘΟΓΘΙΏΟΠ168 ἰο ὃ6 Ῥοιίοττηθὰ οἡ ἱξ, δηὰ ἴδο Κὶπὰ 9 
οἵ ᾿ποθῆβθ Ἔχουν  ἴο Ὀ6 υδ6ἃ, ἀΓῸ ἀοδβογ θα (γν6Γ8. 1--- 10, 84---398). Α σθηδβι8 
οἵ ἐπ ρῬϑόῃίο ἰδ ογάεγεά, οὶ ἮΙ ἢ ὁσσββίομ ΘΥΟΓΥ͂ ΙΒγϑ 6 ΔΌΟΥΘ Εν ΘΠ Υ͂ ΥὙΘΑΓΒ 18 
ἴ0ὸ ρίνο ΠΩ] ἃ διε οὶ 85 γβῇϑοπι- ΠΙΟΠΘΥ͂, ἴ0 0Ὁ6 ΔΡρΙΙοὰ ἴοσ [06 ρυγροβεοβ οἵ (9 
Ταῦεγηδοϊε (νεσα. 1]--- 16). ΕἸΛΙΠοΣ, [86 ὈΓΆΖΘῊ ᾿δΥοῦ ἱπ ἢΠ6 ΟΟυγὶ (γ6 18. 17---21), 
διὰ 106 ῥγερδσζγαϊίζοη δηὰ ἱηρτθάϊθηϊδ οὗ ἐΠ6 ΠΟΙΪΥ δποϊηϊηρ οἱ, ἃγὸ ἀοβοτιυοὰ 
(νογϑ. 32---83). 

Ἑ. ΤΏθ ρμἷδοο τδίοδ 1Π6 ῥσχγοςαρὶ ὁ0Ώ- 
σετΐη [ἢ6 δ'ίδσ οὗ ἱποθῆβο οὐσσυρίοβ, 

δοσ 150 δροεϊβεοδίίοη οὗ (Π6 ψβιτηθηίβ 
δηὰ (π6 οοηδεογδιίοη οὗ ἰδ ρῥυίθδιβ, ἢ88 

θεδη ᾿πειϊβεὰ ἰπ 1[Π6 ποθ οὐ χχνί. 86. 
ΤὨα δίιδγ οὔ ἰποθῆδο σησϑὲ, ἐδοσζοίογο, δ Υ6 

Ὁ ΠΕΟΟΟΒΒΟΣΎῪ ἱπίογηδὶ σοῃηθοίίοη ὙΓ{Ὼ [[056 
ταϊηϊδιίγαιίίοηδ, ἢ ἢ Ροΐηΐ το 86 ἴσ6 δηὰ 

ῬΓΌΡΟΓΙ τηϊβδίοη οὗ ὅπ6 Ὀχίεβίβ; δηὰ {118 

ὙΘΥΥ Ῥοδίϊίοῃ {1Ἰπϑὲγαῖθ8 18 οπὰ δηὰ 
Ἰεηάσποῦ. [{ κἱἰοοὰ ἰη ἴπ6 ΗΟΪΥ; οἡ (ἢ6 

οτια δὰ ἰξ οοστοεκροπάδά νυν τ τῃ6 Δ]18γ οὗ 

δυγηΐ-οὔετίησβ ἰη 1π6 Οουτῖ; δηὰ, οἡ [6 
οἵἴδοσ, τῖιδ 106 δΙκ δηῃὰ τρογου-δοαὶ ἴῃ [ἢ 

ἩΗοὶΪγ οὗ ἨοΪΐοδ (νοσ. 6); ᾿ξ νγ88 βοαραγαιδὰ 
ἔγοπλ εἶδος ὈΥ 8 ταἱ]; δηὰ γεῖ 411 [1669 

ἴπσοο ἱτηρίοσηθηῖδ διοοὰ ἴπ ὁη6 δΒίγδίσῃι 
Ἰΐηο, δἰπιοϑὶ (6 τη 416 οὗὨἨἁ πιο ἰουτηϑὰ 
[86 «᾽ν οὗ ἱποθῆβο. ΕΏΣΙΠοσ, 100 ἸΔΕΙΟΣ 

88, ὈΓΟΡΕΣΙΥ δρεδκίηρ, πὸ αἰίαγ (Π2}12); 
ΠΟ βδοσ ἤσοδ ᾿σογὸ δ᾽ ον οὰ ἴο "6 Κὶ ο ἃ οἢ 

δ; ἰδ γγαβ οὐ ἀθη!γ ΟὨΪΥ οΔ]]16ἃ 80 οἱ 

δοοουηὶ οἵ ἰϊδ τπέεγκαὶ τεδορδίδηοθ τ 

1Π0 ΑἸτᾶν οὔ Ὀυγης-οΟἴδογίπρβ; 88, ἰπ ἔβεΐξ, 

Ὀοΐδ ὙΕΙῸ βϑαῦπδῖο δῃηὰ ργουϊἀοὰ πιἢ 
ΒΟΙΙΒ; δηὰ ὑὈυγη-Οὔου 5 δηὰ ᾿ποθηβ6 
ΜΟΓΟ Ὀυγηϊ ἀαὶϊγι Βυΐῖ, οἢ 86 ΟἾΝΟΣ 
δδηᾶ, 1ἘΠ6 ἰαὐΐοῦ γ͵δϑ8 σογογοὰ τὴ ὈΓΔΒΒ; 

π0 ἴοστηοσ, ἢ ρο]ά; δηᾶ, ἴἰπ 16 χθ- 

δροςῖ, [Π6 ΔΙΓΔΓΡ οΟὗἁ ἱῃοθΏ80 Μ48 ΒΌΡΟΙΙΟΙ ἴο 
1Πδὲ οὗ δυγηϊ-οΟἤἶσίηρσδ. Ηοπνουοσ, [Π0 
ΤΩΘΓΟΥ 808: ὙΔ8 ΘὨΕΙΓΟΙΥ οὗ μκοϊὰ, πὰ 18ὲ 
[16 ἔγδπιο- ΟσΚ οὗἠἨ [56 8.8 Γ οὗὁἨ ἱῃΟΟΠ56 
ὙΔ58 οὗ δοδοΐδ οοὰ; (6 ΤΌΓΙΏΘΙ γν88 

ζᾺγΊμοΥ αἰδεϊηρσυϊδιοὰ ὉΓῚ τΠ6 ΟΠΟΤαΡίτα, 
ἴθοδο σα ίοπδ οὗ ἐπ6 Ὠἱνίηθ ῥγοϑθηςο; 
8ηα ὈΥ ἰδ οἰγευτηδίβδηςθ, ἴπδὲ ἰΠ6 Ηἰρῃ- 
Ῥυγϊοβὲ ΟΠ]Υ͂ Ῥγῶβ Ῥοστηϊ θὰ (0 ΔΡΡΓγοδοὴὶ ἱξ. 
ΤῈο δ᾽ίδσ οὗ ἱοθηθο 18, Γπογοίοσγο, ἰηίοσίοσ 

ἴο [06 τηργογ-ϑεδὲ ἴῃ ΠΟ] 688. Βαϊ 1ῃ0 

ΤΟ ὈΪδηοο Ὀοίνγοδη ὈΟ(Ν [ἴθ 8 πῃ 1Π6 ἔδοξ, 

(πὲ (ΌΟΥ ὝΟΘΙΟ ΘΟΙΌΔΙΙΥ ἀεδιϊηοὰ ἴἰο τὸ- 
οογο [86 Ὀϊοοά οὗ εχριδιίοη οὗ ἴἢ6 58ὶπ- 

Οἤουηβ; δηὰ {πδὲ ἰποθδθ ΓΤΟΔ6 ὉὩΡΟΌ 

ἐποὰ; ὙΠῸ ταὶ ἀἰϊδεγοποο, ἐμ8ῖ, οἡ 180 

τ τογ-δ08ι, [π6 Ὀ]οοὰ οὗ 186 δἰπ-οοσίπςς 
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(ηαρ. ΧΧΧ. 1. Απά βοὺ βμαϊξ τᾶ δὴ δἰΐασ [ὉΓ 
Ὀυγηΐηρ ἰποθηβ6; 0 δοδοῖα ᾿νοοα βῃδ]Ὁ ὑπο τηᾶκα 10. 2.Ὰ 
οὐδὶῦ 8λαϊΐ δ6 ιτἰ8 Ἰδησίῃ, δἀπὰ ἃ ουδιΐ 118 Ὀτοδαί; βαυαγα 
Β8.4}1 1Ὁ Ὀ6; δηᾶ ὕνγο οὐδ᾽ δλαϊ δὲ ι18 μοῖσῃῦ; 18 ὨΟΓῺΒ 
δλαϊί δὲ οὗ {86 βαιὴθ. 3. Απά ἔβου 8810 ονθυΐαν 1ὑ εὐἱέλ, 
ΡΌΓ6 ρο]ά, 18 ἴορ, δά 118 81468 τουμπά δρουΐ, δῃὰ 18 ὨΟΥΏΒ; 
δηα μοι Βῃα]Ὁ0 τρϑῖκα ἰο 1 8 οσόντ οὗ ρο]α τουπᾶ δρουΐ. 
4. Απά ὕντο ροϊάθη σἱηρβ βῃ8]0 ὑμοὰ Τρ κα ἴο 10 ὉΠ6ΘΡ 18 
ΟΙΌΨΏ, δ΄ 18 Οὺὐ0 ΟΟΥ̓ΘΙΒ ΠΡΟῺ (8 ὕνγο 581468 βῃαὶϊὺ ποὺ 

Τη86 ἑΐδηι; ἀπ {ΠΥ 888}} Ὀ6 ἴῸΓ Ρ]8οε8β ἕο [ἢ βίανβϑ ἴο 68} 
16 1 (ο. ὅ. Απά δοιὰ βμδὶῦ τρδκο {μ6 βίαν οἵΚῦ[ 
δοδοῖδ ὑγοοά, 8 ΟΥ̓́ΟΙΪΔΥ ὑμοῖη υοἱέδ ρο] 4. 6. Απά δοιὰ 
Βα] ρίδος ἴῦ Ὀοίοσα 86 νδ}} τοῦ 8 ὈΥ {[Π6 δὺκ οὗ ἰδ8 
ὑδϑύϊπηοην, Ὀοΐοσα {86 τηϑγου-ϑϑαῦ ΨΏΙΟὮ 18 ΟΥ̓ {86 ὑδδι1- 
ἸΏΟΩΥ, ΜΏΘΓΘ 1 Ὑ{11 τηροὺ ψΠ Ὁ} ὑμο6. 7. Απά Αδγοη 8181] 
ὈσΓη ὑΒΈΡΘΟΣ ᾿πΟΘηΒ6 οὗ ΡΟΓΆΙΩ6Β ΘΥΘΟΙῪ Τ]ΟΤΏ σ᾽, ΥΏΘη ἢ6 
ἀγαββοῃ {Π6 ἸΔπλρ08 ἢ6 888}} Ὀυση 10. 8. Απά ψῇθη ΔΙΌΣ 
᾿Ραυΐδβ οἡ {86 ἰΔὴρ8 ᾿αὖ ἀυβῖ, 6 8141} Ὀυση ἰΐγ. ἃ ροτροίυδὶ 
ἸΠΟΘη86 Ῥοίοσα ἐδ [μογὰ ἱβτουρμουΐ σοὺ ρθη ΘΓΔ ΙΟΠΒ. 

᾿ Ἐνποῖ, Ῥετε.---ϑσθοὶ ἸΏ ΘΘΏΒΘ. 

ἴον [86 Ὑ8οΪ6 ΡὈθορΐο οἵ 1δγϑοὶ τγϑ8, οὔτβ 1ἢ 
86 γα, δρσυϊη θὰ οα 16 ΠΑΥ οὗ Δίοῃο- 
ζιθηῖ, θὰΣ οὐ, [6 ὨΟΙΏΒ οὗὨ [6 Δ᾽(ΔΓ οὗ 

ἴοθηδθ, ἴον ἴΠ6 ΗΠ ἢ -Ὀυῖοθδὲ δηὰ ἴδ6 οοη- 
στορδαίίου, τ ΘΊΘΥΟΣ ΓὮΘΥ Παα οοοδδίοῃ ἴῸ 
Βχίης 8 βἰπ-οὔθγηρ ([δν. 1ν.). ὙΤΏ680 

ΟΟΙΡΑΣΒΟΙΒ ὙΠΙ δου ἴο Ἂχρ]δὶμθ [86 
τηθδηΐης οὗ [86 Δ]ὰγ οὗὨ ἱποθῆβθ, δῃᾷὰ (86 
Τοϊαϊίνο βἰ χη βοδίίοῃ οὗἨἉ Ἀτ6 ἴγ60 Ῥδγίβ 
οὗ 186 Βοὶγ ΤἈΡΘγΠδοΙο; δαὶ (δ |8 80] 6οὶ 
ΝῚ1 βηὰ 1.8 {ΠΡ δη ἃ ΤΏΟΣΤΘ ΠΟΙΩΡΙΘΙΘΏ- 

δἷνο οἰυοίδίϊοπ ἰῃ τ᾿6 οχροβίοη οὔ 
Τονϊίουδ., ὙΠῸ ἀοδουρίίου οὗὁὨ [16 δἰ ἴδ ν 
οὗἁἉ ἰποθῆβο, 866 ἢ. 483. Ιἱ τγῶϑ αἷβο οδἹἹοᾶὰ 
ΒΜ ΠΟΙ͂, “129 Γ'ΠΠῸΣ 8180, ἴῃ 

οΡροδίϊίοη ἴο [86 δἰϊαν οὗ [86 Οουτγί, 
4. 1ὶ τγᾶαδ οὔδ οὔδὶὶ ἰοηρ δὰ Ὀγοδά, 

Ὀαὶ ἴνο συδὶιθ εἰσ; δηὰ ἔοστηθᾶ, {πογο- 

ἕοτο, ἴκὸ 10 ΤἌΆΌΘΓΏΔΟΪ]6 1861, ἃ ἀου Ὁ ]0 

ουδο. [ὁ ΒοΙΏΒ ψοΓΌ, 1 ὸ (δοδ80 οὗἨ 1Π0 
συΐοῦ αἰΐδσ, ουξ οὗ ὁῃδ ρίϑοθ π|ῖ ἱΐ, 

8. ἼῈΘ ἴῸΡ ΟΥ ὉΡΡΘΓ δυγίδοο (24), ηδία- 
ΤΑΙ τοααϊγοὰ ρῥἱδιίπρ ἩΠῺ τηθίδα], οἡ 

δοοουηῦ οὗ (80 Ὀαγπὶῃρ, 00818, ΜΓ οἢ ὙΓΟΣΘ 

ΟΟ 

3 Ἰλρδιοί οὐ δβοι οι ὑρ. 3 Αἱ ουϑῇ. 

Ρδοθὰ οὐ ἰδ ἴγτοῃι [86 δἰίδασ οὗ Ὀυγηῖ- 
ΟἸ ΓΙΏρΒ. 

4. ὉΠΡῸΣ 6 ἰ8δ6 σΟΥοτβ, ἸΝῚΝ (86 
δἰ 08 οὗἨ [16 Δἰίαῦ; 80 {Πδἴ 106 στρ ἯΕΣΟ 
δδιθηθὰ ἰῃ [6 δηρίθϑ οἡ ὈΟΙῚ δι 468. 

ΦΘ. 1ι τὯ8β ρῥἰδοθὰ “ Ὀοίοτο (80 ταὶ!" οὗἁ 
16 ΗοΪγ οἵ Ηοϊΐοβ, ἰμαὶ ἰβ, 85 116 ποχῖ 

γγογὰβ οχρἰδίη, “ ὈΟΙΌΓΟ {}|}0 ΤΠΘΙῸΥ -86 δι ἤς 
Ὑ Ϊο ἢ ΑΒ, 88 γγὙἶν Ὦδνο Βῃο ΤΏ, ἴῃ ὁπ6 [ἰἰπ6 

τῖθὰ τ, του ἢ δοραγαιοὰ ἔγοσα ᾿ς ὉΥ [ἢ6 
ΥΔΙ]]; ἰδ 18 ὙΘΙΥ δἰ ζυϊβοδηῖ, τμδὲ 1.6 ρΡοδὶ- 
ὥοῃ οὗ [26 δἰἰᾶγ οὗἨ ἱποϑῆβθ 18 ἀθδογιυοὰ 
ὙΠ τοζαγὰ ἴο ἴπ6 τη ΓΟΥ-8οαὶ, τὶ ΒΙΟᾺ 
ς Β88 δῇ ἰῃίο 8] ΒΏΔΙΟΡΥ (οΟΙΏρασο ΗθΡ, 
χ. 4, ἮδδΥ, νἱ11.8); δηὰ ἰἤοβθ σοϊωμπιθῦ- 

ἸΔΙΟΙΒ ΨὮΟ ΒΌΡΡΟΒΘ πὲ ΠῚ ἱδ θ τὸ 
Ἡτὶτῖοι ἱποιοδὰ οὗ ΠΣ ἽἼ, ““ ὉΥ ταϊδίδϊκο,᾽" 
81Ὸ 88 ΓᾺΒῈ ἴῃ ΠΟΙ ΘΟΙἸΘΟΙΌΓΟΒ 88 ΤΠ6Ὺ 
δ1Ὸ ΒΌΡΟΓῆοἾΑ] ἴῃ ΤΠ Οἷς οχρ  δηδιίίοηβ. [ὲ 

ἷ8δ ἃ σομΥΘηϊοηΐ ὙΔΥ οὗ ὀχρουηάϊηρ, ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΘ, 'ῃ ΘΥ̓́ΟΣΥ ΤῃογῸ αἰ ουΪΣ Ῥαβθαρα, 

δὴ ἱπιοσροϊδείου, αὶ χἰοδβ, 8. σηΐβιδκο, ἃ 
ἘΓΒΏΒΡΟΒΙ ἤοπ, ΟΥ 8 δἰ παῖ ]ασ οοτταριίοη οὗ 

[80 ἴοχί. Βαϊ (δΐ4 8 ἃ ΤΕΙΥ͂ 4ποθο δ] 
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ρς ῥυγγτδ 9. τ ΡΤ ΠῊ Ὡθὴ ὙΡΙ ΠΡ ΠΡΌ 
τα ΤῸΝ ἜΡΙ1Ο τ Ὑδ λρν Νὴ ἼΡῊ ΠΡῸΣ ΠΡ.) ΠῈΣ ΤῚΡΡ 
ὑΐῃ ἼΒ5) ᾿ΨΒ ΠΕΣ ὈΣ ΒΞ ΓΝΩΠ ὉΠ ΤΠ) δα ΓΠΝ ΡΣ 

ΡΒ : πανὶ θχι ΟΡ ΣῚ ὈΘΈΡΗΡ 
τοοίδοὰ, οὐθῃ ἰπ [Π6 ἀχρ᾿δηδίϊοη οὗ ὑγοὸο- 
ἔδῃιϑ τι ηρθ, δηἃ το ἢ ΤΙΟΓΟ ἴἢ ΟΟΙΏ- 
τη 0, οὐ [6 ἩΟΪΥ͂ ϑεγίριυγο8. 

Φ. ΕναΙΥ ἱποθῆθο Ἡδὶοδ ττῶδ οὶ ὕΓθ- 
Ῥδιοὰ ἰὴ [00 ἸΏΒΠΣΟΣ ργοβοσί θα ἴῃ ὙΘΓΆ. 

84---38, ἰ8 (411εἀ δίγαποο δῃη ἃ ὉΠΒΟΪΥ, δᾶ 

ἯΔΒ, ἰδογοίογο, ἴο Ὀ6 ὀχοϊυἀδοὰ ἔγοπι 16 

4Ἰδτ, οἢ πο Ὦ, θοδι 68, Ω0 ΟἿΟΣ ΒΔ Γ Π 06 

ΟΥ Ἰἰραιίοι δὲ [0 ὕῸ οϑογοά, 

160. Ου ἴδὸ ὲΔῪ οὗ Αἰοπδαιθηξ, [89 

Β 5 Β 
ἌΡ ϑγτι Μϑτι}519. 1 ἬΝ Πρστθας Πῆρν ἼΒΊΝΙΙ 
πρπγθὶ πρὶ ἫΝ τπν ἸΨῈΣ ἜΣ ΘῈ πὴ ὟΝ 
ὠβ τοῖς ἼΠΓ 9 δ 50 17} 18. : γὸς ΡΒ ΤΩ 
γογπ; ἰγρόδι ἔτ ΘῈ ΘΠ ὑγρῦα ἔγῦς ᾿ς 
ΠΝ - πίετν Ὁ ἜΡΙΟΝ 14. : Ὁ ΠΥ. ΘΙ 
 ὕπτη πϑητερ ὙΦΙΣ 16 Ὁ Γὴγν ΠΡΥῊΣ 18) ΑΝ τον 
-ἰρν ἜΣ» Τὴπ᾽ ΠΡΥΊΡΥΟΓς τ ὈΠΡΝῚ ΓΎΥΤΡΟ ΘῊΡ) 
ἘΠῚ υὐκηνσ ὯΞ ΝΘ ὈΡΊΒΞΣΙ ὨΌΞΓΤῊς ΤΠ) 16. ἐ ὉΠ ΕΣ 

141-10. αοἃ οσομτοδη δ Μοβοβ, ἐδ δὲ 

ΔΘ δα ΠΌΙΌΟΙΒ ἐδ6 ΡΘΟΡΙΘ οὗὨ [ϑγβοϊ, 
ἜΥΕΙΎ ΤΩ8η 8118}} ρίγθ “8 ΓΏΒΟΙΙ [ῸΣ ἢΪ8 
800] ἴο ἴ6 Τωτά, [δδὲ {ΠΥ 06 0 ρῥίαραθ 
ΔΙρου, ἐμο.» Τλβ 18. 8 το ΓΚ ῦϊθ 
Ρτεςερὲ, μος [48 τοοοϊνοὰ τηοτο ἴμδῃ 
ΟἿδ δίγρηγχε ἱπίουρτγοίδιίοῃ. Ὑβαὶ ἱἰΐ 

δ459 Ὀοοη ἀἰϊοίδίοα ὉΥ [80 δῃηοσίοηὶ δαροῦ- 
εἰλιίου οὗ τ86 “ οὐ ογο᾽ ΟἽ 1), πιῖςὰ 
ἦς ἀδηξογουβ ἴο ἃ πυτηδογοὰ τηυ]ἰπᾶθ, 
εαρὰἃ τ οαἰδηλουβ οἴἶοοϊβ οὗἩ Ὑδὶοἢ (9 
ΤΑΏΒΟΩΣ ἨἯώὀ ἰηἰδηδοᾶ ἴο δυοσί, 1815 168 

ΟᾺΣ ΞΟΆΣΟΟΙΣ 06 διἰγὶ δαϊθα ἴο ΜΟοΒ68, 88 ἰΐ 
ἐᾳ ἰδηϊατηοιηὶ ἰο 186 τοοοχηϊοη οὗ δ 
ΕΥ̓ σεηΐθβ.Ό. Βυϊ ΟἿΣ ἰοχὲ ἸΘΑΥΘΒ 118 
ΒΕΔΙΟΟΪΥ ἰπ ἀουδὲ 885 ἴο [86 ὕστιο τηΘϑπίης 
οἵ ἰδὲ οοτητηδηά. [π ἰδκίηρς 6 σοῃϑὰβ οὗ 
1.6 ῬΘΌΡΪΕ ΟΥΟΙ, ἱπαϊν! ἀπ] ᾽6 ῬΕΓΒΟΠΔΙΙΥ͂ 
ἀϊεεηρυἰδποὰ δ 8 τροῖαῦοσ οὗ ἴδ6 ΒΟΙΣ 

ποίου, οὗ ἐδο Κιηράοτα οὗὁὨ γτίοβίβ, ἰῃ 
Ὀαΐης ΘΏτΟΙ]οἃ ἀτηοης ἰμὲ8 ἰανουγχοα οοχη- 
ΤΩΌΏΝΥ, 86 ΟἸΦΖὮΣ ἰο Ὀοοοσηθ οοηδβοίουδ 
ἢονν 1016 6 Ῥοβϑθϑ808 [δο ἡ] 1165 οὗ 8, 
Ἰθδοογδεῖοαὶ οἰλίσοη; ἔθ σΘηΒΕ8 ἰ8, [Π6Γ6- 
ἔοτϑ, ἴο δΥ̓ΘῪ οπ6 ἱπάϊνι 6}, Ὀοΐὶ δὰ 
διὐπιοηἰϊίου ἴο ἴσῃ 8 τηϊπὰ ἴ0 Βδῃ ε γ 
δηὰ ἴδον οὗ Οοὐ, αηὰ δὴ Ἂχμοσγίδιίοῃ ἴα 
ΤοΡρθηϊ δηὰ 0 δίο.9 ἴ0Γ .εἷ8 ἰγαπερτοβαίομα: 
δηὰ ἱποτοίοτο ἢ} 8 βία 6] νγὴὰϑ ρίυθῃ δ8 
ἃ δἷριι οὗ τὲ ογαυΐϊης ΔῸΣ ἱπίοσηδὶ 
ῬΌΓΙΥ, βι0}ἢ} δ θΈῈΒΟΥΘΒ ἃ σοτοηϑοῖοθο οἴ 
αοά; διὰ (δὲ οἷῇ, υἱοὶ πτ88 δρρ!ἰοὰ 
ἴον [860 ΒΟΙΥ βογυῖΐςβ, γγ8ὰ8 ἐἢπ8 “8 ΣΟ Π0- 
τὶ Ὀαίογο 86 Ἰωοτὰ," Βαϊ ΘΥΘΓΥ πυτὰ- 
Βοσίης; ἸΏ} 65 ἸΠκοννδὸ Δῃ ΘΧΘσηΐ Διο α 
οὗ 186 ποιλδθογο οἡ {Π6 ρατὶ οὗἩ αοά; [86 

Ἡοῦτον ποτὰ ἽΡΘ σοταθίποθ, ἰῃ ἴδοί, 

ὈοΩὶ οἰχηλδοδίοῃδ; δῃὰ 885 1ΠΟΥ͂ ἃσθ ΟὨ]Υ͂ 



δθ8 ΕΧΟΌΌΝ ΧΧΧ. 

9. οι 5881}1 ΟΥ̓͂Σ ὯῸ βίγϑῃρθ ᾿'πόθῆβα ὑθοῦθοπ, ΠΟΙ Ὀυτηΐῦ- 
ΒΒΟΥΙ ἤ66, ΠΟΥ ΟὈΪ δίῃ ; ΠΟΙ 5881} γοὰ ροῦν ᾿ΙΡαὐϊοη ὑΠ ΓΟ. 
10. Απά Αδγοῃ 5841] τβδῖκο δὴ δὐοποιηθηῦ ὌΡΟῺ ᾿ΐ8 ὨΟΓΡΠ8 
ΟΠΟ6 ἴῃ 8 γϑᾶγ, νι {μ6 Ὀ]οοά οὗἉ [Π68 51η-οἴεσίηρ οὗἩ αἰοῃθ- 
Τηδηῦ; ΟΠ66 ἴῃ {Π6 γ6 8} 8}8}} ἢ6 τηϑῖκθ δἰοπθιηθηῦ ροη 1Ὁ 
Τμγουρμουῦ ὙΟῸΣ ροΠογαύϊομϑ: ἰὑ 18 ταοϑὺ ΒΟΙΥ ἴο [ῃ6 
Τιοτὰ. 

Ὀοοὰ γγδϑ, ὩϑοοβϑΑΣγ, δρτίηκὶοὰ οὐ 186 
ΒΟΓΏΒ οὗ [δ ἷ6 Δἰέαν ([(Υ{ χνὶ. 18---20); ἔῃ 

δ σουγϑο οὗ 1Π6 γοδσ, 10 γγ18 ΟὨΪΥ͂ ἄοῃ6, 

1 ἃ 5πἰη-οβοτίηρ τψγὰϑ ὑεουρῃξ ἴον [86 
ΗΕ -᾿τίοβὲ οὐ ἕο [19 οοηρτοχζδῦοι ([μδν. 
ἦν. 7, 18). 

11. Απά {Π6 ωογὰ βροῖο ο Μοββϑ, βαυίπρ: 12. ΒΘ 
ἔμοι ἰακοϑὺ 86 8.πὶ οὗἩ {86 ΟὨ]Π]άγθη οὗὨ Ιβγϑθὶ δέθδσ ὑπ ὶν 
ὩυΤΏ ΘΓ, ὑΠ 6 8181} ΠΘῪ σῖὶνο δυθν ΤΩΔῊ 8. ΤΏϑοΙα ῸΓ ἷ8 
Βοι] ἰο 6 Τιογά, ψθθῃ μου πυμηρογοδὲ ἐμ θη: ὑμαὶ {86 6 
θ6 πὸ Ρῥΐἷαστια διηοηρ ἐποϑῖῃ, ἤθη ἐλο πυτρογοϑὲ ἐμοιω. 
18. ΤῊΙϊΒ {π6ν 88.411 σῖγα, ΘΥΟΤῪ οὴ6 ὙὯΟ ρῥϑββοίῃ ο {Ποβδ 
ὙΠῸ 816 πυϊηρογοά, Π41}} 8 866], δῖος. [16 βῆβκεὶ, οὗ {86 
ΒΒΘΏΟ ΠΔΡΥ, ΟΥ ὉΜΤΟΠΟΥ ρουΔ ἢ 8 [86 866]; [4] ἃ Β86 Καὶ ελαίξ 
δ6 ἰῃ6 οἴἶενίηρ ἴον (88 ᾿ογὰ. 14. ΕΟΥΎ ὁπ Ὑγ0 Ρϑββϑί]ὰ 
ἴο {ῃο86 ὙὙῖο 86 ὨυΠΩΡΕΓΘά, ἔγοιη ὑΘΥ γοδῖΒ οἷα πὰ 
ΔΌΟΥΟ, 8818}} σῖνο {86 οἴδσίπρ οὗ μ6 ᾿ογτά. 15. ΤΊ τἱοῖ 
Β808}} ποῦ ΟἾΝΘ ΙΏΟΓΘ, 8Π4α {8 ῬΟΟΙ 881] ποὺ ρσίνα 1688 
88} 4} ἃ βῇβξκο), ἴο γίνε [86 οβοσίηρ οὗ {86 Ιιογά, ἴο 
ΙΏΔΚΟ 8 δίἱοῃθιιθηῦ [Ὁ γοῸ 808. 10. Απᾶ (ποὺ 888] 
ἴα Κα ὑπΠ6 δἰοῃθιμθηῦ ΤΌΠΟΥ ἔτοτη {86 ΟὨΣ] άγθη οὗἨ [5Γ86], πᾶ 
ἐμοῦ 518]} ρῖνα 1ὑ ἴῸΓ {86 Βουνο6 οὗ ὑμ6 ᾿ Τοηὺ οὗ Μεοίϊηρ, 

1 ΣΈ κοί. Ῥέενε.--- ΤΑΌΘΣΏΘ016 οὗ [80 σοηρτοραιίου, 

πα δογοὰ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ (0 ὉΘ ἱποϊπάρα δυγοηρ, 
[πὸ ΒΟΙΥ πϑδιΐοῃ, ἰδ ἰ8 ἴο 06 ἰδαγοὰ ἐδδὶ 
ΤΩΔΩΥ͂ 1 ὈῸ Ἰοαπὰ ὈΠΟΓὮΥ οὗὨ δεοΐπης 
δἀτηϊειοὰ; οὶ ΤΟΥ ΜΓ] ὃ ἀεδβίγογοᾶ; 
[δὲ “ἸΠΟΣΘ Ὑ1}} ὉΘ ἃ οἱασυθ" ἰῃ Ιδγαοὶ; 
Δηὰ 88 8 δβυτηῦοὶ (πδὲ ΠΟΥ ΔΥῸ ΘΔΣΤΕΒΕΥ͂ 
ἩΠΠΔῊΣ ἴο τοηάον ἐδαπηϑοῖνοδ ἩΟΓΓΥ οὗ 
εἰι6 Ὠἰχὰ ῥγίνερο, Π0 ΠΑ] δῃοῖκοὶ ἰδ 
εἰνοῃ 88 ἃ σϑηδοῖς, ὙΔΊΟΒ ἴ8, {ΠΕΓΘΙΌτο, 

ἱηάοοὰ “ δἱοποιηθῃϊ- τ ΟΏοΥ. Απ πῃ- 

ἀδηΐαυϊο ὑγοοῦ ἔς τΠὶ8 Πα] ἔνδιϑίκ οὶ ἐδ 
ΟἿΪΥ 8. δγτηῦοὶ, 1108 ἰπ [86 ῥσϑοερὶ [δὲ 
186 σοὶ 8..8}} ποῖ σἶνθ πιογθ, ΠΟΥ 180 ῬΟΟΥ 

688; 8411 αγ ΘαΌΔΙΥ δβἰηδιϊ, ΘαῦΔ ΠΥ ππ- 
ὙΟΓΌΥ οὗ Ὀεΐης Οοὐ δ βογνυδηδ; 41] σὸ- 

ᾳυΐγο δίοποιιθηΐ δηὰ οχρίδείοη. --- Τα 
ἴΠ0 ΘΧΙΘΓΏΔΙ ὨΘΟΘΒΒΙῪ οὗ Ῥγουϊάϊπα [6 
ΤΏΘΔΙΒ ἰοῦ ἀοίγαγίης [06 ἜΧΡδΏςΘΔ οὗ [86 
ΒΟΙΪΥ 8οσνίςθ, γγὋὁ8 τωδὰθ βϑυβεσνυίθηϊ ἴὸ δ 
ΒΆΝ] πιὸ δοὲ οὗ βοϊ -αχδι) δι δηὰ οοτ- 
τοοϊΐοη: Μοεδίδιη ἴϑανυδβ δὲ ΘΥΟΙΥ δῖορ 

ἸΩΔΙΚ5 οὗ ἰ1ϊ8 ἰχὰ δρίγι 311} γ..--- 1.688 
ΔΟΟΟΡΙΔΌΪΟ ΘΡρΘδσδ [Π6 Ταῶδ0, ἔδδὶ ὈΥ͂ 
1:0 σΘ,5ΌΒ [86 ὙΔΏΪΠΥ ἀπὰ ὑγμὶο οἵ [80 
ἱπαϊνίυδ}6 δ πουγίδῃοα, δηὰ [ἰδὶ 16 

ΤΏΒΟΙΩ 18 ζίγθῃ ἴῃ ογάοσ ἴο σοπιϊηὰ ἐποπ 

20 2 



᾽ ἘΠ Ὁ ΠΊΟΦ 564 

προ ϑρ ἤπο ΚΟ 3 Ττὴ πῦρ σπῖς ΠπρΣ ον ΩΝ 
Β : ὈΡΤΕΣ ΟΣ ἜΣ 

Ὁ) ΤΠ ἫΝ ΤΟΥ .. 18. 1 ἽΝ Πρδ δχ ΠῚ ἼΞΤΣ υἹ 
ἘΠ) ΠθΙρα 8) νὴο ΠΑΓῚΣ. ΤΌΝ ΠΣ ΤΠ ΓΕ. 
: ὈΠΡΟΥΥ ΤΑῚ ὈΠΡῚΣ ΤΙΣ ΠΡΌ Ἰ22Ὲ ΣΙΝ ἸΓΙῚ 19. : ΒΟ Τρ 
ἰὰς ὈΡΙΦΣ2. ἰδὲ ὙΠ, εἶ) ὈΘΥΠῚ πὴ ὈΠΈΓΟΝ Ὀΐ25 90 
ἘΕΡῚ ΠῚ 51. 1 ΠΠΠῸ Γηε ὙρραΡ Τρ ἤϑηοη 
ΜΔ Ἐρϑτρη Ἐπὺ Τπδτη γῳ; ἢ ἘρΡΌΣη 

Β : ὈΓΤΗΦ 
διξ ὈΡΡ9 ἮΤΤΡ ΠΡῚ 48. : ὌΝ ΠΡΌ ΟΝ ΠῚ ὙΤΤῚ 95 

ὩΣ Θὴ ἘΡΌΠ ὑνΉΠΡ ὈΡΒΓἼ)}) ΓΝ ΘἸΌΠ ὙΠ ὑ νρα κπὶ 

ἴδδὲ ΠΟΥ οὐγο ἰδεῖς εχἰδίοποο ἴο αοὰ 

8]0ῃ6.---Οἡ ἔδο γαΐϊυθ οὗ ἴΐ6 ββαῖζοὶ, 860 

ποῖ οἡ χχί, 32. [δ ἴβ ὀχργεβδβὶγ δὰ ἀεά, 

ἴλας 1ἴ0..6 ΤΑπδοῖῃ 888}1 06 “ μ41} δ ββδῖκοὶ 

οὗ τς λοΐν ΒΗ 6 Κο}"; (πῖ6 σον θα ΓΠΟῊ τγ88 
οτηρίογοὰ ἴοσ μοϊποβ8, δῃἃ νγδδ ἰηἰοπἀοά 

ἴο Ῥτγτοάποο ΒΟ] 688. 
18--988. ΤῊΞ ΒΕΑΖΕΝ ΙΑΥ̓ΞΕ; 860 

Ῥ.484. 5 18 180 δαεε οὗ 186 ἰδυϑσ, ποῖ 
[Π|6 ΘΟΥ̓ΕΣ, 88 Β01ὴ0 διϑϑεσί (226 2δίεω διὰ 

οἴδογβ), το δοϊΐονο ἰμδὲ ἃ 1ἰὰ νγᾶβ ἢ 6068- 

ΒΆΓΥ ἴὸ ΚΟΟρΡ ἰπῸ ὙΔΙΟΣ οἴθδῃ, δίποθ [86 

ἴδνεσ βἰοοῦ ἴῃ (86 ὀρθὴ σου, Βιι δαὶ 
Σοϑδηΐηρ οὗ 9 15 ἀουβλιία!.---Α5 πδϑῆϊηρς 
ἴα Βεαπὰβ διὰ ἴδε ὑγρίβοδ Ρασ οὗ 
οοπάμςϊ, δηὰ δοηοῖν οὗ [{{6, 186 ῥγίοϑὶ 

ὙὮὯΟῸ περίεοίοα (Π686 ΔοΪαϊοη8 ἱπουχτοα 
π6 ῬΘΏΔΙΕΥ οὗὨ ΠΑΡ᾿ 8] Ῥαπδηπιθηῦ; δὰ 
ἐπ ἴδνν 15 δη)οϊποὰ ὙΠῺ δὴ ΘΙΏΡΒ8515 
ὙΓΒΙΘΝ τοηάοσθ ἰξ ἱπαάϊβρυ Δ Ὁ]9 [δαὶ ἰςξ 
ΟΠ ΔΙΩΒ ΠΟ ΙΏΘΙῸ ΟΘΙΟΘΟΙΔΟΏΥ, Ὀπὶ 8η ἰπ- 

Ρογίδῃΐ ΣΟΤᾺ] Ῥσοοορί. 
52--22. Το δηοϊπεηρ οἱἱ 5. ἴο ὁοῃ- 

εἶδὲ οὗ οἸἵνα οἱ] πλϊχοὰ πῖϊ ΤΌΣ ἱηρτο- 
ἀϊεηῖα, ἀϊδοηρυϊ δηθὰ ὉΥ (ΠΟΙ ΓΆΡ ΤΔηΟΟ 
διὰ σοδΕ] Ἰη6 58, ΑΔΒ ἴπ6 ἰἱΠΟ6Ώ56 4180 6Π0ῃ- 
διἰδιοὰ οὐὗἠἨ [ὉΠ ΤΟΙ ΡΟΏΘης Ῥασγίβ, ἰδ [8 

οὐγνίουδ, ἐπαὶ τσ ΠΌΡΟΥ Ποῖθ δ᾽ 68 

᾿ἰκοννίδο, ἰο γοτγίοροϊϊζοη δηὰ ὙΠΟΪΘΏΘ88, 

Ἴδα ΟἰΓΟΌΪΑΙ ἴοσταη 88 ΘΥΟΓΥΝΒΟΙΟ ὁχ- 

οἸυάοά; ἐδ ΤΆΡΟΥΠΔοῖο δηᾷ 841] 15 1 Ρ]6- 
ΤηΘηϊ8, δηρίηρα, δηὰ οὐγίδιηβ, δὰ (ἢ6 
ΒηΌΔΓΘ ἰογτη; δηά γγῶ ἤδυθ βθϑὴ ἰδδὲὶ ἰὴ 
ΒΘΙῺΘ ὨΌΣΤΩ ΘΙ ῬΓΘΥΔΙ]8 ἴῃ [Π6 ῬΣΙ ΒΕ νϑβὶ- 
ΤΩΘη8; ἱξ 16 Γδογοίοσο δἰ μηΐβοδηῖ, δά 
Ῥοϊπίδ, ἰπ τ ΐ8 ἱπδίδηοο, ἴ0 ρμοσίδοϊ, υπ- 
αἰνιἀθᾶ, δηὰ πηὰοῆ]οὰ Ποϊΐηθθθ, ὙὩΤῊΘ 
ἴουγ ἱπρτοαϊθηβ δΓΘ: 

1. τη (ἼὮ, σμύρνα, μύῤῥαλ ἰδ δῇ 
διοζηδίῖο ρἰδηΐ, υδοἃ ποῖ ΟΠΪΥῪ 89 ἃ ζπμιὶ- 
ξαῖοτ, Ὀυΐ 85 ἃ Ῥογ6 [ὉΣ ζαγιηθηῖϑ, 
δ6418, ἴοΥΓ δια αἰ πλίης [᾿6 ἀθδὰ, 88 δὴ οἱηϊ- 
ΤηΘὩϊ, Δηἃ 4180 [ὉΓ τηραϊοῖηθβ. Ιὲ 18 οὶ 
ἔουπὰ ἰῃ Ῥαϊοϑεῖπο, οχοορῖ, ροσῆβρβ, ἴῃ 
βαγάθηβ; Ὀυὺ ἰῃ Αγαρῖδ, Ἐπηορία, δηὰ 
ΔΌγβδίηἶα, 0 Ὑδ8 ὙΘΥΥ ΤΠ Οἢ οδίθοιηοὰ 
ΕΥ [126 δησίθηϊ ὨΔΟΪΟΏΒ, ΘΒρθοΐ δ! [ἢ 
Οτίθηΐαῖϑ, μὰ ν᾿ Κποόονῃ ἴὸ ποτ ἴῃ 
ΒΟΥΟΓΔΙ νδσιϑίϊοβ (δίδοίθ, ἀδοίγοδ, Ττορ- 

Ἰοάγίϊςα, οἴο., Ῥ]ϊπ. χὶὶ, 35; 2) ἴοδο. ἱ. 78). 

τ: νγ88 δρρ]ἰοὰ οἰΠο Ὁ 88 8 σάτα [ὉΓ ἔπηιὶ- 
ζϑξίηρ, ΟἹ Ἰᾳα!, 85 [06 ομίοῦ ἱηρτοάϊοης 
οὗ 8 ὙΘΙΥ ΟΟΒΩΥ͂ οἰπίτηοηϊ; ἰδ τδϑ Θυθῃ 

δατηϊχοα ἴο Ὑ]Ώ6, 0 ΘΩΒΔΏΟΘΘ 18 ΒΡΙΟΥ ἰδδί6; 

δηἀ δῇ ΘΧίγοη οἷν ΒιΓΘΩρΊΒΘΏΪΩΡ ΡΟΥΤΘΥ 8 

αἰὐγὶυϊοα ἴο βαοῖ νὶθθ. ΤῈ συμ οἰἴποσ 
Θχυάοθ οὗ [185 οὐγὰ δοοοσγὰ ((μῖ8 18 {Π6 
ἽΥΙ ἽἼ οἵ οὖν ἰοχέ, ἰἀθηῖῖοδὶ ὑἰἢ 

ΔΙ» ἼΘ᾽ 'π Οδηϊ, νυν. δ: “δροῃίδηθουβ 

ΤΑΥΥΤῺ," δηὰ ἰ8β οὗ ϑῃροσίοῦ ΔΌΔΙ ΝΥ; 



ὅ6ὅ ἘΧΟΌΌΡ ΧΧΣ. 

ἰῃδὖ 1Ὁ ΤΩΔΥ Ὁδ 8 τη ΘΠ 0718] ὑο {86 οὨΙ]άγοη οὗὨ ἴβγβοὶ Ὀθίοτθ 
{π6 Ιοτχά, ἴο τα δὴ αἰοῃϑιηθηῦ ἴου γοὺ  80018.---17. Απὰ 
{886 Τιογὰ βροῖκα ἰο ίοβοϑ, βαυίηρ: 18. Του βῃδ])ῦ 4150 
ΤΏΔΚΕ 8 αν ὁ ὈΓΆ88, ἀπά 108 Ὀδ86 οΓ Ὀγά88, ἴῸΥ γϑδῃίηρ; 
8ηα ποι ΒΠ8]0 ρἶδοθ 10 Ὀαύνγθθη {Π6 Τοηΐ οὗ Μοοίϊηρ δπα 
Ῥούγψθοῃ μ6 δἰΐαρ, δῃὰ ἱμοὰ βῃα]ῦὺ ρυῦ νγαΐοῦ {μοσγοίη. 
19. Αμᾶ ᾿διοῃ δῃὰ ἢΪ8 808 80}81}} σα ἰμογοαὺ {μον 
᾿8η68 δηᾶ {πεῖν δε: 20.  Βδῃ {πον ρὸ ἰπίο {86 Τοηῦ οὗ 
Μοοίϊηρ, ὑΠ6Υ 58.411 τγαϑὰ τοὐέλ νγαΐοσ, ὑμαύ {ΠΟῪ τηδὺ πού 
ἀ16; ΟΥ ψΏΘη (ΠΟῪ ΔΡΡΙΟδΟΝ ἰο ὑμ6 αἰΐαν ἰο τη ἰδίου, ἴο 
Ὀυτη 8 ΟἸουῖησ τηδὰβ ὉΥ ΠΓ6 ἰο {86 Ιοτὰ: 21. ὅ5ο {βοῪ 
8}.48}} τναβ {μοῖρ ἤ8η48 δῃα {πΠῸ6ῚΡ ἔδεί, ὑμαῦ ὑΠΘῪ τ ΔΥ ποΐ 
α16: δηά 1ὑ 8841] 6 ἃ βίαξαϊδ ἴῸΓ δυδὺ ἴο {ποῖη, φύυθη, ἴο Ὦ1Ππὰ 
δηῃᾷ ἰο 8 βοεα ἐπτουρμοαΐ {6} σοηθγαί οηϑ.--- 22, Μογο- 
ΟΥ̓ΟΡ, ὑμ6 Τιογτὰ βροῖκβ ἰο Μοβεββ, βαυίησ, 28. Ταῖκθ ἰβοὰ 
4180 ἰο {π γ861} ρῥΥ]ΠΟΙ͂ΡΑΙ ΒρΊο 68, Οὗ Ῥυγ ᾿Ἰηγττῇ ἄγε δυπάτοα 
δ)οϊοῖδ, δα ο βυθοῦ οἰ μϑιηοη [Δ] 80 τοσοῦ, το μυπάτοα 

δορὶ, σμύρνη ἐκλεκτή), οἵ ἴτοτῃ ἱποϊ βίο ἢ8 

τηδάδ ἴῃ [86 τἰπὰ, Τῇ δβοάϑοῦ Ῥμθα ἰξ 
ἦδ οδιαϊηοὰ τοδὶ ΘΟ Υ 18 ἴῃ Ψ0}} 

απ Αὐρυπί. Τμο ἀοσδοτ ρου πἢϊς ἢ [6 
δηοίοηςξ τυϊοτϑ πδνὸ ἰυτηϊδοὰ οὗὨ (}͵18 {7660 
ΟΥ Βηγαῦ ἀο ὈΥ͂ ὯὨῸ ΤΠΘΔΏΒ ΒΩΤΘΘ; δ5|Π600 
ἘΠΙΤΘΉΡΟΥ 8 δοσυγαίθ ΟὈΘΟΓΥ ΔΙ ΟΏ8 ἰδ Ὧ885 

τοοοίνοὰ 6 πᾶ Βδιβαιηοαθηάγοῃ 
Δίγιτηα; 115 ὕὉδικ [8 διῃοοί ἢ, 816, 
νου θη; [06 Ἰοᾶνὸθ δὰ [16 βίθιι δῖὁ 
γ ον δ τΐθ; [86 ΤΌΥΤΏΘΓ ΔΓΘ ΟΥδὶ, 
{τ 0]16190, δηἃ δίδηἀ ΟἹ Ββῃοσγί, βιηοοι ἢ 

Ῥοάπηοοβ, οἰοΠΟΣ δἰ ΠΥ ΟΥ̓ΪῺ οἰ αδίογβ, 
ΤῊο ἔγα δ ΑΥΘ ουὐδι!ν ροϊηιθά, δηᾶἃ Ὀγόνῃ; 

1:0 Ταδίῃ ἰ8 δ᾽ γαῖ ΟἹΪΥ δηὰ τ 8ἢ, Ὀπὶ 
Οδηροδ στα θα!} }γ ἰηΐο γοίονν, ἀπὰ 88- 
δΒΌΤΩΘΒ, ἴῃ δαγάἀοπίηξ, 8 τοὰ ἀϊδῇ ΘΟΪΟΌΓ.--- 
Οἰδον ἀοϑουροηδβ, 806 ἴῃ εν, χίὶϊ. 15; 

Τίοεο. ἰ. 78; Το ιοά. ν. 41; (εἰείμα, Ἡϊατοῦ. 

ἷ, 520, οἰ δεᾳφ.; Ἀοεεπηεύ εν, ΑἸύοτ. Ι΄. 

ἷ, 159. 

11. ΟἸππάμον ([1}2Ρ, κίνναμον), δῃ 

διοϊηδίὶς τἰηᾶ, ἱπηροτίθα ὮΥῚ 116 Ῥμωηΐ- 
οἰδῃ8, ΟΥ, 88 ΟἾΠΟΥΒ Ὀοϊΐονα, ΟΥ̓ ἰ2ὴ0 Ατα- 

Ὀΐδη8, ᾿γ88 τοῦ οἢ) πϑοὰ [ὉΓ ρΡατγίατηοβ δπὰ 

οἰπεηθηῖβ. Τὴδ οἰπηδιηοη-ἴγοθ (Πδυγαβ 
οἰπηδελοϊηθπι, 0416 ογωπάα-σαιλαΐ ὮὉΥ 
186 πῃ δ απ οὗ ΟΟΥ]Ο 1) ΚΤῸΤ δ ἰῃ Εδβὶ 

ΤἸηάΐα, Ομ ΘΗ ἴῃ Οὐγϊου (ΤἈΡτόρδηθ), 
δαΐ, δ ρσοϑοπῖ, αἷβὸ οὔ {86 ΜαΙδθασ οοδϑὲ, 
ἴῃ 1.6 ἰδίαπὰβ οὗἨ ϑυτηδίτα, ἰη Βόγῆθο, 

Ομΐηβ, διὰ Οοοδίη-ΟΠὨΐηα. Βαὶ ἐο Ὀδδὶ 
δοῦΐ ἱ8β ἑουπὰ πῃ Οογϊοῃ, οὐ ἴδ0 δοπὶἢ- 
ὙΓΘδίθτ οοϑδβί, ὙΏΟΓΟ [Π6 501] ἰβ ᾿ἐρῆϊ δῃηὰ 
ΒΔΠΟΥ, δηὰ [Π6 διἰτηοδβρῆοσο σηοΐδὲ ἔγοτι 
[86 Ὀτ τ ]θηὶ δοαίδοσγη τη 8. ΤΏ Ρ]δηί8 
Ῥεχίπ ἴο γἱ6] 4 εἰπηδιθοη τ θη δϑουϊ εἰχ 
ΟΥ̓ δΟΥΘΏ ΥΘΔΓ8 οἷά, δ'οσ ὙΠΟ [86 ϑδοοῖβ 
ΤΩΔΥ ὃ οὔξ ΘΥΘΙΥ͂ ἴ(ἰγῸ6 ΟΣ [ὉῸΓ γθϑΊδ. 
ΤῊΟ οἰπηδιηοι-Ἔγθο 8 ΟἿΪΥ δἷποο {Π6 16 δὲ 
ΟΘΩΓΌΣΥ ΙΏΟΙΘ ΒΟΘΏΌΓΔΙΟΙΥ Κηοῖγη, 88 
ΒΙΓΔΏΖΟΙΒ ὙΟΙῸ οὶ ῬοΙτη 6 ἃ δΔοοθ88 ἰῃίο 
186 ἰηίοτγίοῦ οἵἨ ΟΟΣ θη, τ Βοτο ἐπ εἰπηα- 
ΣΩΟΠ ΒΤΌΤΟΒ ΟΟΟΣ, Οπ ἰδ6 οοδδὶ ἱξ ἰ8 
ἘΘΏΘΓΑΙΙΥ δρουϊ ΘΙ ἴἰο {ΠΣ ἔδος 
χα, Ὀαὺ τοϑομθ8 8 τη ἢ στοαίον Βεὶρῆς 
πῃ [06 στονθδ; ἰδ βίοι ἰ8 δροῦϊ ἴσο ἔδοϊ 
ἷπ οἰγουτηΐδγθηοο. Ὑπὸ ποοὰ ἴ5 ἱποάοχ- 
Οὐδ, 80Η., δηὰ ΜΒϊ6, δπὰ ἰδ δρρὶ θὰ ἴος 
ὙΘΙΥ͂ ΥΔΙΓΙΟῸΒ 1808. ΤῊΘ ΒΟΌΡΙΒ δτα σ ΣῪ 
ΠΌΙΩΘΤΟΌδ; ἴ86 ἰδανοδ, οὐχί 8 }}} δἰ πηοδὲ 
βοδυῖεῖ τοὰ, Ὀθοοτὴθ Ὀγζἢϊ στθθῃ, τὸ ουαὶ, 
ΤΟΒΟΣΔΌΙ Πρ 86 ἸΔΌγοΙ, δηὰ ἴουσ ἴὸ εἰχ 
ἸΏΟἢ68 Ἰοηρ ; [86 Ὀ]ΟΒΒΟΙῺΒ ἃτὸ Ἡδιἰϑἢ, οὗ 
ΔΩΊΘΘΔΡ]Θ δ516}}, Ὀὰϊ ποῖ δτγοζηβείς : ἷπ 
ΑΡΓΙ ΠΟΥ ἀογοῖορ ἐμοπιβοῖνοβ ἰπΐο οὐαὶ 



᾿' 

. 

Κη) ἢ ΣΦ δὅθ6 

ὑπ Τὴν ΘΡῚ ΓΥΙΡῚ 56. ΝΜ ΘΙ ἘΟΡῸ. ἘΣΤΟΝ 
ΠΡ ΤΠ Ὁ Ἰρρὺ Ἰὰς ΤΡΡΊῚ 86. 1 [ὙΠ ΠῚ ἸῚ ΘΕ 
ΒηδϑΑ 86. 1 ΠΝ Θ᾽ ΤΠ Ὁ ἸκῸ ΠῚ ΓΙΡῚΘ ΠΣ 
τοῦ ΠΡ ΚΙΥΤΙ 57 «ΤΊΣ ΠΣ ΤκῸ τῶδ ὅάστας 
“ΠΝ 38. ἐΓΠΟΡΣ ΒΕΓ ΤΡ ΣΤ ΓΟ Φ ΣΤ ΤΙ γ 9. 29 
ὉΠ Ις ΣΦ᾽) 39. : ΒΣΓΤΙΝῚ ἬΞΕΓΤΙῚ Ὑϑ σφ Γῇ ΠΡ ΠΣ 
ΩΤ. ΤΙΝ ΤΑῚ 80. 1 ἔΡΠῸΝ ὈΠ9). ΓΘ ὈΡΡῚ ΦῚ ὙΠῚ 
ἽΣΙ ὈΟΣῚ ὩΝ Ἀὴ 581. ἢ ΠΡ ὉῸΝ ΠῚ ΠΡῸΣ 
ἼΞ ΟΝ 88. 1 ὈΞΤΡ Ὁ ΠΙ Πτν ΦῚ ΤΠ Ἰεῷ πὐρνθ 
ΣΡ ΟῚ Νὴ ΣῚΡ ὑπ σνῃ εὗ θυ γοϑὴ 85. εὖ δὴν 
ἔγαϊεδ, τεϑετ Ὁ] ̓ς [Π066 οὗ [6 πη]Ρον -ἴΓο6; 

186γ τίρει ἴῃ διιῆ6, ἀγὸ ποι ΠῈΣ ἴπ 5 πλ6}} ΠῸΓ 

ἦῃ ἰφβῖο βἰ τ ]δγ το 186 οἰππδιιοι; δαΐ, ἰἢ 

Ὀοΐ]εά, ΤΠΟΥ ϑοοσζοίθ δὴ οἱἱ, νι ἢ οἢ ὈΘΟΟΣΊΘ68 

μαγὰ, πτιρΐτο, ἀπιὰ ἐγαρτδηῖ; ἰδ 18 [ΓΘ υΘΏΥ͂ 

πϑοὰ ἰογοϊηίταθηῖδ, πὰ Δρρ]ἰοὰ ἴὸ νοπηᾶβ; 

ἐξ 15 Ὀυτηὶ ἴῃ Ἰδρδ, δῃὰ, Ἵβρϑεΐδ! νυ [ῸΣ 

ἴα υδὲ οἵ ἴπο Κίηρ δηὰ τπ6 σδυγοῖθ8, 

Ῥτερασγοὰ ἰηΐο οαπάϊοβ, ν ΐομ, πὶ Ὀαγηΐηρ, 

ἀἰἶἴἔυφο ἃ πιοδὲ δρυθθδῦϊθ διη6}}. ΤὯΤῆθ 

δίετα δὰ ἰδ6 Ὀοπρῆδ οἵ 186 οἰπηδηηοη- 

ἸΣΟΟ δ δυϊτουηάδοῦ ΜῊ ἃ ἀουῦῖο τἱπὰ; 

τῆς εχίοτῖοῦ οὴ6 ἰδ τ (18) ΟΥ̓́ΘΤΟΥ, δηὰ 

αἰτηοδὲ ἱηοάδοτουβ δηὰ ἰαδϑίοϊθβθθ; ὃδυΐ 16 

ποῦ οπδ, ὙΠΟ Ὦ ΟΟὨΒ᾽δέ8, ῬΤΟΡΟΥ͂Υ, οἵ 

ἔπο οἱοβοϊγ-οηποοϊοὰ τίπᾶϑ, {ΓΙ δμ 68, 1 

ἁσχίοὰ ἰῃ 1Π6 δτιη, (παι τισποῖ;-τα]θοὰ Ὀτονγα 

εἰσπδιοοῦ, τ δοΝ ἦ6 ἱτπιροτίδαὰ ἴο ὑκ ἴῃ [ἢ 

εἴδρο οἵ μΐη ἄπο Ὀασίκα, οἰσῆλ οἵ ἔθη οὗ 

«ἰοι, τοοὰ οὐδ ἱπῖο {86 οἸΠΟΥ, [ΌΤΙ 

δοτιοίξσηοβ οὔ 481}, ΤῊΪΒ ἵππον τυἱηὰ ἐ8, 

ἴω ΟἿ ἰοχὶ, ἀεεϊχηαιοα Ὧ 2 192}, “ ϑΡΊΟΥ 

εἰπηδίσου." ἘΕΎΟΙΩ (Ππ6 ΟΟΘΓΒΕῚ Ῥίθοο8, δῇ 

οἱἱ οἵ εἰπηδηιοη ἱα οὐιδιηθὰ (806 Κείίεν, 

Ἑτακιάο ΥἹ. ἱν. 8, 123, εἰ δεᾳ.; ῬΊίπεν, 

ἘϊΌ]. Τλςι. 1. 784; ΤΠ ονΐε, ἰὰ ἘΠι|ι1ο᾿Β Ογοϊ. 

Ὦ, Ῥ. 210, εἰ 4ε4.). 

ΠῚ. σλυανῦε (73 3, οὗν 218 ΠΡ, 

οὐ ΞΡ ΠΡ, κάλαμος ἀρωματικός : 

Οἰαϊαπιπβ οἀοταί8) 88, ἔγοτῃ ΘδΥΪ εἰ πιο8, 

Κπονπ ἴο ἐΠ6 δποίθηῖδ. 106 τοοῦ ΓᾺΒ ΥὙΟΙΥ͂ 

ΒΙΘΉΙΥ ῥτίζοὰ δ} δ βρίοθ, ὀδβροϑοΐδιγ οἵ 

(δοδο δρθοΐθβ πο στὸν ἱπ Ασαδία δηὰ 
Ιπᾶϊα; [8086 ὙΥΣΟὮ ΟΟΟῸΣ ἰῃ ἘΠΓΟΡΘ ὝΘΙΘ 

288 εβιθοιηθά, [Ιὲ 18 4180 βαϊὰ ἴο δᾶνθ 

θόθθη Τοαῃὰ ἴῃ ἃ Ὑ4]]6Ὺ οὗἩ Μουης ΓΘ ρδηοη 
(Ροϊγό. ν.46; διίσαδ. χνὶ. 4). Οἰπείτηθηιβ 
δηὰ δΠιτα  Δ ΙΟΠ8 ὙγοτΘ σΘΠΟΓΑΙΥ Ὀγεραγοὰ 
ἔτοτῃ 18, ΤῈ ῥ]απὶ ἢδ8 ἃ τοοὰ-ἶΚα βίθι, 
ὙΠΟ ἰ8 ΟΧΊΓΘΙΔΟΙΥ ἰγασταηΐ, κ [ἢ 

ἰεδύθβ, ὀβρθοὶ ΙΥ ποθὴ Ὀγαΐϊδοὰ, [Ιι ἰδ οὔ 
ἃ ἸΔΎΓΩΥ ΠΟΪΟΌΓΣ, τ οἢ Ἰοἰπιοὰ, Ὀγθακίηρ 

ἴῃ 8Ρ᾽1πίοτβ, δη ἃ Βαυϊηρ [ἢ 6 ΠΟΙΊΟΥΥ 86 πὶ 

Β|1οὰ τὶ ΡΠ ΕΚ ἐμὸ τοῦ οὗἩ ἃ βρίΐἀδὺ 

(ςοπιρασγο Τλεορὴν., ΓΊδης. ἰχ, 7; ΤΙ ἐπ. χὶϊ. 

12,48; ιοά, ϑὲο., 11, 49; Ζίοεο. ἰ.17; 

Οεἰεῖμε, Ἡϊετοῦ. ἱϊ. 826, εἰ 464ᾳ.)δ. Τὸ νγδ8 
τυ οἢ ναϊυθὰ διησηρ (ἰδ6 ΗοΌτονθ (Οὐ δηΐ. 
ἷτ, 14; ἴ58, χ }}], 24); δη νν88 ἔγοπι [ηἀϊ8 

᾿πηρογίοα ἴο Ῥαϊοβεῖηθ (δος. Υἱ, 20; χχυϊΐ, 
19). 

ΤΥ. ὕλδδια (ΠῚΡ, οὐἤἁἨ [δ6 βδῖὴθ ζ3θηυ8 
88 ΓΛ ΥΡ, ο8.5514)}8 Ἔχ ύθπευοἷγ τηθπιϊοηοὰ 
ΒΥ δηςίθηϊ ὙΤΙΟΙΒ 88 8 ΔΙΌΤΊδΙς τἱηᾶ, 
ὙΠΟ ͵Δ5 τηϊχϑὰ 88 δὴ ἱηρτοάΐοηςϊ τ τἢ 

ἔτασταμιὶ οἰπιπηθηίθ; διιοηρ ἰδ ἀἰδγοης 

ΥΑΤΙΊΟΙἾ68, ΟὯΘ 8 Ὡθηηθα κιττώ, ἩΠίοΝ ἷ8, 

ῬΟΤΒΔΡΒ, ἰἀθπείοαὶ τῖ ἢ ΠΡ (ύοεο. ἱ. 19λ. 
Οἰαβϑῖα οἱἱ δηὰ οδβοΐδ 8 ἀγὸ κου 8 
τηοηίϊοηθὰ, 1Ἐὸ βἤγι 8 δαϊά ἴῸ στοῦ 
ἷπ Ιπἀΐα δηὰ Αταθίδ; ἐλ ἰ8 δου δῖ ΠΥ τοὶ 

18δὸ Ιδυχυβ οαδδῖα οὗ Μδίδραν; ἴον (ἢ ἷ5 

ΟὨΪΥ ἃ Ἡἱὰ βϑρϑοῖὶθϑ οὗ [μ6 Οἷδηδιηθα 

Οογ]οπίοσση, ΝΟΣ ἷἰθ οδδεὶβ Σιθ σοὶ αἷδ- 



8ὅ67 ἘΧΟΌΌΣΚ ΧΧΧ, 

διὰ δέδην δ᾽οζοῖβ, απα οῇ ϑυγθοῖ οδίδπηβ ἔνγο υηᾶγοά δηᾶ 
ΔΙῸ δλοζοῖβ. 24. Απὰὰ οὗ οαββῖα ἔνα μυμπαγρα δἠοζοίβ, αἴίον 
[86 56.861] οὗ {6 βαδηοίυασυ, δηᾶὰ οὐ οἱΐγθι οὶ] ομα δίῃ: 
2ὅ. Απά ἰδοῦ 5ῃ8]Ὁ0 τηδκθ 1ὖ δὴ ο}] οἵ ΒοΟΙΥῪ οἰπίμηθηΐ, 8ῃ 
οἰηὐτηθηῦ ΘΟΙΩΡΟυΠαΘα 86 Ὁ {86 τί οὗ [86 ΒΡΙΟΘΓ : δηα 105}8}} 
Ὀ6 ἃ ΠΟΙΥ δηοϊηξηρ' ο]. 26. Απά βου βμα]ῦ δῃοϊηῦ {6 
Τοηὺ οὗ Μοοίϊπρ᾽ βου ἢ, ἀπ ἰμ6 τ οὗὨἨ {86 ὑββύ ΠΏ ΟἿ ; 
27. Απὰᾶ {86 8016 δπα 411 105 ν688618, 84 86 οδῃα]οβίϊοϊς 
δηα 18 ν688618, 8ηἃ {88 8108} οὗ ᾿ποθῆβοὸ;: 28. πᾶ {86 
ΔΙᾺ οὗ Ὀυτηΐ-οδογιηρ τι 411 108 ν68586]5, δῃὰ ἰδ ἰαυοῦ 
δηἀ 18 ὈΆ886δ. 29. Απὰ ἰδοῦ 8}4]Ὁ0 ἢ8]1ὁ τ᾽ ὑπο, ὑμαὺ ὉΠΟῪ 
ΙΏΔΥ Ὧδ τηοϑὺ ΠΟΙΥ; ἦν Βόβοονοῦ ἰουομοίῃ (Βθῖὰ τησδὺ Ὀ6 
Βοῖγ. 80. Απά ἔμοὺ 8}α]ὺ δηοϊπῦ ΑδῸμ δηὰ ἴ18 Β0ῃ8, 
διῃα Βα]ΐονν (θαι ἴο Βαύῖνα 1η6 88 ρῥυϊθδίβυ 81. πὰ ἴποὰ 
Βῃα] Βρϑδξκ ἰο {π6 οὨ]άτθη οὗ [βγϑε], βαγίπρ, ΤῊ 8 884}} Ὀ6 
ἃ ΠΟΙΥ ΔποΟΙ Πρ, Ο1] ἰο τη ὑπγουρμουῦΐ γοὰ ραπογδ 008. 
82. ὕροῃ τηϑη 8 Π6βῇ 8}14}} 10 ποὺ Ὀ6 ρουγοα, ΠΟΙ 888}} γοὰ 

1 πρὶ. Ῥετνε.--- ὙΠ δΔίβοουοσ ἰοσοΒοι ἰδότα 8841} Ὀο ΠΟΙ. 

εἰηρσαυϊδηοᾶ ἸΤΌΤη οἰπημδηοη “ ΌΥ (ἢ6 ΟὟ ΡρΡγΘΡδγδοῃ οἵ οἰῃσηθη). ὙΠ (Πϊ6 ΟἹ], 
οΟἰ αἶα οονοτίηρς οὗὁἨ Ὀδσκ Ὀοϊπρ δεγαροὰ 
ΟΥ̓ το ἰδϊίογ, αὶ δ] ον ἰὸ σουδὶη ΟΣ 

[6 ἔογιμοσ. Αἱ ργοβϑηΐ, Ἵϑββὶ8- ὍΔ 18 
Τα ΘΠΟἾΥ 8014 ἰηδιοδα οὗἁὨ εἰππδιιοῦ; ἱξ 
888 16 88Π16 ΚἜΏΘΓΑΙ ΔΡΡΘΑΓΘΠΟΘ, 581|6]], 
δὰ ἰθδῖο; Ὁυῖϊ 118 θυ ϑίδιισο 8 {ἘΠ ΊΟΚΟΓ 

διὰ σολγβοσ, ἰϊ8 οοΐουγ ἀδύκοσ, 115 βαυουῦ 

ταῦοῖ [685 βινοοὶ δπὰ πο (ἴδῃ ἴπδὲ οὗ 

Οὐογΐοπ οἰππδιηοη" (ονΐε, ἰοο. οἷξ, ἰἰ. 212). 
Ιι 18 ἱπιροτιοὰ ἔγοιῃ ΒΟιΊΑΥ, Οἰαἰσοῖία, 
Βαϊανίδ, δίησαροσο, οο. 

Τῆς αὐδηθγ οὗἨ ὁδοῖ οὗ {ἴ|686 δρί θα ἴὸ 

Ὅ6 πιϊχοὰ νυ τὴ 6 ρυγο οΟἿἶνθ-Ο]} 'τδ8, οὗὅ 
ΤΑΥΤῚ δηὰ οδδεῖδ, ἔνα δυπάτοα βῃο κα 5, 
δηὰ οὗ οἰππδιηοη δηὰ οδἰδιηαβ, ἔὑπτόὸῸ Β0}- 

ἀγεὰ δηὰ δῆγ. ὙΠδὶ δοκοὶ ΔΥῸ τιθδηξ, 

ποῖ 8 ΒΒ. }|6Υ ποϊχης, 8 ουϊἀθηΐ, ἴγοπι 

γεῦ. 94, τγῦστθ ἰδ 18 ΘΧΡΤΟΒΒΙΥ τηθηιοηοᾶ, 

“τ (6 δα ϊτίοη, δαὶ ᾿ὲ θῃουϊὰ δα [Π9 

λοῖν 8μεῖκεῖ, πο Ῥοΐϊηῖϊδ δραίΐη ἴοὸ 186 
δαςγοὰ 86 ἴογ τσ τἢἷ8 οΟἰηίτηθης Ὑ48 

ἰητεπἀοὰ (ὉΡ ΠΠΦΌ, τοῦ. 35). Το ργοὸ- 
ῬΆΓΟ βυοῖ πηΠΓΟΏΒ, 8 σογίδιη Κηοπ]οαρθ 
δηὰ 81.1}} τγδϑ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ; δηὰ ἃ πιδὴ ΨὮΟ 

Ῥοεδβοδϑοὰ {18 δ.1}} νγδβ ἃ ΓΙ, α ϑεαϑομετ 
(ἄοτα ΠΡ, σῃδ ὙΔΟ πιῖχοδ Ἂρίϑϑδ ἴοσ [80 

106 ψΠ οἷο τοηῖ, δηὰ 4δ]} ἐξβ νϑϑδεὶ8 δηὰ 

ἐπι ρ]οπιθη δ, Ταγο ἴἰο ὃ6 δηοίηιοὰ; {ΠΘΓΘΌΥ 

[80 ὁπὸ γγἅ8 τηδγκοὰ 88 ἃ ΒΟΙΪΥ͂ μΪδοα, [86 

ΟἸΠΟΓΒ 85 ὨΟΙΥ ἱπδίτ η 8: ΠΟΥ ΜΟΥΘ 

ἀονοίοα ᾽'ο βαῃοῦν ; [Π6 Πυλνίηδ ῬΟΥΤΟΣ 
γοϑύδά ροὴ τποπὶ; [6 Βρίτίξ οἵ αοὰ 
β]16ἃ {π6πι.---Ἴ8ο ἔοττα Ὁ) (νον. 82) ἱδ 
οὈνϊουὶν ἴἢ6 πέτα Καὶ οἵ ἼΦ᾽, ὙὮΙΟΒ 15 
Κίπάτοὰ τυ 9 δηὰ Ἴ)Ό, ἴο ροῦσ, διὰ 

ὙΠΟ ἰδ ἰτοδυθὰ ἴἰκὸ 8 υετὺ οτὶρίηθ! } 

ὙΈ, .ε8 ἽΥ,,, ἔγοτι ὝΥ), οἷς; δηὰ {6 
σποτὰβ Ἴ0») ἐξ ΟἽἿΝ ἭΚ2 ἊΨ ταῦει, ἐβοτο- 
ἔογο, Ὀ6 Σδπεϊαιθα: "056 588).8}} ποῖ Ῥοιιγσ 
ἐξ οὐ 186 Ὀοὰν οὗ δηοίδον τδῃ,᾽ οὐ “ἰξ 
88} 41} ποῖ ὕὉ6 ρουτεὰ "ἢ"; [86 86 οὔ ἐΠ6 ταϊτὰ 

ῬΟΓΕΟῚ ἱπ (Π6 δοῖδνο, 1 8 ἱἰτηρΡΟΓΘΟΏᾺΙ 
'σηϊβολιίοη, ἰδ α Ηροῦγαϊδιη Ὑ Ὡς τὸ 

βδνθ δἰσεδυ ποιοθὰ ϑΈΎ ΧΆ] εἶτλθα. ΙῈ 
ἷ8, ᾿ἰπογοίοτο, οί ποῦ ὨΘΟΘΕΒΑΣΥ͂ ἴο τοδὰ 
Ἵδ᾽" ᾿ηϑιοδὰ οἵ ἼΦ", δῆλον 6 δηδίορυ οὗ 
Οἀϑηοϑβὶθ 1.36, Ὑῇοσο ἴ86 Κ οὶ τεδάδ Ὁ} 
ἐπειεδὰ οἵ ὯΦ9.} ; ὑοῦ ἰδ ἐξ [86 Ηορβδδὶ οὗ 
ἽἸΟ, θοὸς που]Ἱὰ Ἰἰκουνΐθο ἀδιπαηαὰ Εδὶ8 
ἀονϊδείοη ἤτοι ἴδ τϑοοὶνοὰ ἰοχὶ.--- ΠΣ Ὁ 
ἦδ Βοσο ἔπ ῥγοροσίου οὔ πρτοάδηϊδοῦ οοτὰ- 

Ῥοποηίρδσείδ ἢ ὁδοὶ οὐδοῦ; [δδὲ ἐξ ΟΣ ΥΠΔΙΥ 
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ΓΌΣῪ ἽΝ 155 ὙΦ Ὑδν ΠΡῪ ὙΝ ΘῈ 88. 1 Ὀ50 
τρις τὴπὴ ἼΘΝἢ 84 Ὀ : ΝῺ 

ἼΩΞ. Ἴ ΠΡΙ ΤΒΡΑ ὈΘΡ ΤΆ Τὴ ἈΡΡΑ Τη0) Οξ Ὑ τ 
ΤΆΘΒῺΒ ΟὨΪΥ ΠΌΔΙ Υ, ΟΥἨΩΌΤΑΌΟΓ, Π88 66 Π 
οὐδβοτυε οἱ υ. 8.--ΓΠ6 δίγαησεν ὍὮὯΟ 18 
Βοζα (τον. 338) ἑογυϊ θη ἴο ργορδῦοθ, οσ [0 

ΔΡΡΙΥ, οἰπίτηθηίδ τηϊχϑὰ οὗὁἨ τΠ6 88πὴ0 ἔοΌΓ 

δι δαίδηοοθ ͵υ3ὶ Θπυχηογαίοα, 18 τ᾽ 6 5786» 

ἦϊο Ὅο ἰδ οὶ οὗ [πὸ ἴδ γ οὗ Αδγοπ, 
Ἴκὸ ἴῃ χχῖχ, 88; ὙὯΐο δοῖβ ΘΟ ΓΆΤΥ ἴο 

τιϊπ Ἰη)πποϊίου 18 ἐπγοδιοηοὰ 11} Χο βίοη 
ἔτοτα [6 ΒΟΙΥ πδ͵ιΐίοῃ, ἐμαὶ 8, 88 6 δρρ8- 
ΣΟΥ ἀο68 οἱ Σοδρθοῖ [86 οορτηδηὰ δηὰ 

Ῥτγοχιΐδο οὔ Οοα, ψῆο διἰγιθαϊοὰ ἴο ἰδεῖ 

οἷπίσησης Δ Ρυγϊγίηρ, δηὰ βδῃς γἱης 
Ῥονοσ, 86 ἔοτίοι 8 ἢἷ5 τρις οὐ δηὐογὶης 

ΔΗΥ͂ ἸΟΠΖΟΣ [Π6 ἱτητηθάϊαῖθ ΒΟΥΘΤΟΙ ΧΏΪΥ 

δηἃ συϊάδηςοα οἵ [86 ΗΟΙΥ ΟὨο. 
8.4. ΤΊο ὅ'λοΒῈΡ ΙΝΟΕΝΒῈ ΔΒ τηϊχοᾶ 

οὗ 186 ζΟ]]ονεῖπρ ἴΟΌΣ ἱηρτοάϊ οη.8: 
Ι. ϑτοπὰχ (ΠΏ), βίογαχ οῆοϊη 118). 1ἰ 

τον ἴτεϑ ἴῃ ὅὅ'υτία, Ῥαϊοβδίίπο, Ασδθία, 

Απἰ6 Μίπον, Επηορὶδ, δηὰ πὸ δουΐῃογη 
Ῥαγσίβ οἵ Ευσορα; [6 ἴθᾶνθδ ΓΘ ΟΥ̓ΔΪ, 

ὙἱΠοδ δὲ 106 ΠΟΙΒΟΥ δἰἀθ, ροἀυησυϊδία, 
4. ἴποΐοβ Ἰοηρ, δηὰ 1} ἱπο Ὀγοδᾶ; [Π6 

ἵγος δἰίδίη9 ἃ μείψηςι οἵ 12 ἴο 20 ἔϑοῖ, δὰ 

Ῥτοάμπορδ ἃ οοῃβί ογ  ὉΪ6 ΠΌΤΟΥΣ οὗἁ τ 
Βοαρῆβ. ΤΉ βου Β ΔΙῸ Βῃ0 ν- ἩΠΙϊ6, 811 
ἴῃ οἰυκίογε δὲ (86 Θχ γοσ τΥ οὗἩ ἴΠ6 ὈοΌρΒ, 
διὰ δρτοδὰ ἃ ὙΟῪ δρτθοϑῦϊο οὐουγ; ΠΟΥ 
Ὀγίηρ ἰοσίϊι 511}8}} ππ!8, το σοπίδίη ἴὑ7ὸ 
Βεγὰ βιηοοίἢ ΚΟΥΠΟΙβ, οὗ δ δίσοηρ ἰΔδῖθ, 

Ἐτοπὰ [Π6 ξίοσῃ ἀϊ5ι1}8 οἰ ΠΡ Βρομ ΔηΘΟΌΒΙΥ, 
οὐ ὉΥ ̓ ἱποἰκίοπδ, 8 ζυῖη- Κα γοαίη, νὩ]οὮ 8 
ἘδΏδρῶγοηΐ, Ῥαο- τοῦ οὐ Ὀσγοπηίδη, βοΐ, 

Δ ὙΘΥῪ ἔγαρτδηϊῖ, ἩΔΟΒ τγδ8 τηϊχϑᾶὰ πὶ ἢ 
ῬΕΓίΌΠπ)65 δηὰ οἰπιιηθηίβ, δηὰ νὸ8 8150 
ΔΡΡΙ1Ιοὰ [ῸΓ πιράϊοαὶ] ρῥπῦροθοδ (ΘΟ ΡΑΓΘ 

ῬΙΐπ., χὶϊ. δδ; ΤΆΑεορὴνγ., Ῥίδηϊ. ἰχ. 7; 
ίοδο. 1. 80)» Νον ὨΏΣ ἰδ 156 δίογαχ- 
ἔαπι, τρῖϊδὲ 186 ΓΔ βθοπι8 ἰ0 ἄθποῖθ 
1.6 ἴγοϑς πὶ 106 ΖΌΤΙΠΘΙ δ ῬΓΟΡΘΌΪ ποὶ 

με δἰδεοῖο (848 ἴ6 ϑερῖ,, ὕ πὶς., δηᾶ ΟἿ 6Γ8 

Του ογ), ἩὮΙΟΝ ὩΡΡΘΑΣΒ ἰὼ ὍΘ ἴΐπ6 διγεοῖ- 
5:06} χυτὰ, τ ΒΙΟΒ ἀϊ5.}16 οὗὨἨ ἰϊ5 οὐῃ 
δοοοσχὰ ἔγοιηῃ ἰδ σωγττῆ, Ὑδοη ἰ5 ἴπ 
γον. 33, ἰηιϊγοάποοά ππᾶὰοῦ [6 πῆ ἽΦ 
ὙΤΊ, ἐπὰ οἵ πιο ἰδ ἰ8 ον πὑποογίδίη 

ὙΒΟΙΠΟΓ ἰδ Δ, ἃ8 ἃ Παγὰ δβιθαείδηςο, υϑοὰ 

ἴον πταϊ χϑιοηβ ( Ἡ ἐπ ν, ΒΙΌ]. Ὀὶςὶ. ἢ. 512, 
δ385)». ΤΠ οΟΥΠΟΥ ΓΥΔΠΒΙΔΙΟΏΒ, 88 Ὁ4]58 1, 
᾿αυϊά δίγταχ, Ὀδθπζοΐῃ, Ἴοοβίαδ, πιδδιϊςῃ, 

νἀ 6] Ότω, τὸ οἰ οΥ 51}}} τόσο ἱπάϊδιίηοι 

οὗ ἰηβοουγδῖο. 

Π. Οκσομα (ΠΌΤ, δἰδιία Βγσαηιίπα; 
ϑερῖί. ὄνυξ; Οὐξ, δὲ ΒΒ), ἰ8 ῬΓΟΡΟΣΙΥ ἐδ 6 
ογηβίδοθοι δ οονεσίης οὐ τ᾿6 8}}6}}8 οὗἃ 
οογίβδίη βραςΐθβ οὐ 8}}6}}- ἤδῃ (τόσου δηὰ 

ΘΟΏ.8), ὙΥΒΙοἷι [188 ΒΟΙΏΘ ΓΟΒΕΙ ὈΪΔη 6 ὙΠ} 
[806 πυιηδη ηδ]], δηὰ ὙΔΙΟὮ 888 χίνθη ἴῃ6 

ὭΔΙΠ6 ἴ0 ἴπδὶ βυδϑίδηορο (Ἰ 18 ο411εἃ ὉΥ͂ 
1ῃ6 ΑΥ̓ΔῸΒ “(Π6 οἷδν οὗἩ 86 ἀ6011). 1ὲὶ 
ἷΒδΒ ἰουηπὰ ἴἢ [06 νγδίοβ οὐ Ἰηάϊα δηὰ 

Αγαθῖα, δηὰ 18 ἰγθαυθηὶνυη υδοὰ 884 δῇ 
ἱηστεαϊοηϊ ῸΓ ἱποθῆδο; ἴοσ δ᾽ πουρῇ ἱξ 18, 
ἦπ 1861, ΟΥ̓ ΠΟ τηθϑῃ8β οὗ ἔγαρταηΐ β:η6)}, 
ἦξ ΘΏΠΔΠΟΟΒ ἐλ 1 1 158 Ἰῃἰοττηϊχοὰ πῖῖὴ 

ΟἾΒΟΓ Ῥογίΐατηθθβ. Τη0 βαοϊθοϊϊοη οἵ βυοῇ 
δ δίδηςο (ῸΓ [Π6 ΠΟΙΥ ἱΠποΘΏ86 ΤΩΔΥ͂ ᾿δΥΘ 

ἃ. ΒΥτΩ ὉΟΪ 104] πῃ ΘΑΔ ΠῚ; ᾿δ ΙΏΑΥῪ δἰ χη ν της 
[86 δΒἰῃῃ ΟΥ ΤΟΥ] 685} 688 Οἵ ἴπ6 ἱπάϊν! πα] 
ἄοοϑ οὶ ἀδϑίτου ἴπ6 ἶονθ ψὩϊο αοἀ 

ὈΘΑΓΒ ἴο [δγϑοΐ 88 ἃ Ὡδίίΐοῃ ; (δὲ, οὐ ἴἢθ 

ΘΟΠΙΓΑΙΥ, Ηἰ8 οομῃραββίοη δηὰ ἰοῃρ-βυΐς- 
ἴογϑηοθ ἰβ βιγεπρίμοποὰ ἱἶ Ηθ δβεθ8 [ἢ9 
ἔγα!γ δηὰ [8.6 το Κη 688 οὗ υϊηδη ὨδίαΓΟ; 
--δῦῖ τὸ ἸΑΥ ὯὯῸ δίγοβδ ΡΟΣ δὴ ἰηΐϊογ- 

Ῥγοϊδιίοη ὙΒΙΟΣ 19 ποῖ Ὀδδοᾶὰ ΟΠ ἃ εἶδδὺ 

ΒὈ]Ϊ 4] δἰδιθτηθηὶ, δηἃ τ ὩοὮ ἴδ, ἰη ἔδεϊ, 

ΒΌΡΟΓβαουΒ, 88 ἰδ βυδῖοοθδ ἰο Κηο, ἰπαξ 
(ἢὴ6 Τπγοδδ ἰμδοοὰ ρῥγοάποθδ, ἰπ οοτ;- 
Ῥοβίείου τὶ [6 ΟΥΠΟΥ Ῥαγίβ, ἃ ρτοδῖοῦ 

ἔγαβτϑῃςο.--- ΒΒ ἰδ ἰθ. ΘαΌΔΙΪΥ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΣΥ͂ 
ἴο υπάοτγεϊδηᾶ, πὶ Βδβηΐ, Βδοῆγ, δηὰ 

ΟἴοΥ8, ὈΥ ΟΠΥΟἶ ἃ ἃ γοοί, ΤΟβοτ ὉΠ πρ 186 
141}, ΟΣ τ Βοοδατί, {Π6 τοδίη δα οἰ έμπι 

(οοιηρατο δ) ίοϑο., 11. 10; Βοοδατί, ἩϊετοΖ. 
ἰἰϊ:. 796; ἩΜίπεν, ΒΙΌ], Ὁίςξ, 1, 594). 

1Π. αλυβανυμ (22 2ΠΠ|; Βοριυδρίη, 
χαλβάνη; ας. ΟΔἸθαπυπι), ἰβ [π 6 τοϑίῃ 
οὔ {π᾿ )οἰπίοα, ΣΠΟΓΏΥ, Ὁσ Ὀ6 1}1Π|ς6γοιδ Βα γι Ὁ 
βίου 12 (ροσθαρθ Βυῦοι Οὐδ δηππ), οΥ 
Οδιθδηι οδίοίπα]ο οὔ οα; Οροϊάΐα 

καϊθδηΐϊίοσα οὗ 1.1πη4107) νοι χοῦς ἰπ 



869 ΧΟΡΌΣ ΧΧΧ, 

τᾶ Κα απ οἱδόν Κα 10 ΔΡίον 108 ργορογίϊοη ; 10 8 μοῖν ; μοῖγ 
Β..411 1ῦ Ὀς ἴο γοα. 88. ὙΥ̓́ Βοβοθνϑὺ σοτηρουμάσίῃ ἀπν 116 
10, ΟΥἹ ὙὸΟΒοον Ρ Ραύίοίἢ αην οὗ 1 ἈΡΟΙ ἃ Βίγδηρεγ, ἢ 8841] 
Ῥα ουὖ ΟἹ ἔγοπι [ιΪ8 Ρθορῖδθ. --δὃ4. ἀπᾶὰ {86 ]ογὰ βαϊᾷ ἰο 
Μοβοβ, ΤΆ κα ἰο {μι υβο] ἢ Βρίοβϑ, ᾿βίογαχ, οἤγολβ, πα ρα]ρδ- 
Ὡῦχα; ἐλ686 Βυγραὺ 80Ρ1068 Μ]Ὦ ΡαγΘ ἔγαπ Κίηοθηβο; Ομ ραγέ 

. Ἐποὶ. Ῥέετε.--- ϑιδοῖο. 

Αὐγεβδὶπίδ, Ασδοὶα, ϑγτία, διὰ Κυτγάϊδίδη; 

ἐς ἰ8 οδιδίηθά ὉΥ ἱποίδίοβ ἴῃ ἴ[Π6 τίπὰ; ἴξ 

ἦ8 αι (Ὑδοηςθ ἴπ6 ΗΘΌΓΟΘΥ Ὠδπιθ ΠΩΣ ΌΓ), 

ο᾽υϊππους, οὐὔἨ τΐ6 οοπδίβίθποθ οὗ ΝΑΧ, 

ἘγονγηΪδἢ ΟΥ Ὀγου ἢ Βἢ -Ὑ ον, ἢ δ 116 

δροῖβ ἴῃ ἐΠ6 ἰηζογίοῦ, ἩΒΙΟΙ ἀτὸ [86 ἀρρ]α- 

τἰηαιοα ΘΔ, οὗ ἃ βίγοην, Ὀαὶ ἀἰβασγοοδΌ]α, 

“χάστη δηὰ δἰξίογ οἀουγ, ὈΥ τ Ὦ]ΟΝ ΒΟΥΡΘΩ 8 

δηὰ τερι 168 ποῦ ἜΧρο]]οά, δὰ ἴπ6 Ὀ668 

ἔοτεοὰ ἔγοσῃ τμοῖν εἶνοβ. Τῇ τηοδὲ ΚΏΟΝΏ 

ψδγίοιν 5 [9 ΘΟ ΔΙθδηπτι Ῥογβί συ", Σ  Ὑὼ ἢ 

ὧδ βαϊὰ ἴο δοτὴθ ποτὰ Ῥεστῖι. 1Κα ὀηγοῖι, 

ἐν 8, θη θαγηΐ βΒοραγδίογ, οὗἨ Π0 αρτϑθ- 

δΔΌΪο οάουτγ, Ὀπὶ ἰἶ δα ἀϑὰ ἴο οἵποσ ἱῃρτο- 

ἀϊοηῖβ οὔ ἴποθῆδο, Ὁ Ὀοιἢ βίγοησί Θ 5 [86 

8106}1, δηὰ τοίδίῃβ ἰὰ Ἰοροῦ. [ἢ πιράϊοΐηθ 
ἦι νγῶϑβ υϑοὰ 88 ἃ βιϊπηυ]δηΐ δηὰ ΤῸΓ δῃς- 

Βρϑδιηοᾶϊς ἄγῃ ρβ, 88 ἰζ ἰ8 81}}} επιρὶογϑᾶ 

ἴον οχίοσηδὶ δρρὶ]ἰοδέίοη ἴο γοάπορ ἱπάο- 

Ἰοηΐξ τὰπιοῦγβ (οοιηρασο δι. ἰχ. δ8; χὶϊ. 

δ6:. ψὯο ἔαΓ ΠΟΥ ΟὔὈΒΟΙΥΟΒ ὑπαὶ ἱξ 5 οὔ- 

Ἰδϊποὰ ἔγοιυ 86 τηουηϊδίηῃ ΑἸηδηῖβ ἴῃ 

ϑυτία, δηὰ ἰβδβθϑ οὖὐ οὗ ὁ δβαοῖῦ-Κὸ 

16 Π61-ζοδηῖ, ἀπὰ ἐμαὶ ἴΠ0 δεδὲ βοσζὶ οὗἁ 
παϊθδηυσῃ 18 στ δῖγ, οἰθαγ, δῃα σοβοτι ] ἢν 
Διωτηοηίδουῃ; Μ γί, ΟοοΥρ. [ἰϊ, 415, 

764; ὙΤλεορῆν., ῬΙδηι, ἰχ. 7, ὙΠΟ ΤΙ ΓΕ5 

Ἐπδὲ χαϊῦδηυλ δον ἤζοπιὶ ἃ ῬϑΠΑΣ οὗ 

ϑγτία; Ζαοαπ,, Χ. 916: Ζίοδο., ἰλλ, 97, 

ὙΟ 68115 ἱξ μετώπιον, δὰ δίδἴε8, [Πδΐ ἰὲ 
ἦ8 8δῃ οχυ άαδιϊΐου ργοάυοοα ὈΥ ἃ ἔδγωϊδ ἴῃ 
Βγτῖδ, δηὰ τπδὲ ἰδ νγαϑ οἴδθῃ ἱηίογιηϊχοά 

αἰ ([6 πιοδὲ ἔγδβρτδηϊς διιδϑίδῃηςςδ, ἴο 

δβισοηρίῃοη δ οἰδεῖ οὗ [06 Ἰδίζον; Οεἰδέεε, 
Ἡϊεογοῦ. ἱ, 267, 6ὲ δεᾳ.; Τοεεπηι εν, 

ΑἸ γῆ. Γ΄ 1. 1δ1᾽; ῬἘΡέμεν, Β10]. Ὁ1οῖ. ἱ, 
886; ουΐε, ἴοο. οἷξ. 1. 420). ΟΔἸθδμυπὶ 

δ αἱ ργοβϑηΐ ἱπιροτίθϑα ἔϊοηῃ Βοραυ, 
ὙΝΠΒΟΥ δ 18 ὅγδὶ Ὀγοιἢς ῬΓΟΌΒΌΪ ἤγοσω 
0 Ῥογείδη Οα], 

ΤΥ͂. Ῥγαπλίποεπϑε (ΠΡ, λιβανωτός, 
λίβανος) ἨΔΒ, 88 ἰδ ὍὙ6]1] Κποντι, οχίθη- 

δΙΥΟΙΥ πιϑοὰ (Ὁ ἔππιϊραιΐοηβ δηὰ βδογ ἤςςβ, 
ποῖ ΟὨΥ ὉΥ (06 Ἐοπμδηδ, Ὀὰΐ ὉΥ͂ τηοδὶ οὗ 

[Π0 δποίθηϊ πδίίομβ. [11 τγδβ ἱπιροτίεα ἴο 

Ῥα]οβδίίηθ ἕγτοπι Ατδθὶα ἘδΙχ, θβρεοία 
ἔστοτη ϑὅδοδα, Ὑδϊοἢ τγαϑ οοπβίἀογοὰ 88 118 

ὨΔΙΪγΟ 801}, δ πουσἢ 10 σουγα ὀσσαείο- 
ΑΙΪΥ αἷβδο ἰῇ Ῥαϊδβίΐπε δπὰ Αδία Μίπογ, 

θαϊ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 1π Ῥογεὶδ Οὐ ϑϑγγίδ. Μοάργῃ 
ἘΓΔΥΟΙ]οΓΒ δδϑοῦὶ τη Ατὐδδία Ῥγοάιιοοβ 

ΟὨΪΥ δὴ ἰὨΐΘΥΪΟΥ Βροςΐοδ οὐὗἔἁἨΘ ἔγβῃκίηοοῃδα, 
[δὲ [6 Ὀοδ᾽ ϑογίϑ ὁσοῦγ ἰῃ Ηδβάἀδγαιηδυξ, 

δηᾶ πδὲ ἰδ ἰδ ᾿Ἰκονν δ οαπᾶ ἱπ [πᾶ ἴ8. 
ΤΏο δηοίθης πα γα 918 ΑἸ ΠΣ σοπδίάἀογ- 

ΔΌΪ ἴῃ 186 ἀοδοτρυίοη οὗὁὨ {18 ρῥ]δηΐ, 85 
1Π6Υ ἀϊὰ ποῖ Κπον ἰδ ἴτοταῃ μουβομδὶ 
ΘΧΑΙ Παίΐοθ (σοραῖ ἰϊηψ, χὶΐ, 81; 
Τλεορῆν., ῬΙΔπί. ἰχ. 4, Ὑΐο δίδῖθβ ὑπαὶ 
ἶν δ85 ΤΏΔΩΥ δουρὶ, Κα ἰΠοθ6 οὗ α ρϑδῦ- 
ἴγοο, δου ϑηιδ]]οσ, δηὰ ἃ βιηοοιϊὰ 

θα; ιοα, ϑῖο., τ. 41, Ὑῖῆο τοπηδσίκβ, 

1πδῖ ᾿ξ 18. 8:}8]], δἰ τ] ἴο 1πΠ6 Ἐσγρείδη 

Βα Βότῃ ; (δαὶ 8 Ιοανθδ γοβοτ Ὁ]0 ἴῃ οδ60 

οὗ {ὁ ψ ]Π]ονν, πὰ 848 γ ον Ὀ]οδδοιμδ). 

Ις 'ἰ8 τερσζοβοηϊοὰ 885 8 βῃηγιυῦ, στονσίης οὐ 
Του δΊη8, δηἃ ἘΠΟΙΩΥ; ἰζ σέδοῦθβ ἃ 

Βεΐκῃι οὗ δρουΐ νο ἴδοι; 118 ἰοᾶνοϑ διὰ 
ἤγτυϊιδ Αγ τσ ἢ [ἰκὸ ἔῃοθο οὗἩ [ἢ6 τογτί]ο. 

ΤΠ6 ἀϊβόγοης Ὡδμο5 σοῦ δανα Ὀθοῃ 
Εἰνθῃ ἰο ἰδ, ἃ: Απιγτὶβ Καϊδί, ΑΠΔΑΣΥ 

Καΐδὶ, δυπίρογαβ ὙΤΒυχίοτα, Βοδνο 

δεγταῖδ (πὰ Ιηάΐα; ἰξ γε [6 ΟἹ Ὀδηυ 
Τηάίουπι, 86 γόον Βἢ, ἰγδηϑιποθηὶ σεδίη, 

ὙΠΟ [45 84 Ὀἱϊίοῦ ἰδϑῖο, Ὀυὶ ἢ Ὀαγηὶ 

ΒΡτοϑιΐβ δὴ ΔΤ ΘΟ ΌΪ6 81}6}}}. Αεοοτάϊην 

ἴο ΡΙΪΩΥ (Χὶϊ. 82) 1Π6 ἔγδηκίποθηδ6 18 ΟὉ- 

ἰαϊποὰ ΟΥ̓ ἱποϊδίοπβ ἔπος ἱπ [ἢ 6 ΥΘΑΓ; 
116 ἢγβι εἰπὴθ ἴῃ ἴ[Π6 Ὀορσίππίηρ οὗ δυΐϊυτηῃ ; 

ἐΠΐ8 βοτὲ ἴβ ψπῖνθ δπὰ ρυγὸ (Π3] 29); 
δηά ἴδ86 βοοοηῃὰ (ἴση ἴῃ ἢΠ6 τϊπϊοσ, Ἡ Πδὴ ἰξ 

ἦβ οὗ ἃ το ἰδῆ σΟ]οῦΣ, δηὰ ἱἰπ 40} 

ΤΩ ἢ ἱππείου ἴὸ {Π6 ἔοστηοσ Κὶπὰ (οοτὰ- 

Ῥδῖὸ 7διοδο., 1.823) Οὐἰείωε, ΗϊεοτΟῦ, ἱ. 291, 
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Ὑτρ ΠΡῸὉ τΠδῚ πν8 ΠΙῚ ΠΡ ὕπο ΤΡΡᾺΣ 85. πον 
3 ΤῊΣ Ὁ Πρφρ Πδτ) ῥη λδ ΠΡΤΙ ἢ 86. 1 ΘῈ 
ΠΎΘΗῊ 51. « δρὶρ ΠΡῚ ΘΥ Ἢ Ὁ Πρ ἢν τὴν Ἴδα ὴὸ 
: ΣΉ Π ΤΡ ΤΤΌᾺ ΦῚ ὈΡ ἸσῸΠ, δὲ πιρξπὸϑ πῤὩ ὝΕ 

θ᾽ ΕΥ̓ΡΡ ΓῚ9}) ἫΒ ΠΡ» πὴ 9 πυγὰς ΘῈΣ 88 
Φέ ὁεᾳ.; ἩΡίπεν, ΒΪΌ]., Ὡΐςξ, 681, δέ 464.λ.--- 
ΓΟ Ἵ22 ἽἼ2, “ΟἿ ρασὶ 8.81} θῸ {Κ6 [86 
οἴδον," ἸΈΘΓΑΙΎ, “ἃ Ῥασί δ0}8}} Ὅ6 |ἱἰκὸ ἃ 
Ῥαυιἢ; [π0 86 οὗ 2 ἰῃ [Ὧ6 τηορδηΐηρ οὗ 
Ὁ οοσυχδ ᾿ἰκον δ ἱῃ ὉΠ Σ,ΓΠ; πὸ 

203, εἴς.; σοιρασγο Οε., 1168. ᾿. 178; 

διὰ κγοὸ [6 ϑδρὶ., ὕ υἱζ., δηὰ [Π0 Τασχυ- 

Σηΐ, [ἢ γεσβ. 23, 234, 6 Ῥγορογίίοῃ οὗ 

0 ἰηρτεούίθη!δ ὉΣ ἴ86 ΒΟΙΥ οἱ! γῶὯϑ 

δἰδίοα; ἱξ γϑ 1μοθίοσθ ὩΘΟΌΒΕΔΙῪ ἴο 
ΤαΘῃου ἰπ ὙΠΑΣ ΙΏΔΠΒΟΣ 1Π6 ρμδσίβ οὗ 1:0 
ἔπόθῆϑο ὙΟΙΘ ἴ0 ὈΘ τηϊχοὰ, Τῃθ δ6η890 οἵ 

[ἴ.696 ΜΟΓΩΒ 16 ΘΟὨΒΟΘΌΘΩΠΥ τοὶ “ ΘΥΘΟΙΥ͂ 
Ῥδγίὶ βορδγδίοὶυ " (Εδλη Εζγα, Αθαγϑδῃδὶ), 
ΟΣ “ΔοοῦΓαίο}γ.᾽ 

8. ποῦ, δαϊίοά, οὐΥὗὁἨ Ὑὶἰϊὰ δα], δ 

ἱηρτοάϊοηξ δἀάἀρὰ ἴο 411 δδογίςοοβ ([ρονϊξ, 

τὰ ΤΡ ΠῚ 5. 1 ὐν προ ΝΣ Γῆ ἜΤΙ 1 νὸ 
ΠΥ] τὰς εϑονῃ 8. « ΤΡῸΠΣ Προ ΓΤ} ΡΝ ὈῸῪΒ 
τ 4 : Τηρέλοσϑ2ν ΤΡ) ΠΡΒΣῚ ΓΊροΠ9 ρῶς 
35 ὲ ΠΡ δ᾽ 1 ΠΡΤΩΣΝ ΠΡΟ ὩΧῊ5 ΓΑ Τα 
ἜΠ ΠΕΡῚ ὅἢ 8 1 προ ΓΙῸ γῃ ΠΡ Γρΐρο 

Τὰ Ἰπν ἘΠ) ὩΣΤΌΣΟ Ὡρϑὴ ΠΤΡΙΘΟ ἸΦΟΤΗΓ9 Ἐκ ΤΗΝ 
Γῇ δ᾽ ΠΕ ΤΣ Ὁ να Ἴρῆνς ἜΛΕΟΝ ΠΝ λ ΠΡΌΡΣ 
εἰσ τ τὰ νυ, Ἧς Γτξστη τ Τνῃ 

ΣΟΣΟΚΡΙΣ 5} ἈΝ ΡΑΙΝ ΧΡΙΝ  Αλς. 
ἠπττττκὴ ὙραὉΞΓᾺἢ ΠΟΡτΙ ΠΡΙ ΤΙ. 9. 1 ΠΊΡΡΟΙ ΠΙᾺ] 
ἦβα ἐπ δηλ ρα ἜΤΙ ΤῺ ΠΝῚ ὸ ὁ λϑταῇ 

ΟΒΑΡΤΈΕΕΒ ΧΧΧΙῚ, 

Βυχμλατ. Οοὰ δρροίπιὶς ΒοΖα]θοὶ ἴῸΓ ἴπ6 ὁχοουιίοι οὗ ἴπ6 ΒΟΙΥ ΤΑθοσγΏδοὶθ, 18 
γαβθ6 18, δηὰ [ἢ0 ὈΓΙ ΘΕ ραγιηθηϊδ; ρίῖνεβ μΐτὰ ΑΒΟΙΪΔῸ 89 δὴ ἰβαίδίδηϊ, δῃὰ ἢ]]8, 
Βεδί 68, ΤΏΔΗΥ ΟἰΠΟΥΒ αὐ νἰδάοτῃη δηΐ 6 Κ1}} ἴοτ 16 βδογεὰ νοῦκ, Ηθ σϑρεδίβ 
εἶθ ἰανν οοηςοογηίηρ ἐδο δδηοι βοδίοι οὗ [86 ΒΔ ΌΔΙΝ, δηὰ ἀο γοσβ ἰὸ Μοδοβ 180 
ἔνο Τδυΐοα οὗ [80 Ἴὰπ. 

2. 866 ου χχυὶϊὶ. 8. ὮΡ ἴ6 ΠΟΙ γϑδϑϑοΐβ ἀπσίηρ [ἢ 6 ̓ΟΠΤΠΘΥΘΒ; 

ἈΦ. Τὸ ὙΠ ᾿ἼΣΣ δγὸ ποίποσ [86 βυῖ, δ 1:0 ϑβορίπδρίηις, ΟὨΚοΙοδ, δηὰ 

δδορίηρε, πος ἰδ6 οσυχίδίπο ἴος πταρρίηῃρ Φοπδίμδῃ τερον, [80 οὐβίείαἱ φαγνιδηίε οἵ 
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8881] ὍὯ6 |κὸ ἐὴ6 οἵου. 85ὅ. Απᾶ ἰδοὺ 5888] ταβκο 1 88 

1η6θη86, 8η Οἰηίτησηύ οὗ 16 ψοῖκ οὗ (6 οἰηὐπηθηΐ τηϑ κου, 
εν 8610, ρυτα ἀπά ΒοΙγ. 86. Απὰ ἴδου 58}4]0 Ὀθαῦ 8076 
οὗ ἴο ρονγάον, 8)πα ραῦ οὗὨ 1 Ὀοΐοτα [6 ἰεβιπποπΥ ἰπ [88 
Τοηὺ οὗ Μεοιίίηρ, ΘΓ 1 8848]} τηθοῦ τι ὑΠ66; 10 8841} Ὀ68 
Τηοϑί ΒΟΙΥ ἰο γοὰ. 37. Απά αϑ 707 ἴῃι6 ἱποθῆβα ψἘΊΟἢ ἴΠοὰ 
Βῃ8}0 ταδῖξβ, γοι 8}8}} ποῦ ἴηϑκα ἴο γοῦγβεϊνθ δοοογάϊηρ ἴο 
118. ῥγορουίίοη; ἰὕ 888}} θ6 ἰο ῃ686 ΠΟΙ ἴογ {86 1,ογά. 
88. ὙΥ̓Βοβοθνυον 81.8}} τζακα {|κ6 1, ἰο 81:61] ἐμεγεΐο, 818} 
Ὀ6 ουὐ οὗ ἔγοτα [18 Ρθορίβ. 

᾿ πρί. Ῥεγς.---τ-αρεγοᾶ ἰοροίδογ. 

ὶϊ. 18; δοϊηραῖο 7 αἶπι., οι. 6, α); (“ἴὸ 5161} {βογοῖ 9) πῶ Τοσυἱά θη, θυ 
ποῖ πεϊτεὰ οἵ ἐεπιρεγεά. ποῖ ἐΐϊβ ΣΘΠΘΥΔΙ ἴῸγ [Π6 ΒΟΙΥ βδογῆςο. 

81,39. 1 ἰδ οὐ ἀθηῦ {πδὲ ἴΠ6 Ῥγθρασα-οηἠ ὙὍὙπΠ6 ἰγδά! 008] ορίῃΐομβ οἡ ἐμῖ8 δα )εοῖ 
ἐΐοη οὗἁἨ ἱποθῆβο [Ὁ ψγίναίε ΟΥ Ῥ,ΟΐπΕ ὯΒῸὸ ἴδ οχοϊυάοα ὉΥ {δΠ6 Ἰοχί, 

ὅμηαρ. ΧΧΧΙ. 1. Απὰ 188 Τιογὰ βροκθα ἰο Μοβεβ, βαυ- 
ἴηρ, 2. 866, 1 αν οα]]οα ὈΥ͂ πϑῖηθ Β6ζα]βοὶ, (π6 βοὴ οἵ 
ὉυἹἱ, (86 βοὴ οὗ Ηυγ, οὗ ἰμ6 ὑγῖρο οὔ Φυάδῃ: 8. Αμὰ 1 
αν 8116 Βἷτῃ μι 086 Βρὶγῖὶ οὗ αοά, νὴ} τ ]βάομ, δπᾶ 
τ] Ὁπαογβίδηαϊηρ, δα ἢ Κηον]εαρο, δηα σ 1 4]} 
ΤΩΔΏΏΘΥ ΟὗὨ ΜΟΥΚΙΛΔΉΒΏΙρ, 4. Τὸ ἀδνῖβα 8Κ11] ἀθβίρηβ, ἴο 
ὙΟΓΚ ἴῃ ρΌ]α, ἀπά 1ῃ 81 γ6 7, δηα ἴῃ ὈΓα88, ὅ. Απᾷ ἴῃ οαυὖ- 
ὑἰηρ οὗἁἨ βύοῃεβ, ἴο βεὺ ἐῤθπι, ἀπὰ ἴῃ οαγνίηρ οὗ {06 Γ, ἰο 
ὍΟΥΚ ἴῃ 4}1 ΤΔΏΠΟΙΡ οὗἨ ὑγο Καλδηβἢρ. 6. Απάᾶ 1, Ὀ6Πο]ά, 
Βᾶνα ρίνθ νι ἰτὰ ΑΒΟ] Δ, (6 βοὴ οὗἩ Αἢἰβδιηδοῆ, οὗ {Π8 
ἐγ]ρ6 οὗ δῃ, δηα ἴῃ {6 προαγίβ οὗ ἃ}}] γῇο δἃΓῸ ψ|86- ϑατίοα 
1 μᾶνα ρυὺ πνίβάοτῃ, ὑπαῦ ὉΠΟῪ ΤΊΔΥ ΙΔ ΚΘ 411 {μαὺ ψ ΒΟ 1 
Παγο οοτητηδπαβα {μ66: 7. Το Τοηΐ οὗ Μοοίϊηρ, δῃὰ {86 
ΑΥΚ ἴῸΓ (86 ΘΒ. ΠΥ, δπα ὑπ6 τηθγου-ϑοαῦ ΒΟ ἢ ἐδ ὕρΟη 
10, Δα 411] [86 γρβ88618 οὗ 6 Τα οσηδοῖϊθ, 8. Απά {88 
{8016 δηά 18 ν658618, δΔηα {ῃ6 ρ γα οδηα]θβίιοῖκ 1 8]1} 18 
Ψ6ΒΒ8618, δηα {ῃ6 δἰΐαῦ οὗ 1'πόοθῆβθ, 23, Απά {μ6 αδ]ίδῃὺ οὗ 
ὈυΓηὐ-ΟἸοσηρ τ] 411 108. νθ88618, δῃα (6 ἰανθνῦ δηᾶ 118 
Ὀα86, 10, Απηὰ {16 'ραγταθηΐβ οὗ οὔῆοθ; πϑυλοὶν 086 ΠΟΙΥῪ 
δδυτηθηΐβ οὗ Αδῇὸῃ 6 ῥγὶθϑί, δὰ {ῃ6 ραυτηθηΐβ οὗ ἢ18 

ι Ἑποὶ, Ῥενε.--- Τὸ οἱοῖδδ οὗ δοσυΐοο. 

46 »γίβειβ, ΔΙΟΝ τὸ απδὶβοὰ ὉΥ [6 [18 ΓΟ] ΘΠ δἀὰοά ἰδ δὴ ΟΧΡΙ ἀπ δέουγ ἔθστα 
δυςοοράϊηρ πογάθ, ΡΠ 22 ΓὨΝῚ; ἰοΣἹ οἱ ]ονγϑ δὴ ἀητδι8] Ἐχρσεββίος ; ἱπ χχχυ. 
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ὈΘΘΣ ΠΤ δὴ ΠΠΙΡΩΣΙ ἸρΡ᾽ Γιὰ 11. εἸΠ52. Ὅ)3. ΠΏΣ Τὴ 
Ρ ΕἸδΩΣ ἼΠΗ ΡΝ 599 ΘῈ 

ρλ ὩΥ ΟΝ θτ πήκ) 15. 1 πον Πρ οις Πῆρν ἼΦΝΗ 19 
Ὁ3.9.}}5} 3 ΝῊ ΤῊΝ ὁ ΟΡ ΠΣ ΙΝ Ἣδ ἘΡΟ, 

ἈΞΕΝΤΤῸΣ ΘΠ ΩΡᾺ 16. Ὁ ὨΡΡΉΡ ΓὴΠ᾿ ἊΝ Ὁ ΠῚ) ὈΦΤΡΗΡ 
τϑιίρρ τ Τρ υΣτ 9 9 ΠΡ Τρ ΠΟ Ὀρὶ ΝΤΙ ἢ 
Προ ΠΙΡΊ, δ) ΠΡ 16 1 ΤΌ ΦΎΡΌ ΝΟΣΡῚ ΟΥ̓ ΒΩΤῚ ΓΙ.) 

τα πρέ ΠΡΤ 9 τὴ Θ᾽ Πρ ΠΣ ὙΡΩΦΤΙ ὈΝ5) 
γήγυ πρῦττὰ ὈΣΎΦ Σ ὙΦ 16. : ΤΌ Γὶδ ΓΘ 
Τὴν: ἈΦῚΡΟ Ὼ3 δ) 23 11 1 Ὁν ΠΏ ὈΓΡΤῚΡ ΠΡΘΊΎΤΙΣ 
ΓΆΤΑ Ὀρρττς ἦγ ΠΡῸ ὈΘ᾽ ΠρΡ9 ὉΡν δος 
5118. - : ΦΈΝ) ΤΩΣ’ ΟΣΤΙ ὉΡΒὴ 
ΓΙῸ ΤΡ ΓΠ Ὁ ὙΠ ἰδὰὲ ὌΠ 959 ΠΡ ΟΝ 

ἐ ΘΉΟΝς ΚΥΝΣ ὈΘΌΣ ἸΝᾺ 
19, διὰ χχχίχ, 41], 186 } 5 οτηϊ το; δηἃ 

ἘΠ}5 ἰδίζες βδδβδρο, οχοῖθοσ τ ἱεἢ χχχὶχ, 
1, 15 ἀφεϊβίνα. 
18-- Ἐ2. ΤΏο αν δϑουϊ βδΌΡΘ ἰδ 

ΒΟΣΟ οἰ ΡὨΔΙΟΔΙΪγ τοροαϊοὰ (Ἴδε, γοσ. 13), 
Ὧἴ1ο τειχίηὰ ἰδ 15γ86 1 1165, {πὶ 1Π6 ΒΟΪΥ͂ 
ΒΟΣΥΪΟΟ ἰῃ [πὸ ΤΔΌΘΓΙΔΟΪΘ σδηποὶ δαροΓ- 

τὺ οὐτι ὈὴΡῚ Ἔπ στῇ 

8646 [86 ΟὈΒΟΙΎΔΙΟΟ οὗ ἐδ ΒΑ ΌΔίι, Ὀυὲ 

ἴδιας ἴδ τοοοῖνοβ 18 ἴστιϑ ναῖπθ ΟἹΪΥ ὉΥ [ἢ 0 
Ἰαϊῖεσ, βίο ἰδ [26 δοῦγοθ οὗ βρί γἰτπδὶ 
116, δηὰ 186 Τηο8ῃ5 οἵ ἀο] Ἰνογα 6 ἴγοϊῃ 

τηδίοσί δ ἰδ), Ἧ76 δδγο ἰσοδιθὰ οὗ ἐΠΐ8 τηο- 
ΤΩΘΉΟΌΒ ΡΑΒΒΔρῸ ἴῃ ΓΠ6 ΠΟΐ6Β οἢ Χχ. 8---Ἰ 1. 

10. Τῆδιὶ ἱπιρογίδης ἀοοσππθηῖ8 Ἰνογο, 

ΠΡΌ Ὁ }}3}» ΠῚ ΒΏΛ τ ὉὉ 
ΟΗΑΡΤΕΕΙΒ ΧΧΧΙΙ, τὸ ΧΧΧΙ͂Ρ. 

Βύχμλευ. ὝΠοη [86 ρΡοΟρ]ο ἀοθραϊτοα οἵὗἠ Μοβεδ᾽ τοίυση, δου δὴ δῦβϑηοοθ οἵ (ὈΣΊΥ͂ 
ἄδγβ, ἸΠ6Ὺ πτροὰ Αδγοῃ ἴο πηδῖζ 8 ροίάθῃ Ἵδ᾽ῖ, 88 δὴ ἱγὰ 6 οὗ Ποῖς αοὰ τῆο 
πδὰ ὑτουρδι ᾿ἴμθ ἤτοι Εαγρί. ΤΏΟΥ μχανὸ (πεῖν ρμοϊὰ ἰτγϊηκοῖβ απὰ ογπδιηθηῖδ; 
116 “81 γ88 τηδίθ, δῇ δἰΐδὺ εσχοοιβὰ, δηὰ ἃ ἴδδϑδι γγδϑ οδ]εὐυταίθα νεῖ ἀδποίηρ δπὰ 
ἀπιτηοάογαίο Ἶοὸ (νατ8.1--ὁ.ὺὰ ὙΠ Οοὰ βὰν (8 ΗΘ νῶϑ ἰηάϊρηδηϊ δἵ [ῃ9 
ἀοΟΏΟΓΘΕΥ οὗ [6 πηρταίοϊ Ρθορὶο; Ηδ ἱπίοπάθά ἰὸ ἀθβίσογυ ἴπθπὶ, δηὰ ἴο 
Ἄὁζεδῖο δ ζτοδῖ πδιίοῃ οὐἱ οἵ [86 ἀοϑοθηδηβ οὗ Μοβοβ. Βιι ἴΠ6 ἸαϊίοΓ ἱπηρ]υτοὰ 
Οοὐ᾽ δ πλοῦς, τοτηϊηἀοὰ Ηΐπὶ οὗ Ηΐδ οονοηδπὶ οσοηῃοϊυάδοὰ ἢ [Π0 

ταηϊίοοά ἴο τΠ6πὶ: δηὰ Οοά τοτοκοά 
Ρἷβ (νοῦ. 7--4).Ψ 
ΔΏΖΟΥ ἢ ὈΓΟΔΚΘ ἴδ6 ΤΔΌΪΟ8 οἵ 1π6 1,ΔΥν, 

δά οἵ 16 τς 80] τη] 
6 οχιϊγρδιίίοη οὗ Ηἰβ ΘΟΠΟΘΓΏΪΩΣ 

16 ΤΟΥ ΕἸΣῚ οἵὁὨ 16 τηυ]εϊαάθ; ἴῃ ἕν 

ΔΓΓΙΔΓΟΉΒ, 
ἷϑ ἄθογθθ 

Μόοβοβ ἀοδβοθηάβ, ΠΟΑΓΒ 

σοἢ Οαοἀ δὰ ρσίνϑθη πΐπτη; τηοῖ18 [86 οδἰΐ, δπὰ στοάποθβ ἰὑ ἴο δἴοτῃβ, ν ἢ] οἢ ἣθ 
Ἰπτονβ ἱπίο [Π0 τδίοσ, δῃὰ οδύδοθ 106 Ῥθορ]θ ἰὼ ἀτγίηἰς (νοτ. 1δ-20. Ηοθ 
ΟΟΠΒΌΣΤΟΒ ΑΔΙῸΠ δουόσοὶγ, ὙΏΟ σου]ὰ ΟὨΪΥ οἶος 8 ὙΟΙῪ ἴθοῦϊο αχοῖϑο [ῸΣ ἢιΐδ 
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ΒΟΏ8, ἴο ΤῊ ἰδίου, 11. Απα {ἢ δποϊηθηρ' ΟἹ], ἀπά {δα ἴῃ- 
ΘΘΏ86 οὗ ΡΕΟΓ ΌΤΩ68 ἴῸΣ (6 Ὠοὶγ ρίαοο, δοοογαϊησ ἴο 811 ψ ΊΟΗ 
1 Ἰδνα οοιμητηθη 64 {Π66, 8.8}} {ΠΥ ἀο.----12. Απᾶ {88 1,ογά 
ΒΡΟΚΘ ἰο Νίοβββ, βαυϊηρ, 18. ὅρϑακ ὑδοὰ 8180 ἴο {86 οἢ]]- 
ἄγϑη οἵ βγβθὶ, βαγίηρ, [πᾶἀβθθά, τοῦ ϑαθθαίμβ γοὰ 584]] 
ΚαΘΡ; Ὸγ ἰὑ 18 ἃ βῖρῃῃ Ὀθύ θη τη8 Δηα γοὰ {του ρῃοαΐ γουΓ 
ΒΘΠΘΓΔΙΟΏΒ; ὑμαῦ γοὰ τη Κηον ὑμαὺ 1 ἀπ (86 Γιοτὰ 80 
βδηου οι γοὰ. 14. ΤΘΓοΟτα γοὺ 8411 Κϑορ ὑμ6 ΘΔ ; 
ἴον ἴὑ 8 ΒΟΥ ἴο γοὰ ; 6 ψῆο ἀδβ]θίῃ 10 5}}8}} ΒΌΤΟΙΥ θ6 
Ρυΐύ ἴο ἀραίῃ ; Ὁ ᾿ΒΟΒοσνον ἀοσίδι ΔΎ ᾿ΟΓΚ ὑθόσθοι, (μα 
ΒΟ] 8}8}1 Ὀ6 οαὖ ΟΥ̓ ἔτοπη διμοηρ 18 Ῥ600]6. 15. δ᾽1᾽ΆΧ ἀδγ8 
ΙΩΔῪ ὝΟΓΚ 6 ἀο0η6; δἃπα οἢ (6 Βαυθηΐῃ 18 ἃ 'ργοαὺ σταϑβϑύ- 
ἀΔΥ, ΒΟΙΥ ἰο ὑμ6 ωοστὰ ; ψβόϑοσνοῦ ἀοοίμ ἀπ ΟΣ Κ οἡ {86 
ΘΟ Ραί ἢ ἀΔΥ, ἢ6 8}14}] ΒΌΤΟΙΥ Ὀ6 Ραὺ ἴο ἀφαίῃ.. 16. ΤὨΘτΓο- 
ἴογα ὑῃ6 οὔ] σοι οὐὗὁἨ Ιβύϑθ] 884}} Κϑὸρ ἰ)6 ϑαθθδίμ ἰο 
Οὔβουνα ῃ6 β}δθραίμ ὑβτουρδουῦ ὑΠ 6 1} ρΘὨΘΓΔΙΙΟΏΒ, 7097" 88 
δἴθγῃδὶ οονθηδηΐ. 17. [Ὁ 25 ἃ βῖρτηι Ὀούνθθη τὴ δηα Ὀοΐνγθθη 
ὍΠ6 ΟὨΠ]ά ΓΘ οἱἉ [5786] [ὉΓ ΘΥΘΙ; [ῸΓ 1 81Χ ἀδΥ8 ἴπ6 1,ογὰ τη846 
ἤραᾶνθῃ πα οαγίδ, ἀπὰ οἡ [86 βενθηΐῃ ἀδὺ Ηδ χοβίθα, δῃᾶ 
88 ΤΟΙ ΒΠ6α.---18, Απὰ Ηδ ρανα ἰο Μοβοϑβ, σῆθη δ [δα 
ΒΠΙΒῃοα ἴο βρϑὰκ ἰο ἢϊπὶ οχθα Μουμὺ διηδὶ, ἔγχο ἰδ 0]68. οὗ 
ἰοβύμμοην, [80]68 οὗ βίοπρ, τυιυῦθη τ ἢ {86 ἤηρον οἵ ἀοά. 

1 ἙἘποὶ. Ῥέτε.--- ΘΔ ΌΌΔΙΙ οὗἉ ζοβῖ. 

ἴῃ δηοίοης εἰπηθα, δηἃ βι}}} ἂγο, διῆοῃυ; “---Ἴὴὸ ησερ ΚΓ Οοα 18 ἰἀθηιῖς αὶ νυν ἱἢ 
Ἑδλδβίογι ἡδίίοηϑ, οηρτανθὰ οἡ βίοῃο, 5 8 16 ροῖσεῦ οὗ αοὰ, ᾿ἴκο ἱπ Υἱῖ, 15; Ῥδδ. 
ἔδοϊ ἴοο ὉΠ ΟΣΒΑΙ ΠΥ ΠΟΤ (0 ΓΟαυΐγο Δ ΥἹΙῚΪ. 4. 
ἔυσίδμοῖ 11 υβιγϑιίοη (οοσρδγο Φοῦ χίχ. 34). 

Ομαρ. ΧΧΧΙΙ. 1. Απὰ σψἤθη 86 Ρῥθορὶθ βαὺ ὑδμαῦ 
Ἵοβο8 ἀοἰαγβὰ ο οοΐὴης ἀονσῃ ἔγοπι ἰδ τιουῃῦ, ὑμ6 ΡΘΟΡΪ6 

ἨΔ ΑΌΪο ΘΔ Κ 688 (Υ67.2]---24). ΤἸΏΘΩ ἢθ ἰηνὶθ8 τΠ080 ὙὯῸ ΔΙῸ ἴον 0 Τογὰ 
ἴο ΤἈΙ]Υ τουηὰ δἷτα; (0 1ωοΥἱῦθδ σοβρομπὰ ἰ0 ἢ}8 68]}, δηὰ οἡ ἢΐ8 οοπιηδηά ΚΙ] 
ἔῆχοο ᾿πουδαημὰ οὗὁὨ ἴΠ6 ΒΙΠΠΘΙΒ (γογ. 25---29). Μόοβα8 δϑοθηὰβ [ο αοὰ, δὰ ὑγδΥ8 
ἐδδῖ 1 Ηδ σδπηοὶ ἔογρῖνο 118 [Α} 0} οββηθδδ οὗ ἴΠ6 16γβϑὶ 68, ΗΘ ΣΔΔῪ ἀοδίγου ᾿ἰπὰ 
ἧπ ὑποὶν διθοδὰ; Ὀδυὶ αοὐ ἄφοίασγοβ ἀϊδιηο ον ἰδὲ Ηδ νν1}} ΟἿ]Υ Ῥυῃ δ); 1.16 δοϊταὶ 
Β' ΠΏΟΓΒ-- Δ Ηδ δβοηϊ 8 ἯΡΗΝ ΔΙ ΟΏΣ ἴΠ|6 Ῥ6Ορ]6 (γογ, 30---39δ). Οοα ζυγΠ6 Ὁ 
Ἀ535108 Μοθϑο5, (Πδὺ δ νν}}} ἀαἰ νοῦ Οαῆδδη δηᾶ 18 (Υἱδθ8 1ηἴο [π6 Πδηάδ οἵ ἐδ 
Ἠούγοννβ, Ῥυϊ πὰς Ηδ ν}}} οἴἴδοῦ (μὶβ ΓΠΓΟΌΡὮ ἃ ΤΩ ΘΒΒΘΏΡΟΓ, ποῖ ὈΥ Ρογβοηδί 
κυϊάδηςο, οἡ δοοοῦσηΐ οὗ ἴδ τοῦθ ]οῦΒη658 οὗἩ [86 ΡΘΟρ]6--- ΒΊΟΣ δηποπησοπιοηὶ 
ϑρτοδὰβ οοπείοσγιδιίίου δηὰ ρτίο ἱπ (6 οδαρ; δηὰ (ἰδ Ιβγϑοὶ ἴο8 ἀϊνοθὶ ΤΠ 6Πὶ- 
δοῖνςβ οὗ (πον ζοϊάθῃ ογηδιηθηῖδ (ΧΧΧὶΪ,, 1---6). Μάοδα8Β τοουθδ 818 ὑθηὶ τὶποιιξ 
109 σδρ; Οοἀ οσοπηηυῃθβ τἱ ἢΐτὰ δ6γο, το τ[Π6 Ῥϑουρὶο νὶΐθθδθ τ πὴ 
τούθγθηςθ (ΥΟΥ. 7---1}). Μῶοθοϑ 1868 ἴο 8666 (86 τι 016 σοῦ οὗ αοά, τδο, Ὠον- 
ΟΥΟΣ, τουιϊπ δ δἷπὶ ἰδαῦ. [κἱα ἰ8 ἱπηροδαὶϊθ 9 ἃ μυσαδη ὑοίῃ, ὑὰϊ ῬχΟΣΪθ98 ἴὸ 
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“Ὁ Ὀὖρθὺ Ἰϑὴν ἦν Οὐ Σπδν"Ὸ ὑΐὰε το ΤπΝ 

ΣΤΡ Ὀλτ δἷρ Ων γ Ὁ ὑϑ γι! ὙΝ ΘῈΣ ΠΡ. ΠῚ 
ὈΦῈ ἌΝ Οὗ Ἐτηπι ΘῈ ΓῺΝ ἐπί Ἴρὴ ὁ ν Ὁ 
ῬΙΣΤΑΣ ὈΡΤῸΡ ῬΡῈΠΗ δ ὁ ὍΔ ἈΡΏΠ) ὨΡΤΝ2) ἢ} 
τὸς ἜΣ ΟΡ ΠῚ 4 : ΠΝ ὍΣ ἩΡΩΝ ὉΠΌΣΟΣ ὝΝ 500} 
ΣΝ ΠΛ γῦρο τὸν ὐροέη πρϑὸ ἢ ὙΡΎΣ ἢ 
ἈΡῚΡΌ Ἡ)θρ ΠΡ} 12} ΣΝ ΜῊ δ᾽ τ Ὀ ἸΠ Ὁ ὙΠΝΣ ἀττὸ 

Γ» Ὧν. τήπθο ἰθ'3 0 6.1 ὙΙ τήριο π΄ υὐνὴ ταν 
Β΄ τρπΥ Ἰ5Ὶ ἸΩΦῚ πεῖ ὉΜῚ 3 Ὁ δ Ὑ0}3}) 

ΓΝ τῖσαι ἫΝ ὯΝ ΓΠΡ 3. ὙΤῚ τσ ας Πρν ἼΙΣ1 
πΡΒΟ 5 ὉΠ Ὑν Ὀδς ἫΝ ΤῊΠΡ ἜΘ ΤΡ 8. : Ὀτες 
τυπ ΝΣ ἈΕῚ Ὑῆοις πϑὰ ΥΑΡῚ ἸΣΎΠ}0) ἸΣΉΠΡΦΝ 
ΓῊΣ Ὀγττα ὑνδ τρισὶ Γὴπ ἽΝ 9. 1 ὈΣΝΌ ΓΝΩ 

ΤΟΥ Δ] ἰο ᾿ΐπι 41}} Ηΐδ διἐγ σα 65 οὐὨ ΤΏΘΤΟΥ, δηἃ δεῖν ᾿πἤσπθηοθ ρου ἴδ6 αἴαὶγα οὗ 
ΤΏδη (Υοσ. 123-23). Αοοοτγάϊηρίὶγ, αοἀ οοπιπηδηάεα Πίπι ἴο τῆβκὸ ἔνγο οἵποῦ 
{Δ 0]ε59 οἵ δίοῃε, δηὰ ἴο δβοοιιὰ {ἢ6 πιοιιπίδίη ; Οοἂ δρροαγοὰ ἴο πὴ ἴῃ δ 
εἱουά, δηὰ ρῥγοοϊδϊῃηθὰ Ηἰἱβ8 μοοάῃοθβ δπὰ Ηἰβ Ἰυδίίςο (χχχίν. 1---8ὃ). Μοβοδ 
ΒΕΓ ΤΟροδὶδ Πῖα ΘΠΙΓΟΔΙΥ͂, ἴπεὶ οὐ ταϊρης Ηἰπιβο ἢ δοσοτραην ἴμ6 Ῥδορὶο; Ηθ 
ῬΓΟΠ ΐθε8 ᾿ξ, ΓΟΠονγβ (6 Οονοηδηῦ πηάοῦ [06 οοπάϊτίοη ἴπδὲ ΠΟΥ 80.4}} Κϑδϑρ δἱοοῦ 
ἔτοπι οἵαν ροάβ, δηᾷ οὔδετνο [ἢ6 σοϊοπηλη πη πῖ8 δηὰ ἰϑνγβ ῥγαΥΪΟΌ5}Υ τενθαϊοὰ 
(νεσ. 9-- 26) Μοβοδ βίδυβ γί Οοά ΤΟΓΥ͂ ἀδύβ δηὰ ΤῊ Ὠἰχοῖα, ἀασίης νοὶ 
ἄπο ὃς ττῖοβ ἀότη ἰμοθο ἤεπἀδχηθηϊαὶ οοηαϊ ποθ. Τἤθη δὰ τοῖασης ἴο 1.9 
Ῥϑορὶθ τ 1π6 ΤΑῸ]68 οὗ ἴπΠ6 [νν; δὶβ ἴδοθ νγ88 γα ἰδηῖ ὙΠῸ 106 αἰνηθ σΊΟΥΥ: 
τδετγοίογο, ποηουοσ πα αἀἰὰ ποΐ σοπιηθηθ 1 ἢ Οοά, ΟΥὨ δροαῖὶς ἴο [6 ΡΘΟρΙ6, Ὦθ 
ςονογοὰ ἢἷ8 ἴδε τ ἢ ἃ νοὶ] (νον. 37--- 85). 

1--6. Το γτγοϊοηγρθὰ δὐβθῃηοθ οὗ 
Μοδοθ παδὸ [06 ΟἿΪΥ οδυ806 οὔ [9 

ΟἿΟΘ 8 ἀΔΥ οὗ παίΐζοῃαὶ κατε (7αΐι., 
Τμδδη. 26, ὁ.).--- 8) ΘΑΣ ΎΠ.5 ΝΕΓΟ δῇ 

δϑεοιταίΐου οὐ (80 σοϊάθη οδ]ΐ, σϑῖο 

ΠΟΥ, ἰπ ἔδει, ἀϊὰ ποῖ ἰπίθηὰ 88 δὴ 
1Δοἱ, πὶ 88 δὴ ἱπηᾶροὸ οὗ [6 ἴσα ἀοά; 

1867 ἀϊὰ ποῖ Υβηκοτοδδ (Π6 Κγδὶ, δαὶ 
ἘΠ6 βεςοηδ οοτηπηδηἀπηδηὶ (5666 Ὁ. 346); 

Ὠτθες τοϑϑῃϑ, ἰδοσοίοσο, βοῖο Οοά, οὶ 
Οοάε; δπὰ τη νεσὺ ΡΝ οΟγγοδροπάβ τ] ἢ 
ἴϊο Ρ᾽υγαὶ ἴόγηι οὗ ὯΝ Π2᾽ δ, δ ἱπ ὅεοῃ. χχ. 
13: χχχνυ. 7; 866 τνοσ. 4, ὶτἢ της ἢ σοι" 

Ῥαγο Νοῖ. ἰχ. 18. Τῆς δἷη οὗ πο χοϊάσθῃ 
ΕΔΓ ἐδ ΥἱροτοῦϑΥ τορτοῃοηάθα ἴῃ Ῥδ. ονΐ, 

19---23. Αεοοτγάϊηρ ἴο ἰγαάϊεΐοη, ἰδ το κ 
Ῥίδες οἡ ἴδ βουϑηϊθθῃ ἢ ἀδν οὗ ΤΑτητηυΣ, 

ἃ ἀδγ πριίοϊι ἰδῖοσ Ὀδοδπδ δἰδο τθοσο ἰ8Δῃ 

ογῃδιηθηΐ ΌΤΙ ΟΥ̓ ὈΟΪ Τη6Π δηὰ ὙΟΠΊΘΏ, 

(ΠΟΥ Ἄοουϊὰ τπογοίογο 6 ΤοἸ]δοϊοὰ ἴῃ δυ8}- 
οἰδϊ ΔΆ ΠΥ; δηὰ {π|8 διδιοτηθηὶ οὗ 19 
δδοτοὰ ἰοχὺ σοῃίδῖη5 ΟΥ̓ ΠΟ ΙΏΘΔΏ8 “ ἴαθ0- 
Ἰοιι8 Θ᾽] οτη θη 8᾽᾽ (866 Ρ. 486). ΤΈΘ ορίηΐοῃ 

[Πδὲ Αδγοὴ δδοκοὰ Ἰδὲ ἴὸ Ὀγτίηρ (86 6δὙ- 
τίηρε, Ὀοοδῦδο δ6 δοροᾶ ἰδπδὶ [0 Ῥϑορὶὸ 
ποῦὰ ποὺ ΘΔ Δ] Ῥασὶ Ὑἱ [ΠΘΙΩ, δῖ η09 
ΠΟΥ δοοῖλ ἴὼ ἢδυθ Ὀθθῃ αδἰθομηθὰ 88 

διηυ οὶ (ὅ6ῃ. ΧΧχγΥ. 4), ἰδ ποῖ δυρροτίοὰ 
ΕΥ͂ ΔΩΥ͂ δἰἹυκίοι οἵὗὨ [80 τοχὶ (960 τοῦ. 24). 
ΑΔΒ ὈΠΠΙΔΗΪΥ͂ σΟτ ]ἴδηοο τῶ ἱπὰεοὰ 
Ὀ]ΔΙΘΔΌΪ6, δηὰ ἰβ ὑμ8 τερζοδοηϊοὰ, ποῖ 

ΟὨΪΥ ἴῃ νοῦ. 25, ὑαἱ ἩΠῺ 6.1} δου ΧῸΣ ἐΟΥΤῺ8 



ν΄ 

δ7ὅ ΕΧΟΡΌΚ ΧΧΧΙ͂. 

8586) ]6ἃ ἰο ΑΔΙΌΠ, 8πα 8614 ἰο διἴηχ, Κ͵86, δ κο 8 8 
δοα ψο 8118}} ρὸ Ὀεΐοσα 8; [Ὁ α8 70. {18 Μοβεβ, (88 
τΔῃ Ὑπὸ Ὀγουρῦ ἃ8 ουαὖ οὗὨ {μ6 ἰαπα οὗ Εργρί, γα Ὧο ποῦ 
Κηονν μαὺ δι Ὀδοοτηβ οὗ ἃ. 2. Απὰ Αδγοῃ 8814 ἰο 
{Ποῖὰ, ΤᾺ ΚΟ ΟΥ̓ τὴ6 ρο]άθη τίηρθ ποῦ αγό ἴῃ ῃ8 6818 οὗ 
γΟῸΓ Ὑῖν68, οὗ γοῦν ΒΟΏ8, 8ηἃ οὗ γουν ἀδιρὨ ύουϑ, δηα Ὀτὶηρ; 
ἐλόπι ἴο 8. 8. Απά ἃ]1] {86 Ῥθορὶβ ἴοοκ οἱ ὑμ6 ροϊάθῃ 
ΤΩΡ ὙΠΙΟΝ τὐογ6 ἴῃ ὑπ 6 1} Θαγ8, δηὰ ὑσουρηῦ ἕδη ἴο 
Αδοηῃ. 4. Απὰ ἢδ στϑοοῖνϑα ἐξ ἔγουα {π6 1 Β8η 68, δηὰ ογπχοάᾶ 
1ῦ ἢ ἃ στανϊηρ-ἴοοϊ, Δηα τηδάρ 10 ἃ τηο]ΐθη οδ]; δᾶ 
(ΒΥ 8614, ΤἬΘΒο αγὸ ΤΥ ροαβ, Ο 18:86], ᾷο Ὀστουρῃῦ ἰδ 66 
οαὖ οὗ 86 Ἰαπά οἵ Εσγρί. ὅ. Απὰ ψΈ6Π᾿ ΑΔΓΟῚ ΒΔ ἐξ, 
6 Ὀυϊ δὴ Αἰΐαν Ὀοίοσα 'ὑ; δπὰ Αδῦοῃ ργοοϊαϊτηθᾶ, δῃὰ 
Β81α, ΤΟ. ΤΛΟΥΓΟΥ͂Ν 8 8 ἔδαϑὺ ἰο δε [οσὰ, 6. Απὰ {μ6Υ τοβθ 
ὌΡ ΘΔΣΪΥ οἡ {δα ΤΟ] ονίηρ ἀν, δπα οἴοσθα Ὀυγηΐ-ΟἸ ΓΙ ρΡ8, 
δΔηα Ὀτουρηῦ Ροδοο- Ο ΘΓ ρ8; δ ηα {ῃ6 Ρθορ]θ βαῦ ἀονγῃ ἰο 
αδὖῦ δηὰ ἰο ἀγηκ, δῃα τοβ ἰο ρ]δυ.-- -7. πὰ {πῸὸ 1 οτά 
8814 ἰο Μίοβεοβ, ἅο, ἀδβϑοθπά, ἴον {ῃγν ρϑορὶα ψιϊοῖῦ ἰμοὰ 
μαϑὺ Ὀσουρηῦ ουὖ οὗ {86 απ οἵ Ἐργρὺ 18 ἀδργανϑά. 
8. Τον δᾶγ βνεσνθαὰ αὐ ον ἔγοσα {86 ΜᾺΥ π ΒΟ [ 
ἢᾶνα σομηηϑη 6 (Π6πὶ; {ΠΟΥ μαναὰ τηϑᾶθ [Ὁ {μθιηβοῖνοβ 8, 
το] ἔθη οδ] δ, δηα ἤᾶνθ ΜουΒρροα 1, αηὰ αν βϑουϊορά 
ὑμογοῖο, δηὰ βαϊ ἃ, ΤΏοβα αὐγὰ (ἢ γ ροᾶβ, Ο ἴβγαοὶ, σῇο μᾶυβ 
Ὀγουρμὲ (66 ουὖ οὗἨ [88 Ἰαπα οὗ Εργρί. 9. Απάὰ {86 1ωοτὰ 

1 Ἐκοὶ. Ῥεγε.--- αοἀκ. 

ἴῃ Ὠσαηϊ. ἰχ, 30; διποῦρὰ πὸ ἰτοὰ (0 

τοιηϊηἃ [06 Ῥϑορῖθ, δὲ ἰθαδαδὶ, οὐ Οαοά δ 
ΒΌΡΓΘΠΙΆΟΥ, ὉΥ δρροϊπιίδις 8 ἔδενυδὶ ἴῃ 
Βοποιν οἵ Ηἰπι (νοῦ. ὃ, Τθὰ νοτγὰδ 
ΠΞΌΌΘ 5} ἩΠΌΏΝ) ΘἼΤΙ ἸΠῈΣ ὝΧΣ τοῦεὶ 
Ὅδ6 οχρδιποὰ: “διὰ δα ἰοστηοὰ ἴ ((Π6 
ξΞο]ὰ) τὴ 8 σγανυΐηρ ἴοοὶ, δπὰ τιδὰθ ἱὲ 

ἃ τοοϊζοη οαἱ ἢ; [δ6 τοοὶ ὈἽἿΊΙ (Οτεεκ, 
χαράττωλ) εἰχυΐϊῆεβ ἴο0 ππἀουδίιοάϊγ, “ ἴο 
Θηστανο," [0 Δ γ᾽ ἃ ἀονίδιίου ἔτουι {818 

τηθδηΐης; δῃὰ [06 186 οὗ ἃ ςἢΐδεὶ ΟΥἩ ΔΗΥ͂ 
ξτανυΐϊης ἰοοὐ τυδᾶ ὨΘΟΟδΒΑΙΎ, δίδου 186 
ςδἰἦ νγδϑ τηοϊίϑῃ; ϑορὲ, ἐν γραφίδι, οἷο, 

Ὁπηύθηδῦϊο ἀσὸ ἴλ)6 ἰδίιοσργοιπιίοηβ: Αδσοῃ 
εησταγοὰ δϊοζοσ  γρδὶς δἷβϑ ΟΣ Ἐπ)6 οΔ]ς 
ΟΥ ἴθ τηλάθ ἃ ἀγανίης τῖϊ ἃ δι}γ]6; οΣ 
Βὸ τηδάα ἃ οαἱῦ οὔ νοοὰ διὰ ονοτϊαίὰ ἰὲ 

ὙΠ φοϊὰ; οὐ δὲ [1οὰ 186 χοϊὰ ἴῃ ἃ δῷ; 
ΟΥ Ῥυΐ ἱξ ἰηδο ἃ οδδκοὶ; 41} ψ οι ὁχΧ- 
ῬΟΒΙΠΪΟΩΒ ΣῈ ΟΟΏΙΣΩΙΥ [0 ἰδ6 ἩδΌΓΟΥ 
ὙΟΥαΔ.--- Το 68} Ποῖ Αδγοὴ τηδὰθ ντῶϑ 

ἴῃ ἰσυϊδιίου οὗ τὸ Ἐπγριδη Αρίδ (Οεἰτὶδ 
ἴπ ΜοιρἢΪ8) οὐ Μοηρνὶβ (6 κε ἴῃ 
ΒοΙΪορο 115), Ὀαὰξ δοδσοοὶυ οἵ Τυρδου, τ. 9 
ΟΥ χϑηΐϊὰβ (οοΐρασο 1 ΕΚίηρο χὶὶ, 28: 
ῬΑὶΐδο, ἰἱ. 871, οὰ, Μδῃᾳ.). Ἀοϊᾳίουδ 
ἐδδιίταϊβ, δῃὰ θδρϑοίαὶγ ἔοϑοὸ οὗὐ 1}6 

ΒοριΒΘη8, σογὸ ςοϊουγαϊοὰ πιῆ ἄδηοςβ 

δηὰά Ρῃθ]}ς τὴθ8}6 (φ06 Φυάς. χχὶ. 91; 
1 ὅδῃι χυῆὶ, 6, ̓ ; 3 δασω. νἱ. δ; 1 Κίηρε 

ΧΥΪ . 26). 

--1Δ4. ἢ) ΠΡ, οἱ Ε-ποοϊκοα, οὐδεὲὶ- 
ὨΔδίθ, Βεσὸ Ῥογβίβείησ ἴῃ [6 Ἐφγριίδη 
δυοκπιϊπδιίουθ ἱπ δρῶο οὗὐἨὨἁ Θοά δ χτοδὲ 



πριν ως: 

ΝΠ 5 ἢ» δῦ 578 

ἘΠῚ Ὁ ΤΡὴσ ΤῊΝ. 10. ἘΝ ΠῚ ΓΝ ΓΤ 
Ὥρας πο ὉΠ τις « Ὁ} ἋΡ πὴ ΡΝ) ὈΡΘΝῚ ὉΠ 
ΔΘ ὙΝ ὙΘΩΞ δε πρὴτρ Τὴπ' πὸ πρνὴ νγδν πὸ 
ΠΡ ἯΌ ΥΡΝΝ ΠΡ 19. Ὁ ΣῊ ἬΝ ΠΛ ΠΡ ὈὐἾνὉ γ Ὁ 
Ὲ ῃρ τὐβιβὴ τονὴπῃ τὰχός ἐπΡ Πλο ΡΠ ΠρῚ} να 
ἜΤ 18. εἼΡ πύγττ ἢ ΠΡ ἼΘΕ ἸῊΤΙΡ ΞῈ ΠΟῚΝΕ 
ἽΞ εῸ παϑϑ) ὙὔΝ Ὑ ΚΡ ΣΟ ΦΡΣ ΞΑΡΡ ῪΣ 
ΣΝ ππΥ ΧΕ ἔκ ΤΩΞ ΓΝ ἸϑῚΝς τσ. ἼΣΊΡΙ 

ΓἤΠῚ ὉΠ 14 ἐόν ὑπ ὈπΣῚρ ἴδ Ἰηθς ὙΝ τσ 
Β ἀρ Γὴρμ ἧς ΠΡΈΤΟν 
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 ΨΣ 0 

τοΐγδοϊοα, Οὐ ἴογοδβδαν μδὲ Μοδβοβ νου]Ἱὰ 
ῬΓΙΑΥ ἴον [86 ροϑορῖὶο (σοῦ. 10); Ηο ἰτϊοὰ 
Βίτα, Ἰπογοΐοσο, τυ μοῖποῦ ἢ6 ὑποῦ]ὰ ῥγοΐου 

Βῖβ ῬΕΥΞΟΏΔ] ΩΙἸΟΥΥ ἴἰοὸ ἴδδὲ οὗ 186 Ῥθορΐο; 
Ὀυϊ Μίοθεβ ἱπιρίοσοβ Θοἂ ἰο Εἰ Η]8 ἔογ- 
ΔΟΤ ὈΓΟΙΩΪΒΟΒ, δη ἃ 10 δδνὸ 16Υδ6], ἔγοτλ [89 
ἔῆγοθ ΣΟΆΘΟΏΒ δίδιοὰ ἰπ ἴπ6 ἐνοὶδ δὰ 

τοϊγιο ἶὮ γ γΒο68. 
1ὅ--Φ0. σοκιηδ, 68 ἴπ6 {δι Ἐπ} δηᾶ 

ὁοπβίδηϊ τη ἰοῦ οὔ Μοθ68 (2) χχχἕ 11), 

μδ4 δοοσοϊωρδηϊθα ἢϊπὶ, δβῃὰ βδίδγεὰ δὲ ΒΟ} 

ἸΟΤΟΣ μᾶσῇ οὗ ἐδὸ τηουπίδίηυ, τ θοτο ἢ 
δν7εδϊιϑὰ ἢϊ8 τοῖσι (566 ὨοΐΘ ΟἹ ΧΧΥ. 1λ.-- 

ΣΤᾺ ̓ ποϊεδά οἵ ἾΣ3, ν οἢ ἰδ ἴῃ 1Π6 Κοτί, 
88 ἰη χχὶϊ. 4 ΠΎΣ3 ἰπεϊεδὰ οἵ ἮΌΞ; 568 

ἴδε ποῖο 1Π6γα.--- πο τογὰβ ΠῚ») ΟΡ “ἢ 

“31 οοπίδὶῃ ἃ ῬΡΔΓΟΠΟΙΊΑΒΥ ἩΠῚῸ [6 τογὰ 8 
ΤῊΣ δὐά ΓΐΒΏ), δυοῖν δὲ ατὸ ποὶ υπίτο- 
ηυεηὶ ἴῃ 16 ΒΙ θ᾽ ςαὶ ΡΟΟΚδ (960 [δδἱ. ν. 7: 

ὈΒΦΨΌ διὰ ΠΡΦΌ; ΠΡῚΝ δπὰ ΠΡΌΥ; 
θῖ5.); δηὰ (δὸ βδϑῆϑδ6 ἷἰβ8: 1 ἨΟΩΣ 0 
εἰδίῶουν οὗ (ποϑθὸ ὙὴῸ ΘΟΏΘΌΟΣ, ΠῸΣ οὗ 
ἴΠ0θ90 ὮΟ τὸ οοῃαυοτοῦ, δαϊ ἴμ6 γνοῖςθ 
οἴ εἰηρίηρ δηὰ βῃουϊτίἊηρ.--- Μοβοδ, ἴῃ Ηἷα 
ἱπά!σηδίίοη, ἰδ κὸβ ἕο οδ]ΐ, τη 115 δ ἴῃ 

ἔτε, ἴ0 ἀοδίΓΟΥ βγαὶ ἰξ5 δῆδρο; ἐμοη χτίηδ, 
οὐ θ6 88, οὐ 8165 ἴΠ6 χο]ὰ ἰπῖο δβπι8}} ρίϑοθα, 

ΟΓ ἀσκὶ, δηὰ ἔπ γοῦν ῖἢ 6 ἰδεῖοῦ ἰητο (Π6 δέον 

οὗ [86 σἶνοσ Ὑμἱοῖ σοτηθ5 ἤΠοπι ἴμ6 Ηοτγοῦ 
(δας. ἰχ.21). ὙΠΐδ 8. 10:6. ΟἿΪΥ Ῥοεδίἷα 
Εχρ δηδοῃ ἩΝΙΟΒ [π6 ᾿ἰτοτα] 86 δ6 οὔ 1809 
ἰοχὶ δάπηϊίθ; ΒΡ ἰδ Ὡοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΪ ἴῸ 
ΘΟ δύο ὉΥ͂ το, θὲ ΟἿΪΥ ἴο Ὀυτη, ἴο ρυξ 
ἰηΐο 116 ἢδπιο8, 1αδὲ 88 {80 Κἰηἀτοὰ ποτὰ 
2 ἰδ, ἴῃ 11. 2, 8, πδοὰ ἰῇ ὉοΙὮ βἰχηϊῆςοα- 

ἰἴομδ; (0 τψογὰβ ἵἱΠῸ διὰ ἢ, ἀο ποῖ 
ΘΟΙΏΡΘΙ 18 [0 ΒΌΡΡΟΒΟ 80 ΡὈΐθ068 ἴ0ὸ Βαᾶνθ 
ὈΘΘΏ ΘΧΑΟΙΪΥ 80 ὅη9 85 Ῥονγάογ; δηὰ δ 
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βαϊᾷ ἰο Μίοβθϑ, 1 ανβ βθθῃ {818 ρθορῖΐϑβ, δῃᾷ, Ὀθῇῃο]ά, 10 18 ἃ 
511{{ Πρ οἸκοα ρθορὶθ.Ό 10. Νον, {δογοΐοσθ, ἰθὺ τὴθ δοῖῦ, 
(Παΐῦ ΤῊΥ͂ ΔΩΡῸΣ Ὀ6 Κἰπα]οα δἀραϊηβῦ ὑμθῖα, ἃπα ὑπαῦ 1 πᾶν 
ΔΏΒΙΒΙΪαΐα (ἤθη, δηὰ 1 Μ11 τηᾶῖκα οὗ [Ππ66 ἃ σγϑαῦ Ὠδίϊοῃ. 
11. Απὰ Μοβοβ ἱηνοκοά {8 1 ονὰ ἢ}8 αοά, 8πὰ βεϊα, [οσγα, 

ΜὮΥ ἰ8 ΤῊΥ δηρο Κιμα]οα ἀραϊηϑὺ ΤῊ ρθορὶθ, σι βοῇ 
Του μαϑὺ Ὀσουρθΐ ἴτοτα 86 Ἰαπᾶὰ οὗ Εργρί νὰ στοαί 
Ῥονγοῦ, δὰ τ] ἃ ταὶρμίν μβαπαῦ 12. ὙΒογεΐοσα ββου]ὰ 
(ἢ6 ΕργΥρύϊδηβ Βρθὰκ δηὰ 840, Τὸ ἐῤθὶ7" τηϊβίουίαπε Ηθ 
Ῥγοιρῃῦ ὑμοῖὰ οαὐ ἴο 58|40 ὑβθῖῃ ἴῃ 0Π6 τηουπίδϊηϑ, δηα ἰο 
ΔΗΠΙΠ]αἰθ ὑμθη ἔσοτα [86 ἴλοθ οὗὨἨ {πΠ6 οασίῦ}Ρ ΤΌΓΩ ἔτγοπὰὶ 
186 τρβ οὗ ΤῊΥ δηροῦ, δῃα σ608}} {μ6 601} δραϊπδβῦ ΤῊν 
Ῥθορὶθ. 18. Βοιβθαροῦ Αγάμδηη, ἰβαδο, δα ἴβγαοὶ, Τὴν 
Βαυυδηΐβ, ἰο βοὴ Τ οὰ μαϑὺ βύγοσῃ ὈὉῪ ΤῊΥ οὐτῃ 86], πα 
ἴο Βοῖὰ Του μαβὺ βαϊα, 1 ν7}}} τυ] ΡΥ γοὺτ 8β6θα 88 [86 
Βίδ 8 οἵ ἤϑανθῃ, δηα 811} {818 ἰδαπᾶ οὗ πυβιοῦ 1 πᾶν Βρόκθῃ 
1111 ρῖνα ὕο γοὺγ 8664, δπὰ ὑπον 888}} ᾿πμουὶῦ ἐξ [0 ΘΥ̓ΘΓ. 
14. Απὰ {86 ]ογα τϑοβ]]οα 886 δυἹ] πψ βίο Ηδ ὑμουρύ ἰο 
ἄο ἰσ ΗΪ5 ρθορ]6.---15. Απᾶ Νοβοβ ἱᾳγηθᾶ δῃα ἀββοοπαάβα 
ἔγοιῃ {88 τηουπῦ, δηα {86 ἔγγο ἐδ ]68 οὐ (88 ὑββυϊ ΠΔΟΠΥ͂ 1067} 
ἴὴ 818 απᾶ; δ6 {80168 τῦφγὸ πυιθη οἡ Ὀού ὑΠ61} 51668, 
οἢ ἴπθ οὔβδ βἰάβ δῃα οὐ {μ86 οἴδμεν εὐόγ6 ποὺ στϊζίθη. 
16. Απά {δ ὑ6.0168 τσθγ8 [6 σοῦ οὗ αοά, δηὰ τἴἪ.6 τυεϊηρ; 
ισα8 [86 πτϊάηρ οὗ αοα, ρστάνθα ἀΡροη ἰδ ἴ60]68. 17. Απὰ 
ΜΏ θη Φοβῃαδ Ὠδαγα [Π6 ποΐδβθ οὗ {ἢ 6 Ῥ6Ορ]6 88 {860 βῃουΐαα, 
[6 βαϊὰ ἴο Μοβββ, ἐλθγὸ 8 ἃ ἼΟΪ86 οὗ ψὰὺ ἴῃ ὑδ6 σϑιηρ. 
18. Απαὰ δ β81α, 7ὲ ἐβ ποὺ {πΠ6 σψοῖϊοθ οὗ ἐΐυϑθ τυἦο ΟΥ̓ 
γ᾽ οἴΟΥΎ, ποῦ {Π6 νγοΐοα οὗἉ ἐΐοδο ιυῆο οτν ἀεἔδαῦ; {6 γοΐςβ οὗ 
ἐΐο86 ἰσῆο βῖῃρ' ἀοἽ ἤθαγ. 19. Απὰ 10 Βαρροῃμθα ψ ῇθη 6 
ΔΡΡΙΟΔΟΒΘα ὑμ6 οϑὰρ, ὑμαῦ ἢ 880 ὑπ οδ] δηᾶὰ {86 
ἀδποϊηρ, δηαὰ 6 ΔΗΡῸΓΡ οὗ Μοβεβ νγὰ8 Κἰπα]θα, δηα ἢ οαϑύ 

[δ0 δοὶ οὗ ἀγίηκίησ (00 ΔΊΟΥ 28 8 
ΒΥΤΆΡΟΪΙοΑΙ] οὔθ, ἰδ τουϊὰ Ὧδ6 ροάδηϊὶς ἴο 
ὌΓΖΘ [δὴ (80 δίοιῃ 8 Ὑ ΠΊΟΝΙ δΥα ἐπ Ῥτο- 
ἀυοορὰ δ΄ ποῖ 8Π18}} οπουρῇ 0 8πι6]- 

ϑταδιθ ἱὰ ἴΠ0 Ὑγδίοσ, [Ιὲ ἷβ, ᾿ποσοίοσγο, 
ὩΘΙΠΟΥ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰο ΤΟΣ τὶ ΠοΒΘη- 

χα ΠΟΥ ἴο ἴ[Δ6 οοπ᾿θοίατο, ἐμᾶς [ἢ 6 οΔ] 
88, ΌὉΥ͂ ἃ οοτγίαίῃ οΒοταΐο αὶ ργοοθϑδ, ΠΟΤΕ 

ΔΙΙΟΔὰγ ἰο ἴμ0 δηοὶοηὶ Εἰ Υρίδηβ, τοἀποοὰ 

ΡΡ 

ἴ0 Ῥονγάοῦ ΟΥ̓ σαϊοίποα, ΤΟΥ ἴ0 ΒπρΡοβθ 
Βατὸ τὴ ὙΠΟ, “186 ἱποοῦτθοῖ Υἱοῦ, ΟΣ 

δῖ Ἰοαβὺ (Π6 ἱποοτζθοὶ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ οὗἉ ἃ 
ὙτΙΓΟΥ ποὶ νογβοὰ ἴῃ 186 τηδιῖον." Μοβοϑ 
ΤΠΓΟῪ [6 δίοιῃβ ἱπίο ἴδ ὙΓΔΙΟΣ, 85 δὴ 

ΘΙ ὈΪθπὶ οὗ [86 ρογίοες δηη ἢ ]]δείοη οὗἁ τ89 
οδιῇ, δηὰ ἢ6 σᾶνθ ἴ}}6 1βγϑϑὶἱοβ [μδὲ νγαῖζοτ 

ἴο ἀσίηκ, ΟΣ ΟὨΪΥ͂ ἴ0 ᾿τργοδ8 ΠΡροὴ τπθαὶ 
(80 δϑοτηϊηδιίοη δηὰ ἀθβρίοδὶθ ομβαγαοῖοῦ 
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τσ ἢ Ὁ 22) ΠΙΡῸ ΠΣ γῦπρι Ὄπ ΤᾺΣ ΜΠ 
ΘῈΣ ΠΡ ἸΣῚ ὙΝ ὈΣΕΤΤαΣ ΠΡῸ 90. ἼΠΙ ΠΠΡ Ὀζό ἼΒΡΗ 

: ΠΡΟΚῈ Ἀπ Τὶ ΚΟΡῚ Τοῦτ Ὡρτ ἸΝ ρτ Τα Ἢ ἸΠῸΣ 
ΠΆΡΟΣΤΟΡ ΠῚ Ὀγτὶ τ ἩρΊΓτρ ὅπ πς ΓΙ ἼΘΝΡ 91 
δας τς ἘῈς Ὕιγ της ἤπιὲ ἼΡΙΡῚ 568. : ΓΤ προσ ὙΝΝ 
ΜΕΝ τυ, 5 ΥἹΌΝ 28. ΩΣ] ΣῈ 539 ὈΣΤΤΙΝΣ ἘΡΠΡ 

ὈΥμΡ ὙΆὉ Ἰα ἼΕ Ὁλϑσι ΠΡῸ ΓΠΓῸΡ ΜΒ γϑ ὙΝ 
ἔσο πὴ ΤΈΣ 21} δὴ) ἽΝ 54. « Ὁ πεττρ Ὁ δῇ 
ΤῈ ἡ» ὈΣΤΤΣ ἡφ ΜΚ} 26. 1 ΠῈΣ ΝΣ ΜᾺ δ ὙΦ 
ὝΆ ΠΡῸ ἼδηΣ 56. : ὈΡΡΙἢ πυρρν ΤΠ ΤΡ. δ 
ΕΡ Ὁρ τ τὰς ΦΌΝΟΣ ὧν ΤῊ Ὁ πρνὴ Τύποῃ 
ἸΒΎτθΝ: ΟΡ ἌΡ. ρα ἦρι ὌΝ τῷ ἘΣ ἼΧΣ οἹ 
πριν ἘΠ τὸπρα ΣΝ ὌΨΌ Ἰ5γ δ) γὴν φυτὰ 
Ὦ ΣΝ ὙΡγ. 88. 1 ΤΑΣ ΘῈ) ΠΡΎΤα: ΘᾺ.) Ὑπῳ 
Ἴξοδ 59. ε ΘΝ Ῥθν ΠΡ Ννέτι ὈΡΞ ἐγ] ὉΡῚ ΠΡῸ 
ὩΡῸΝ ΓΠΡῚ ὙΠΙΝΩΝ 8 Φὴς ἡ» ἀν Ἔρτιὶ Ὁ.) Ἰ Ὁ πο 
τϑρς πτττκὶ ἢ ἬΝ) ΓΘ ἐΠῚ 80. 1 ΠΞῚ3 ΤΡ 
ππεῦΣ Ὧν πέτα τρυν ἦριὴ ΠΡ προσ πρέρη 
ἘπντΙ ΝΌΤΙ δδς ἼΩΝ πῆς ΠΡ Ὡ.ΡῚ 81 1 ὈΞΏΝΩΙ ἽΜ5 

Ρ ΥΤΌ Ὁ 

οὔ ἴΠ0 ἱπηαρὸ πο ἢ ΤΟΥ πδὰ τηδᾶσ, ὉὈσπὲ 
85 Δ ΒΥΙΤΩΌΟΙ οὗ ρΡυτὶ βολεοι, ἴἤο ΤΌΠΔΟΥ͂Θ 
ῖηο οὐήοες οὔ [δ6 Σδηδρτοβδίοη ΟΥ̓ ἐδ 066 

ὙΟΙΥ ῬΟΙΔΟΩΏΒ ὙΠῸ Πεδὰ οοτηιη θὰ ἱξ 

(οοϊρδσο Νυχ,. χὶχ.). 
41--ὃ84. ΑΔΙοη  ΣΟΡΙῚΥ ἴο (δ0 τὸ- 

ῬΤΟΔΘΟΒΙΩΙ απαδιίοη οὗἩ Μοδοδ 18 ἀθεισηοαϊγ 
ΟὈΘΟΏΓΤΟ διὰ οοηίηδοα, Ὀροδῦδο π6 ν»ἂὰδ 

Ἀἱτ,66} οοπθείοιι οὗ [6 χτϑδὶ οσίτηϑ ν ΒΟ ἢ 
5 ἔδίδὶ σϑι οὐἩ τοοσα]ὶ οουζακο δα βροιοα, 

25---20. Μοροδ ἴδε ἀθορὶγ [πὸ ἱρῃο- 

ΤΟΪΏΥ ὙΠΟ [αγδο} 6 ΤΟΥΟΪῈ τηπδὲ ΠθΟθ8- 

ΒΑΣῚΪΥ (411 προῦ ἐδοαι ἴῃ ἐδ 6γ68 οὗὨἨ ἐδπαὶν 

Θποτηΐο8 (ὉΠ ὍΡ: ΠΥ); δπὰ ἴῃ ογάοσ 
ΟΡΘΗΪΥ ἴο δῇ οῦῦ ΠΟῪ τθποἢ ἢ6 δρῃοτσεᾶ 
δ οἷγ ρόγνοσγεθ οοηῃποῖ, 6 δυτηηοποὰ [86 
ΤΩΘΙΊΌΟΓΒ οὗὨ 818 ἔσθ ἰο Κ1}] [π6 οτίτηϊ- 
ὯΔ Ὑ}ΠῚ (06 δογὰ, δηὰ ἢοΐ ουθῃ ἴο 

ΒΡΑΙΘ ἰδοῦ Ὠθᾶγοδί σοϊδεῖνοθ ἴγοπὶ 1]}]- 
Ρἰδοϑὰ οοπηρδδβδϑίοῃ (500 ἢ. 845; δηᾷ ποίϑ8 

ΟἹ ΧΙ. 2, δῃὰ χχὶϊ, 19). Τὴθ Ιωονΐϊοϑ 
οδεγοᾶ; δπὰ εδΐ8 ἤχει δοὶ οἵ ἐμοὶγ σεδάῦ 
568] ἰη 6 δοτυϊοο οὗ [86 1,ογὰ, νχαϑ τῃοὶσ 
ἱπιδιίοῃ ἰὼ ἐμοῦ ὨΟΙΪῪ τηϊββίομ (1882 

Ὁ), χχίχ, 9, εἰ.., δηὰ (86 δϑοῦχοῦ οὗ 
811 ὑἐοὲν ἤιίατο Ὀ]Θδδίη χα (ΥοΣ. 329). 
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(86 (60 165 οαὐ οὗ ΗΒ Βαπῃαθ δῃηα Ὀσοκα μοι δὖ ἐμ6 ἔοοὐ οὗ 
{868 τηουπίαϊῃ. 20. Απὰ ἢ ἴοοὶκ ὑμ6 “41 πο ἢ ἐμ Ὺ δα 
ἸΙη846, δηα Ὀυτηῦ τέ ἴῃ Ε'Γα, πα ρστουπᾶ ἐέ ἴο ροναον, απ 
βοδίίζογσοα 26 οὐ (86 βυγίβδοθ οὗ [86 ναίοσ, δηῃα τχδάθ {ῃ6 
ΘΒ] ἄνθη οὗ ἰβυδθὶ αὐηκ οὗ 2. 21. Απα Νοββϑ βαϊὰ ἴο 
Αδγζοῃ, ψμαὺ μα (818 Ῥϑορὶθ ἄοῃα ἴο {πο6, ἐμαῦ ἕπου μαϑὺ 
Ὀγουρὺ 80 ρτοαῦ ἃ βῖη Ὡροὴ 10 22. Απά Αδγοη βαϊά, 1,οὐ 
ποὺ {Π6 ΒηρΡῸΡ οὗ τὴν [οτὰ ΡῈ Κἰπαϊοθα; ἴδμοι Κηοναβῦ {ἢ 6 
ΡΘΟρΪο, ὑμαῦ 10 ὁ ἡποϊϊηθα ἰο 601. 28. Απα {86γ 8βαϊὰ ἴο 
Τη6, 8 Κ6 αϑ' ἃ ροα, ὅ7ιο 88}}8}] ρῸ ὈθίΌΓ υ.8, [Ὁ αϑ 707 [18 
Μοββϑβ, {86 τϑὴ 0 ἢδίῃ Ὀτουρῦ ἃ8 ουὐ οὗὨ {86 Ἰ4π4 οὗ 
Ἐργρύ, τ ἀο πού Κηον δύ Πα Ὀβοοτηθ οὗ πη. 24. 
ΑΠΑ] βεϊὰ ἰο μοι, Υ Βοβοῦυοσ παί ρο]α, ἰοῦ ἶπη ἴα 
ἐϊ οἵδ; 80 {60 ρᾷᾶνβ 17 τηθ, 8ηα 1 οαϑύ ἰὑ ἰπίο ἐῃε ὅτε; δῃὰ 
80 {818 οδἱἔ γὰβ ργοαυοθὰ, 25. ἀπὰ ψθη Νίοβϑβ 580 
ἰδαῦὺ {πΠ6 ῬΘΟΡΙΘ σαβ ὑπο γ]α]6α ; ἴῸΓ Αδγοὴ δὰ τηδάϑ 1Ὁ 
αν] α]οα ἰο 8ῃ ἸΡΏΟΙΩΪΗΥ ΤῸΓ ὑπ 6 1} Δαγογθαῦῖθβ: 26. Τ ἤθη 
Μοβϑϑ βίοοα ἴῃ ὑμ6 ρσαίβ οὗ 8.6 οϑίωρ, δπὰ βαεϊά, Ηβ ψῇῆο ὦ 
ἴον 86 [ογὰ, πιᾶψ σοηιθ ἴο τὴ; δηᾶα 81] (86 8ο0}}8 οὗ [,ϑν] 
ΔΒΒΘΙΩΪΘα ἴο ἢ. 27. Απᾶ [6 βαϊα ἰο ἔβοιι, ΤΏ βαῖ (ἢ 
(86 Τιογὰ ἀοα οὗὨ 1βγβϑὶ, ΡῬυὺ δνθσῪ τπαδη 8 ϑυογα δἰ ἢ 18 
5146, ΡῬ438 ΟΠ, 8ΠπΠ4 τοί ἔγομὴ ραΐα ἴο σαΐθ 1 {86 ΟΔΙΡ, 
Δ 5]4Υ7 ΘΥ̓ΘΓῪ ΤΩ 18 ὈΥΟΥΠΘΡ, δηα ΘΥΘΓῪ Τη8} ἢ18 ἐγ θά, 
ΘΠ ΘΥΘΙΎῪ ΤΩΔῊ ἢΪ8 ποῖρῃρουῦ. 28. Απα {86 8018 οὗ [μον] 
αϊά ἀοοογαϊηρ ἴο {86 νογα οὗ Μοβϑϑ, δῃὰ {δμογα [6]}] οὗ {Π6 
ῬΘΟΡ]6 οὔ ὑμδαῦ ἀδὺ δρουῦ ἰἄγθθ ὑμουβαηα τθῃ. 29. ΕῸΓ 
Μοβββ ᾿δα 8814, Οοηβθογαΐθ γοῦγβοϊνοϑ ἰσ- αν ἰο ὑπ6 [μοτα, 
γοᾶ, ΘΥ̓ΟΡΥ τῆ ΜὙ] 8 δοῃ, δῃὰ σι [18 Ὀγοίμον, δηά 
ὈΓΪΏΡ ΡΟ ὙΟΌΓΒΟΪΙΥΕΒ ἃ ὈΪΟΒΒΙηρ ἰο- αν. 80. Απά [ἐ 
ΟΒΠ]6 ἴο Ῥᾶ88 Οἢ [868 ζ0]] ον ηρ τροῦπΐηρ, ὑμαὺ Μοβ68 βαϊα 
ἴο ὑμ6 Ῥβθορίβ, οι πᾶνε β:πηθα ἃ ργοδῖ βίη, δῃα πον 1 {11} 
ΔΘΟΘηα ἴο {μ6 [μοΥα, ΡΟΥὮΔΡΒ ἴ 8841} τβαῖο δὴ δἰοηῃοιηθηΐ 
ἴῸΓ γοὺγ βῖὶῃ. ὃ1. Απὰ Μοβββ σοϊυτηθα ἰο {86 1, ογά, δπά 
Βαϊ, ΟὨ, {818 Ῥθορὶθ Βαΐῃ βἰηπθα 8 στϑαὺ βίη, δῃᾷ {πον 

. Ἐποὶ, ΡῬεγε.--- οὐδ. 3 Ὑ͵7οῖο παϊκοὰ. 

80--35. 7 ἴδοι εοἱϊὲ 7ονσίοε ἐλεὶγ ες Ὀπαδαδὶ ἰη ἴδὸ Οτίθηΐδὶ διγ]6; ΘΟτΌρΡατΟ 
“αἰ νλ! 6 δὰ δοὶ οὗ πομλογι θα πιο; (ἋἼθ}. ἰγν. 8, ΘΒρΟΟΙ ΔΙ 1 ὅδσω, χὶὶ. 4. αὶ 
δῖ 8 δὴ 611} 056 Οἡ Δ Δροξίορϑδίβ, ἰοΐξῚ ροσθδρθ ὯὨὲὲ 18 Π6ΙῸ δ ρδσίὶς]ο οἵ πίδείηρ 

: 2ὦὃἉἙ᾽ 2 



ἘΠ Ὁ ἃ δῦ 

ἈΦΈΓΕΘΙ ΠΡΩΊ 88. 1 2Π| ἼΝ ὉΠ ὙΡΜῚ ΠΡ 
ὙΝ ΤῊΡΟ ΝῈ ὙΠ ΠΝ ὌΝ 88. ΠΒΠ9 

τοῖττ 

δ80 

ΠΝΌΠ 11 
ὩΡΝΌΙ͂ 

ΔῈ Ἕ - 

ιγ πιῤμὴ 84.1 ρϑο Ὁπδι ἐΥΝΌΓΙ ἼΦΕ Ὁ ΠΡΟΝ ΓῆΡ' 
Ὁ} ΒΡ Ἢ ρα πὶ 2 ἘΣΤΕ ΟΝ ὈΣΤΤΙΝ ΤΠ 
ὙΨΕ Ὁ ὈΤΤᾺΣ ΤῊ δ. 85. 1 ὈΠΙΝΘΙ ὈΤΙδ, ῬΠΡΡΝ "ὮΡ 

Ό : πὰ πα ὙἾΝ ὈΥΣΤΤΝ Ὑ 

ΟἿ, νασάοη ἐποῖν εἰη 1--- Βίοὶ πιο, 1 Ῥγαν 
ΤΆεε, οὐὐ 9.7 Τὰν δοοῖ ωὐλϊοῦ Τῆοι δαεῖ 

πτι ἐξα ; ἰδὲ ἴδ, [Δκ6 σὴ ἔγοτιη διροῦς [ἢ 0 

Ἡνίησ; [Ὁσ ἰπ [80 ΡΝ) ὶς τορίδίογα [ἢ 
ὩΔΙη65 οὗ 41] οἰτἰσθηδ δσὸ οηϊοσγοά, Ὀπὲ δ.Θ 

ἐταδεὰ πιο ἰδὸ ἱπαϊτί 815 ἀΐθ; δηὰ {818 

᾽ο8. 5 Βοῖὸ ἰγδηδίοιτοἀ τὸ (ἀοὰ, γγο 18 

ἴδ0 ΓΏΪΟΓ οὗἁ τηδηϊκῖπα ; σορασθ Ῥβδὶ πὴ 

Ἰχὶχ, 29; [1βαΐδῇ. ἱν. 8.---αουςΤ 106 μεέξ- 

Φέπσεῦ (δ 2), δο0 Ὡοΐθ οὐ χχ!ῇ. 21.--- 
1κ ἰδὲ ἄαψ ιοῆῖεη 17 υἱεὶὶ, 1 ωἱ! υἱεῖς (λεὶν 

δὶθ Ὡρορ ἰδία, ᾿μδὲ ἰ8, 1 5}}Δ}} ποῖ Ἰἰϑᾶνο 
τοῦ ππρυπβμεά; δηὰ {1|ὸ μίαστο πιο ἢ 

Θηδβυοὰ τισδὲὶ Ὀ6 οοηῃδίἀογοὰ 85 8 Οἰδβίΐδο- 

δ οὐτῃ πρατὴρ πον, 1 ἡφοτοι Πἰπ ἼΣΣ α 
ΡΤ ὈΣΤΩΝ ΡΟΣ ὙΨΈ ΓΆΠΤΟΝ ὈΣΗΝ γε ΤᾺ 
ἘΦ) ἽΝ 29) ἸΝΤΡῚ 8. πρρδὰς Πν} ἼδκΣ Ἔρυΐὴ 
γε ΝΣ 5. τ ῬΘ) ἥπι ὯΒΠ ΠΡ) ἜΝΠ Ἀηττις 
πρὸς ἡ ΤΙΣ Ὁ Ἴ35 πο δ 2. Ὁ πΠ. ΤῈ 
3 ΓῚ τῦτι ΣῈ] ὝΉΤΤΑΣ ΟΡ ΡΒ 4 6 ὙΠ ἩΡ ῚΡ 
ἐὰν το τχε ΠῚ Ἴθδὴ δ τ δ Ὁ δὲ τ τὴ 

Ἴϑ5 ΤῊΣ ὙΠ Ὁ) Ἡϑὃ τι, ὉΡΝ ΕΊΣ ΟΝ 
:τστιζης πρὸ ΓΙ] ΤΡ Ὑὰ τῆι τθλ ὙΡ5] 
Πρ ΦΌΥὙ 1 ΔῊΠ ΠΩ ὨΣΉΣΤΝ Ὀκ ΣΎ γπὴ2 ΩΓ 6 

1--Φ. Οοἀ τοηόντ Η16 δδβισγαηοο [πὶ 
Ηο που]ὰ Ἰοδὰ [εγδεῖϊ, ᾿Ὡσουρἢ 8 πιοδδϑῃ- 
εν, ἴηΐο [πΠ0 ΗοΙΥ διὰ, δὰ ὄχροὶ [Π6 

Οδοδδηΐϊίοα (χχι, 20 ---393). Βυὶϊ ΗΘθ 
ὭΓΩεδ ΒΟΙΟ, ΤΟΓῸ ἀἰδεϊοΕ}γ [Π8Δὴ Ηδ δὰ 

ἄοος δὑεΐοτο, ἰδὲ Ηθ πουϊὰ ποῖ Ἰοδὰ 

κῦοση ΗΣπιδο ἢ, Ὀδοδυϑο ΠΕΥ δὰ ποῦν ἴ00 
ΟΡΘΏΪΥ ποδηϊοδιοὰ ἐποὶς ἀϊδουοάΐθηοο δηὰ 
ΟὈΘΌΣΠΔΟΥ, ἃ το- ἱοσγδιείου οὗ τμοἢ γου]ὰ, 

ΜΠ Οοὰ πεῖὸ ῬΟΣΒΟΏΔΙΙΥ ῥσόϑοῖὶ διροηρς 

(6), οα01860 τοῖς ταὶ δηὰ ὀχιγρδιου. 
ΤΌΘ ῬΘΟρ]α ἔαϊξ δὲ ἰδδὲ οοπισϊ ἴοῃ, ρμαὶ ο΄ 
1Ποἷγ Οὐδ 8, δη ἃ τοροπίοὰ ἰῃ τηουτῃ- 

ἱηρ τοῖν πραγ οηβῦ]6 ἸΟΥΟ (νοσ. 4). 
Οοἀ εβὃν ἰμοὶς δβοῖ[- Βυσο δ εοη, ὀχ ῃμογιοὰ 
ἘΠ6πὶ [0 ῬΟΙΘΘΥΟΤΘ ἴῃ ἰδ, δῃὰ ρῥσοσηϊδοὰ 
ἴδοπι τΘΣΟ Ὁ] Τοοπδίἀθσϑιῖοη (γα σ. δ).--- 
ΔΤ 5" ἽΠΟ ἸΟΥΣΓΡῚ, 16. 6 δοπδέγοιοίίο 
Ῥτγαεσπαπε, δῃηὰ τηυδὲ Ὀ6 πῃἀογαιοοά: [Π6Υ 
Ἰδλϊὰ οὔ ἐδοὸσ ὁσῃδηλθηδ, γον Ὁ ἰο ἰλεὶν 



581 ΕΧΟΌΌΒ ΧΧΧΙΙ., ΧΧΧΠΙ. 

ἢαγα τηδᾶθ ἰσ ὑμοιηβοῖνοθ ἃ ροὰ οὗ ροϊά. 82. Απᾶ πον, 
1 Του ψ|10ὺ ἔοτρῖνα ὑμοὶν 81η-- ; Ὀὰυΐ 11 ποῖ, Ὀ]οῦ τη6, 1 
ῬΓΑΥ ΤΏΘο, ουοὐ οὗ ΤῊΥ ῬοοκΚ ποῦ Του δαϑὶ τυτϊζίθη. 
88. Απᾶ {86 [Ι,οτὰ 58ε1ὰ ἰο Μοβϑβ, ὟὟ Βοϑοϑνϑὺ βαίἢ βι πηρα 
δραϊηβύ τη6, ἶτῃ Μ01}}} 1 Ὀ]οὺ οαὐ οὗ τὴν ῬοοΚ. 84. ΤΒΘΓο- 
ἴογθ ΠΟῪ βΌ, Ἰοδα {86 ΡΘορ]ο ἴο ἐδ ρίαοο οἵ πἘϊοῃ 1 μανθ 
ΒΡΟΚΟῚ ἴο 866: Ὀ6Πο]ά, ΤΑΥ͂ ᾿ἸΏΘΒΒΘΏΡΘΙ 8118}1 ρῸ ὈΘΙΌΓΘ 
066: 8η4α ἴῃ {π6΄ ἀΑΥ σψἄθη 1 νἱβιύ 1 88}}8}} νἱδιῦ ὑΠ 6} 581Π 
ὌΡΟΠ πο. 85ὅ. Απὰ {6 [οτὰ ρὶαρυοα {μ6 Ρθορὶο, 
Ὀδοδυβα ἔῃ 60 ταδᾶθ [π6 οἂἱῇ σοι Αδγοῃ δα τηδάθ. 

᾿ Ἑποῖ. Ῥετα.--- Απρεὶ. 

τϑπὶ ἴοὸρ ἐδποὶνγ δίῃ, ἩΔοδ ὙΔΔ ἸΠΟΓΟΌ ἄἀδρτθα ἴὉγ [δὲ ᾿Ἰγδηδρτοββίου 8180; (Ὸγ ἐπὲ8 
οχρίδιθά, Τῆς80 τψογὰβ8 οδηηοὶ τπῆθᾷπ: που]ᾶὰ Ὁ6 ἰῃ ορροβίζου υὶεὰ ἘΠ6 Ῥσοσωΐβθ 
ὙΠ θΏΘΥοΥ ΠΟΥ, οΥ ἐλεὶγ ἀεξεοεπάαπίε, πὶ} οὗ αοά, (δὲ Ηδ ν1}} ΟἿΪΥ Ῥπηΐδῃ τμοθῸ 

δἰη, 1 5141} δίτνυβ δ Ῥυηίβῃ ἴἤθῶ ἱἢΏ ϑόθ ὙὯῸ ΒΑΥΘ βἰῃπεὰ (νοῦ. 83). - 

Οηλρ. ΧΧΧΙΠ. 1. Απά {16 Τιογὰ βαϊά ἕο Μοβββ, ὅο, 
ἸΟΌΣΠΘΥ ἊΡ ἢδηςθ, ὕποὰ δηα {π6 Ῥϑορὶθ πο ποὺ ἢαϑὺ 
Ὀτουρῃῦ ουαὐ οὗ ὑμ6 ἰαπα οὗ Ἐργρί, ἴο {π6 Ἰδηὰ ψΒΪΘΒΙ 
αν ΒΟ ἴο ΑὈγδῆδπι, ὑο ἴβαδο, δπα ἴο Φδοοῦ, βαυϊηρ,, 
Τὸ (ἢγ βεβὰ ΜΨ1] 1 ρῖνε 10. 2. Απὰ 1 ν1]1 βοπάϊ 8 τηθ8- 
ΒΘΏΡΘΙ Ὀοίοσα 66; δπὰ 1 Μ1]] ἀγῖνε ουαὐ {86 Οδπαδϑηϊίο, 
{π6 Απιοῦῖία, δηὰ {π6 Η 6, ἀπα ὑπ6 ῬεγϊΖΖζιίο, {μα Ηἰ να, 
δηα {πΠ6 ΦοὈυβιία: 8. Το ἃ Ἰαπᾶὰ βοπίῃρ ὙΠ} τὰ}]Κ δπὰ 
ΠΟΙΟΥ͂; ἴοῦ 1 “11 ποῖ ρῸ ὉΡ ἴῃ {86 τηϊάϑὺ οὗ 866; ῸΓ 
ἴμοι τύ ἃ 8. προῖκα Ῥθορίθ, Ἰοβῦ 1 οοηϑαμλο {8866 οχ {68 
ὍΟΥ. 4. Απὰ ψβθη {μ6 Ῥ6ορ]Ὲ Πεαγὰ {μ686 6ν]} οχσᾶβ, 
ΠΟΥ ΤΟ ΤΏΘα, Δηα ΠΟ Τη8ῃ Ραΐὺ Οοἡ [8 ΟΥ̓ΠδΙηθηΐβ, ὅ. ᾿Απᾶ 
{π6 Τιοτα βαϊα ὑο Μοβεβ, ὅδυ ἕο {86 οἰ] ἄγη οὐἩ [8γ86], γοὰ 
ανὉ ἃ 5} -πϑοκθὰ ρϑορὶβθ; ὅ1{1 ρὸ τπρῷ ἴῃ [86 τοϊάβὲ οὐ {ῃ66 
διέ οτιῈ τιοχηθηΐ, 1 Βῃου]α ἀδϑύτου 866; {βμδυθίοσα ποὺ ἰδ Ὺ 
ΟἿ ΠΥ ΤΓηϑιμθηΐβ ἔτσοπι (ἢ. 66, ὑπαὶ 1 τὺ Κπὸν σαὶ 1 
Βἢ411 ἀο ἴο η66. 6. Απᾶ {86 οὨ]]άγθη οὐὨ ἴβγβϑεὶ ἀϊνεβίθα 
{πο πλβοῖναβ οὗ (ἢ6]γ οὐπδιηθηΐβ "τοίμγπΐπς ἔγοτα {μ6 Μοιπέ 
Ἠογορ. 7. Απὰ Μοββεβ ἰοοῖς {π6 "ἰθὺ δηᾶ ρἰζομοὰ ἐξ Ὸ Ὁ 
. Δ ρί. Ῥεν4.--- ἄἕἥΝ δηροϊ. 3. ἘῸΓ Ίδ6 Τιοτὰ Παᾷ βαϊὰ. 81 π|ιὶ!ῖ οπθ ΠΡ ἴπ ἴδ 

Σηϊὰ δὲ οὗ [Π60 ἴὮ 8 τηοπλθηϊ, 4 Βγ ιδὸ Μουηὶ Ηοτοῦ. δ ΤΑΌοΣΏΔΕ]Ο. 

εαπρ8 ἴτοῃ Μοῦ Ἠογον; 606 ποΐθ οἢ ἢ-- 11. ΤῊο [Ιἐγδ0] 168 δὰ γχονοϊιοὰ 
ἿΧ. 29, δραϊποὶ αοὰ; [ΠΟΥ ΟΓΘ ὈΠΤΟΓΙΥ οἵ ΗΙδ 
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ΝΣ ΓΌΠΡΙΤ ὍΣΣ ΠΡ ΤΠ ἸγτΓτο») ὈΠΝΤΤΙΝ 
ὋΝ δ σπβεῦν ἐπ Τ᾿ ΠΣ 3. ἦγἢ πὴ Ὁπὰς Ὁ 
αὐτο Οὐ" Ὀπθέσθι: ἐφ ΓΜῪΡ ΓΥπ] 8 Ὁ ΠΥ γῊΠ 
: πων ̓ξπτ πόδ᾽ ΤΣ ἰοϑτη ὉΠ ππρ ΘΝ Ἰϑνὴ 
λει ΠΠΒ ἢ ἩΝῚ ϑΣ ΤῸ εἰπῆς ΡΘ Ν39. ΠῚ 9 

πῊΡ ἫΡ Πὰ7Ὶ ὌαριΣτα; ἀγτεὺ ΠΣ 10. : ΠΡΌ Ἵ9 ἢ 
Ὴ τα ἴση παρ θὴτε ἠπρ τη ἐμηγ 5. ΠῚ ὑπεῃ 
γργς ΟΣ ὭΥ ὝΕΣ ΠΑΚΩΝ ΒΡ Πρθ τς Τὴ’ 
ΠΟ ΦὉ ἱὰ ὍΣ [5.18 χπὶ ὑδηξον τόποι ἡ Ὶ 

Β εὐνεα 
ὈΥΡΤΤΙΣ ων δὰ ὋΝ πόδ ΠῚ Γήπν ον πὸ Ἴροδὴ το 
ἸῸΝ ΠΡΣ ὮΝ ΝΝΝ ΤΣ ἩΡΙΓΗΣ Ν2 ἦπῃ ΓῊΣ 
ΝΘ ΜΌΝ ΠΡῸῚ 18. ΣῊ [Π τρ οὐ ὙΡυῸ 
ΤῊΣ Ἱπεινος ΜῈ νυ) ἼΞΦΥΤΕΝ δ) ὙῊΝ ὝΙΣ Ἰή 
ἘΝ ΕΝ ̓  Ὁ ἼὮΝΗ 14 ΤΙΣ Σ ἼΝ ΓΝ 
ΣΙΝ 16. ὁ ΤῊ ΠΌΡΟΝ 3 Ἴ8 ἩΓΟΝ γος ἼΩΝ 15 ΜΡ 

ὉΡῸ ΔΌΣ νὐθῃ ἭΝ ὙΣῊΞ Π τιν» κὸν »Ὴ' 
ΜΠ 5 

Ῥιοδοῆοα; Μοϑοθ δίομο δὰ τσοσηδίηϑα 

αι έα!, απὰ δ ἴ[86 1ογὰ Ἡδῃθά ἴο οου- 
εἴἶητια Ηΐ5 σοτατη πη] ΟὯ8 ἩΠ|8 186 ἸδίτοΣ, ΗΘ 

οτὰεγοά Ὠἷπη (0 Ρ»Ϊ806 1.15 ἑαπὶ νϊποπὶ [86 
ΟΆΤΙΡ; δΒοτὸ Ηδ δρροδγοᾶ ἰοὸ Μόβοβ, διὰ 
ἧς Ἄοου]Ἱά, ἐδμοσοίοσο, 1817 6 οΔ]]16ἃ ἃ 
“«Τεοης οὗ Δίοοιην " (τοῦ, 7; ΘΟΠΡΑΓΘ 
χυὶῃ, 7). Ὑῶὸ φἱοῦγ οἵ αοά, Μη ϊοῖ δος. 
ςσοτραιϊοα (8666 ΠΟΙ ΠἸΟΑ(ΙΟΉΒ, σοηΐτῖ- 
πο ἴο ΘΠ 8Π06 [86 ΔΌΓΠΟΥΠΥ οὗὨ Μοδοθ, 
ποτὰ [6 ΡΘΟΡΪΘ ΠΟῪ χοραγάθα ποῖ ΟὨΪΥ 

ὙΠ} τέδροοῖ, πὶ 1 ἢ ΤΟΎΘγΘμοθ. [1{ γ0 85 
ΟἿΪΥ δες 6 μογίοοξ οοῃοδείοη Ὀοένγθθῃ 
Οοΐὐ δηὰ [“τ86], [δὲ (86 αἰ Υ ΤΟΤΟ 8]- 

Ἰονοὰ (0 δπόδρ τουηὰ [6 Θ'ΘΠΟΙ ΠΥ 
(Ναπι, 1), Ιε ἰδ (ποτοίοτο οονίουϑ, ἐμ δὲ 

: ΠΡΊΝ ὩΞ θὰ ΝΣ ὈΝΤΣ Ὁ Ἴ9) 'ὰξ ἜΧΩ 

(εἱ9 “ἼΤοπὶ οὗ Μοοίϊηρ " ἰδ ποίεοσ (16 
ΤΑΌΘΓΉΔο]6, [Δ9 ογοοώοῃ οὗ πδῖ ἢ 8 ΟὨΪΥ͂ 
ἀοβοσί θα ἴῃ [80 688 ΠσΠΑΡΙΟΓ οἵ (δἰ θοοῖς, 
ΠΟΥ, 88 βοὴ δΔισίθηξς ΘΟΠΏΘΏ ΑΣΟΥΒ ὕΓῸ» 

Ῥοβοᾶὰ, ἃ οογίδίη ῬΟΣΔΌ]0 δββδογοὰ ἰδηξ 
νι ἢ [Π6 ᾿θγ 6 168 Ῥοβδοββοὰ 88 δὴ ἰῃ- 
Βασι η06 ἤγοπι (Π6 ἐτηθ οὗἁἨ [8.6 ῬΔΙΓΙΑΓΟΝΒ. 
-- οὐ Βροκὸοῖο Μοβοβ ζχο ἰο ὕασε, ᾿μαὶ ἴθ, 
δοοοσάϊηρ ἴο Ναχηῦ. χὶΐ. 8, ποῖ ἰῃ ΟὈΒΟΏΓΟ 

Υἱβίοηβ, ποῖ 15 Θηΐτηδί10 41 41] δίοηΒ, Ὀὰὶ 

ἷη ἀἰδέϊηοϊς τγοσὰβ δὰ ΟΧΡΓΟΒΒίοη8, “ 88 8 
ΣΩΒῊ Βρθδκοὶ ἴο 8 (τἱοηὰ, ἩΟΎΘΥΟΙ, 

ς 18 Τοῦτο ἴδδῃ οὔοθ τοροδιρα, ἐμαὶ 8]- 

ἰδουσὰ Μοβοθ Ὠοασγὰ 8 υοΐσο, ἢ6 87 ΠΟ 
ΤΩΔΏΠΟΥ ΟἵἴὨ δἰ τα [τυ 6 (Ὁ δαὶ. ἰν. 15, οἴς.)); 
80 οϑζοίπὶ ἰ8 [π6 δδογϑὰ ποσὰ ἰῃ διοίϊηρς 



δ88 ἘΧΟΟΌΡ ΧΧΧΠΙ͂Ι. 

Βἰτη86}} πνὶιϊμουῦ {Π6 ολρ, δηα οδ]]οὰ 1ὑ ᾿86 Τοπὺ οὗ 
Μροούϊηρ. Απᾶ [1ὑ οδπη6 ἴο Ρ888, ἐἠαΐέ ΘΥΘΥῪ ομ6 ὅὙῆο βουρύ 
86 Τιογὰ σοῦ οαὖ ἰο {π6 Τοηΐ οὗ Μεοὔηρ, σὑ οι τσαϑ 
αν βουί ὑῃ6 οαρ. 8. Αμπά [1Ὁ οδῃθ ἴο ρᾷ88, θη Δίοβοβ 
σπγοηῦ ἴο (86 ἰοηΐ, ἐλαέ 411 (86 ΡΘΟΡ]6 Το86, δῃὰ βίοοα δυο ΥῪ 
Ιά8η αὐ ῃ6 ἄοοῦ οὗ 18 ὑδηΐ, δα Ἰοοϊκϑθα δος Μοβϑβ, 
ὈΠῸ] μα γγὰβ ρΌηΘ ἰηἴο {π6 ἰδηξ. 9. Απὰ [Ὁ οατηθ ἴο Ρ888 
ἤθη Μοβο5 δηἰοσγοα ἰηΐο {δ6 ἰοηῦ, ἐλαέ ἴῃ6 Ρ1118΄ οὗ οἱουα 
ἀοβοθμαθᾶ, δηα βίοοα αὐ ἰδ ἀοοῦ οὗἨ {μ6 ἰθηῦ; δηὰ ἐΐθ 
Τιογα βροόοκα σι Μοβθεβ. 10. Απά 8]] (ῃ6 ῥθορὶβ βὰν {π6 
ῬΙΠΔΡ οὗ οἱουα βίδηάϊηρ αὐ {πΠ6 ἄοοῦ οὗ 8 ἐβδῃΐ; δῃά 41] 
{6 ῬΘΟΡΙ6 τΌβθ, δῃὰ βονγϑα ἄονγι, ΘΥΘΙῪ ταδῃ σέ ἴπ6 ἀοοΥ 
οὗ Ηἷ8 ἰθηῖ. 1]. Απάᾶ {86 Ἰιοτὰ βροκα ἔο Μοβββ ἴδοβ ἰο 
ἴλοθ, ἃ8 ἃ τηϑῃ βρεδκοίβ ἰο μ]8 ἔθη, Απά ἢδ στοϊαγηθα 
ἴο {86 οαῃὰρ; Ῥαῦ 8 βοσναῃὺ ϑοββυδ, {86 8οῃ. οὗ Ναυη, 
{Π6 ταὶϊηἰϑίου, αἀ1ἃ ποὺ ἀοραγέ ουὖ οὗ {86 ἰοηῦ. 12. Απα 
Μοϑβεβ βαεϊ]4 ἰο ὑμ6 1,ογὰ, ὅ8θ, Του βαγοβὺ ἴο τηθ, 1,684 {818 
ΡΘΟΡΙ6; δηά Τῇου δαϑὺ ποῦ Ἰδού τὴ Κπονν, το Του ψ]]Ὁ 
Βοπα ψ] ἢ τα6; γοὺ Του δαϑὺ β81α, 1 Κηοὺν {Π66 ὈΥ͂ πδῖλο, πα 
ποὺ μαϑὲ 8130 ἔουπᾶ ρυϑοθ ἴῃ τὴῦ βίραῦ.. . 18. Νον, {μδγο- 
ἔοτα, 1 ῬΓΑΥ ΤΉΘΟ, 151 Βανα ἔσαπᾶ ργϑοβ ἰῃ ΤΥ ΘΥ68, ΒΒΟΥ 
Τη6, 1 ργϑυ, ΤῊΥ σαν, ὑμαῦ 1 τὴᾶν Κηον ΤῊΘΘ; (μα 1 ἸΩΔΥ 
Βπᾶ ρσγϑοθ ἴῃ ΤῊΥ ογϑϑ: 8πα 866 ὑδμαῦ {818 Ὠδύϊοη 8 ΤΗΥ͂ 
ῬΘΟρΡΙθ. 14. ἀπὰ Ηϑδ β8ϊα, ΜΥ Ῥγεβθῃοα 8881} ρῸ τοὐέλ ἐλδο, 
Δα 1 νὑ1}} Ἰεδα {μ68 ἰο τεϑὺύ. 1ὅ. πὰ ἢδ βαϊα ἰο Ηϊπι, 1 
ΤῊΥ Ργδβθῆσθ ἄοθϑ ποῦ ρῸ τοἱέδ πιθ, Ἰοὺ 8 ποῦ ρὸ ἔτοιαὰ 
ἤοσθ. 16. Απάὰ ΠΟῪ 884]} 1 ἴῃ ἴβοὺ θ6 Κηόονῃ ὑμαὺ 1 δῃὰ 
ΤῊΥ Ρθορ]8 ἴδνθ ἔουμα στδοθ ἰὴ ΤῊΥ ογοϑὺ 8 ἐξ ποὺ ὈΥ͂ 
ΤῊΥ ροίηρ ψιΓ 87 ᾿δῃηὰ 1 τα αἵ ἀἰβιϊηρυ βηῃοα, 1 δηᾶ 
ΤῊΥ Ῥθορ]α, ἔγοτα 811 (86 παίϊοπβ στ ῖοἢ αγὸ οα (μ6 δος οὗ 

1 Σησὶ. Ῥέτε.--- ΓΑ ΌΘΤΏδο16 οὗ [ἢ6 ΘΟΙρΤος δ . 3. 50 888]} τγγὸ Ὁ βοραγδαίεὰ. 

ἰθύτὰβ ὙΒΙΟΣ ταῖρς Ιραὰ (ὁ ο᾽τΌμΘοῦΒ 
ΠΟΠΟΘΡΙΪΟΏ8 οἡ (86 πδίατο οὗ (6 Το  γ. 

ἴδὸ0 48 ἐποὶγ Ἰοδον (ταῦ. 12), Ηο ἴπ- 
Ῥίογοβ. ἀοάΒ ἱπηπηοαϊδίθ δῃ ἃ ῬδΥΘΟΏΔΙ ἃ8- 

12---43. Μοβο8 ἀδβραίγβ οὗ [20 Ῥοβϑὶ- 

ΠῚ οὗ Ἰοδάϊηρ δἰοηθ ἴδ οὐϑιϊπαῖθ δηὰ 
Ὑδο Π]δἰίηρ Ῥοορίὶο ἰηΐο ἐπ6 ῥτοσζηϊβοᾷ Ἰἰδηᾷ, 
δἰιπουρὴ αοἀ μαὰ δδδυγοὰ Ηἷπὶ: 1 ΚΠΟΝ 
π66. ὈΥ͂ Π8}6," [δὲ 18,1 πανθ βοϊθοίθὰ 

ἴδ.00 ἀπιοηρ 411 (ὮΥ ὈΘΟΡΙΘ, πὰ δρροϊπίθὰ 

βἰβίδῃοο; 6 ἀδβίγεβ ἴο ΚΟΥ “8 γγ8Υ8, 
ἐπδὶ Π6 σηϊρσς κῆπον Ηΐτα," (πδὶ 18, 6 

ὙΒΉ68 ἴο ὈΘ6 ἱπίοστωοὰ οἵὗὨ 411] Ἠΐδ αἱίτὶ- 
Ὀπίεθ, [δὲ Ὠ6 ταῖσῆς Ὀοίίοῦ Ὀ6 ΘηθὈ]6ὰ ἴἰο 
δεῖ δοοοσάϊηρ ἰο Η6 ἘΠΙὶ δηᾶ ἀοϊσδς 
(νοτ. 18). Απά Οοὰἂ ρῬγογιῖδοδ ἴο σχυϊὰθ 
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ΠΩ ἫΝ ΓΕ ῬΈΓΓΣ Ὁ) πϑοτταε ἐὴτὺ ἼΘΝΗ 11 
Ν) ἜΗΙ ὍΝ 18. ΡΞ ἡγῇ ΝῊ [Π σον δ 9 ΠΡῚΝ 
ἩΔΟΎΣ Ὑ ΡΝ ΘΟ. ὝΔΟΝ Ἂ: ἼΡΝΑ 19... ΤΆΣΤΤΝ 
ΤᾺΣ ἜΛΕΓΑ: ῬΩΙΤῚ Τὴ ἼΡΕΓΤΑΣ ἸΠΠῚ 98 ΤῊ ὈΡ5 
: ΤῊ ὉΠ. ἈΡΥΝ ΡΟ Ὡθτὰς ΠῚ) ὍϑῈ δἷ πρΝὮ 90 
ἘῊΠῚ 98. ΤΣ ΠΌΜ.) Ἰδὲ ὉΩΘ ΣΡ ΤῊ ἼΣΟΝ 91 

τὸ ὙΠ Ἐ2 ὙΠΟ ὌΠ ΓΕ ὙΒΌΣῚ "33 Ὅν . 

5 ὁ Κ ὁ 
Φ Φφ 

δ ὩρῚ ἘΠ: ΠΥΡῚ ἘΣ: ἸΠΡΠῚ 88. ὁ την 
ὩῸΠ 

πὶ, δηἃ ἴ0 ΔΟΟΟΙΏΡΘΗΥ [95γ6]; “ ΤΩΥ ῬΓ6- 
βέπιοα 8081} ζο (29) 25. ὙΤηδὶ Ὧ8 
ἦδ ΒΟΙΏΟΙἾΠ|68 :δοὦ ΤῊΘΓΟΙΥ 85 8 ΡΟΓΒΟΠΔΙὶ 
Ῥτοποῦῃ, δ88 ὕδοη οὐδβογνεὰ ἰπ Ὁ. 5606 

(εοραῖο 2 ὅδ). χυϊὶ, 11); δοοοσζάϊηρ ἴο 
Μαϊτλοηϊθ8 (Μογ, Νοῦ. ἱ, 64), Ὦ.28 οχ- 

ΡἈτεδβοβ Οοά ἰπ Ηἰδβ ἜΧίοσ Α] πηβη 68[8- 
ἤοπϑ; 22 (τνοτβ. 18,22), ἴῃ Η8 ἱπίογη δὶ 

4εβεοθ. Ὁ δου 16 ρῥγοίδοξοιυ οὗ Οοάὰ, 

οεοδ τοδὶ 8 ΟΥΕΙῪ ἕστο δάνβησο ἰπ 
τπεῖσ ἸΟΌΓΠΘΥΒ; ἴον ἰδ ἰ8 ὉΥ Ηΐ8 Ὠνὶηθ 
ΤΘΔΥ 86 ΔΙΟΏΘ ἴπδς [5.86] 5 ἀἰδιϊρσπἰδῃθὰ 

ἔτοτα 1} {38 παιίοῃηϑ οἵ {6 δατεὰ (298), 
σΟΙΈΡΔΙΟ χὶχ. 5, 6). Οοἀ χτδηΐβ ἴτῃ 1018 
Τεηπεδὲ 80 (ἘΓΥΘΏΠΥ πὑτροὰ (τα. 17)} 
Μνίοθοβ, οηοουζαροὰ ὈΥ 186 Ποῃοθβδβίοῃ, 

Τουοῦγα, ΠῚ στοδίοῦ ἴοσοθ, ἢ 8 ΤΌΥΤΩΘΓ 
ὙΓΒῈ ἴο ὯΘ6 δοαυδίη!οά πιὰ [Π6 “ φἴουγ ἢ 

Ρ ἘΡ. 
(22) οἵ Ὑαοᾶ, οΥὗὙἁ πὶ ἩΗΐ8 οἰοτηαὶ 
408}}|169 (τογ. 18); Οοὰ γε] 48 1ὸ ἐδ18 

τοαποϑὲ ᾿ἰκοννἶβθ, ἀπ Ῥγοσ 808. ἰὼ ΤΟΥ͂ΘΑΙ 
ἴο ἶτὰ 411 ΗἾ8 “ χοοάηο88,"" οΥ 411 ΗΪδ8 δὺ- 
ἐὐϊθυῖο8 οὗ ἰονὸ δῃὰ ΤΟΣΟΥ͂; ἤτοτι τ οἢ 
Βο ὙΠ} ὈΘ ΔΌ]6 ἴο ἰηἴῸΡ γῦο ἀθϑοσγυοϑβ ἴοτ- 
Εἰνεπαβδ δηὰ οοσηρϑδδβίοη (υϑσ, 19; 866 

Χχχίν. δ, 6). “1 ν}}} ὑγος]δίπι τ1Π 6 Παπι6 
οὔ Ιογὰ Ὀοίογο 866, ἰχ 1168 {πὶ ασοά 
ὙΠ τοδο ἢ Ηἷπὶ (8086 δι. {ΤΠ 165 ἰῃ 80 πη- 

ΣαἰΒι ΚΟ 0]6 ἃ ΤΏΘΠΠΟΡ δαὶ Ὧ6 νὶὶ}} ΚηΟΥ 

πῶς [Π6 του δῦο Ῥτοσθθὰβ ἔγοτῃ Ἡ τ). 
Ἠονουοσ, ΔΙ πουρ ἢ Μοβαδ τΐρης Ὅ6 ΔΌΪ6 
10 πηὰδογείδηἃ 1Π6 παίῃγο οὗ Οοὐ, σι 

118. ἱπι6]]6οῖ, πὸ Εἰνὶης τηδ οδη ὈοΠοϊὰ 
. Ηΐπι πὶ δἷ8. ΘΧΊΘΓΠΔΙ 56 η868 (γον, 20). 
1 τδ6 οοπίοηϊδ οὗὨ [8 ὙδΒΟΪ6 βοοίΐοη 8.6 

Οὐδοῦγα, Π]8 ΤΩΥΒΙΘΓΙΟΙΒΏΘ5Β δἰΐδῖπδ ἰΐδ 

ὈΣδτ.9 ὈλλΩΝ ΓΙ ἢ ΌΣ Τιξιτθις ἦγ "ὍΝ τ Ὃ 
Ὀυδήεησι ΠΡ τυ ΝΠ ΡΝ Ὁ ρττὸς Τίτον ἘΦ 
ὁ πποκ Ὧ35 πλ ὝΣ Γ3) ΠΠῚ 5. 1 ΠΣ ἫΝ 
ῬΈΓΌΣ Ὑὸν Γρυτεΐ ΘῈ) 8. Ἐπ} ΘΈΤΟ τ Ὁ Π5Ψ9) 

1--6. ΤΠ οογοηδηὶ Ὀοίνγοοη [δἀτϑοὶ 

841} 6 γοηστυοᾶ: 106 Ὀπδὶ8 οἵ (18 οον6- 

Ὠδηΐ ἃῖὸ ἴπο Τοῦ Οοπτηδηἀτηοηΐδ, (ΠΟΥ͂ 

δῖὸ ἐδ ΠΡ Π Δ Ἵ; Μοθοβ ἰ8, (ποτ ίο το, 

οτἀετοὰ ἰο πρδία {π Ὸ ΟἾΠΕΓ ἰ80]68 οὗἁ 

δἴοῃο (ἘΝ δὲ ὑπ6 ἤγϑὲὶ παὰ ὕθοι στηβᾶὰθ ὉΥ͂ 
Οοά ἨΗϊπβο] ἢ; δηὰ ἴὁ δρρϑῶσ δίοῃϑθ, 
ψτποῦϊ Ὀοΐης δοσοτηρδηϊεὰ ΌΥ ΔΗΥ͂ ΟΠΘ, 

οὐ ἴϊθ ἐορ οὗ Μουπὶ δ'παὶ. Ὑδαβ {πὶ8 
βοοοπὰ τουοϊδίίοη ἴοοῖκ ρἶδος ἰῃ 8.}}} πλοτθ 



δ8ὃ 

{6 οαὐτἢ } 17. Απᾶ 16 Το Βαϊ ἴο Μοββθϑ, 1 5841] ἀο 
{86 ὑμίηρ; οὗ σι μῖοι μοῦ Βαβῦ Βρόκβῃ; ἴον ἔβοὰ μαβὺ ἔοιιπα 
σΎΔΟΘ ἴῃ ΤΩΥ ΘΥΘ68, 8η4  ΚΙΗΟΥ͂ Π66 ὈΥ πᾶῖῆθ. 18. Απὰ 
[6 8814, 1 ῥυδὰυ ΤΏ, ΒΟ τὴς ΤῊΥ σίογγ. 19. Απὰ Ηβ 
8814, 1 5841} ΤΆΔ 81 ΤῊ σζΟΟΔΠ688 Ρ488. θοΐοτα ἴῆθε, 8δηα 1 
5661} ῬτοοΪαῖτα ὑμ6 Ὠδῖηθ οὗἉ {86 Τιοταὰ Ῥοΐοτα [Π66, ἀπὰ 8}4]]} 
ὍὈὰ ρστδοίουβ ἰοὸ βοΐ 1 Μ“1}} 6 ρτϑοΐουϑ, δηἃ 588}811] ΒΠΟΥ 
ΤΑΘΙΟΥ ΟἹ ΜΏΟΙΩ 1 Ὑ0}}} ΒΠΟΥ Ἰηοτογ. 20. Απὰ Ἠδ ϑεϊα, 
Ἴπου οδηδύ ποὺ 866 ΤῊΥ̓ ἴθοδ; [Ὁ ὯῸ ΙΔ Οϑῃ 866 1ὴ6 ληὰ 
Ἰϊνο.. 231. Απὰ {86 [ωμοσὰ εἶα, ΒΒΟ]α, ἐλόν6 18. ἃ ρἷδοα ὈὉγῪ 
ΤῊ, ΔΠ4 ἰδοὺ 58α]ὺ βίδηἀ ὑροη [δι τοοῖ. 99. Απά ἵξ βμαῖ! 
ΘΟΠιΘ' [Ὁ “Ῥ488, ὙὙ116 ΤΥ ΡΊΟΥΥ ρϑϑβοίῃ Ὀυ, ἰδαῦ 1 ψ1}} ραΐ 
0866 ἴη.8 ΟΠ οὗἨ {16 τοοῖκ, δῃα ν1}} οονοῦ ὑπθ6 ψ ἢ ΤῊΥ 
μδηᾶ ψἢ16 1 ρα88 Ὁγ. 38. Απᾶ {θη 1 1} [66 διναυ 

ΕΧΟΡΌΘ ΧΧΧΙΠΙ,, ΧΧΧΙΨΤ. 

ΤΥ δαηα, δηὰ ἵδποι Βμιὰ 866 ΤΩΥ͂ ὈΔοῖι; Ὀιιὺ ΤῊΥ ἴδοθ ο8η- 
τοί Ὀ6 Β66ηῃ. 

δΙχοδὲ ΟἸἰπηαχ ἴῃ 86 (δγοθ 1αϑὲ γϑῖβαδ 
(281-23) Τὸ ἰοχὶ ἀθβοῦῖθοθ οὔθ οὗ 
[Ὦο86 ἔδυ δ ὺ σοτητι ΠΟ ἢΒ Ὀοΐνθου Οοὰ 
δὰ Μοδοβ: ἴπ6 ᾿δίῖοσ ἀδβίγοϑ ἴῸ ἹΚΠΟῪ 

ὍΔ 0 δυϊηδη Ὀοίηρ, ὁΔῃ διμομ, δὶ 

ὯῸ δαπιδηῃ ἰδηριδῦο Δ ΟΧΡΓΟΒ5; ἴῃ 
Βρεοακίηρ οὐἨ [09 800] πιοδὲ τοθιλρὨῃγβίοδὶ 
ἐγυ 88 ἰδ τνγουἹὰ Ὧ6 Τοαα βίο [0 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἃ 
ῬΌΓΟΙΥ τοί δρηγαῖσδὶ τηδάϊυσῃ οὗ ΟΧΡΥΙΘδ- 
βίοπ; θη ΓὮΘΥ Δ΄ὸ ἀϊδοιεϑοά ἴῃ [ἢ9 
ΟΥ̓ ΏΔΥῪ ᾿ἰδηρυδρο οὗἩ τηδη, ὑπο ῖγ δοῦῖδὶ 
ΘΆ86η06 865. 168 ΠΒΥΟΙἀΔΌΪΥ ἃ β, ΟΒΒ ΧᾺΣ- 

ταθηϊ; δηὰ ἴἰ 8 ΟὈ] ΣΟΥ οὐ [Π6 τεβοοιῖνο 

τηϊηὰ οὗἉ [16 τοδάου ἰὸ ἀϊνοδβὲ {π6πὶ ἀρσδὶῃ 

οὗὅὨ (18 τηδίῖοσ, δηὰ ἴο οοποοῖνο ἴῆοτι ἴῃ 
ἈΠ ΟΙ͂Ρ ΡυΓΟ δρδιίγδοιίΐοη. 76 οὔδβοτνα ἤθτθ, 

ἐπογοίογο, ΟἸΪΥ, 1Πδὲ 1Π6 Ὠ᾿ν 16 ΒΡΌΘΔΓΔΙΟΘ 

Ὑ6.8 ὈΘὨΪπὰ οονογοὰ ὉΥ 8 οεἰουὰᾶ, δηὰ εἶδ 
Μοβδοβ ναβ ἱπογοίογο δ᾽ἱονεὰ ἴο δθ6 ἰδ; 

Ὀυὶ [Π6 51 ἰπ ΠΟΥ οὗ Ηἰ8 ἔδοθ 6 νγῶβ 
ποὶ Ροιτηϊ θὰ το Ὀ6Πο0]8. ΤΠ 6 16ϑὲ νϑγϑα 

ΤΏΔΥ, ἱπάεοάᾶ, οοπίδίη ἐδδὲὶ ῥτγοίοππηὰ 1άθ8 

ψ οἢ δηοίθης ἱπιοτργοίογθ ἀδαυοορὰ ἴγοπι 

ἵς, (δὲ ΠΙΔΏ ΤΩΔΥ͂ 866 ἴ86 τοογὰφ οὗ Οοά οΥ 
[πΠ6 σοπϑδερμόποεα οἵ Ἠϊδβ δεῖν (ὙἘΔ2), 

δαὶ τιδὴ᾽ ἢ6 σδηποὶ Ῥοποίσζαϊο ἰηΐο {ποὶσ 

ἱπύο τ] ῬΓΙΠΟ1 0168, ΠΟΙ τηοῖῖνοϑ δηὰ ἐπ ον 
ὀηὰκ (338). 

0ηανΡ. ΧΧΧΙΨΥ. 1. Απά {86 1,οτὰ ϑε14 ἰο Μοβεβ, Ηδιν 
(Π6 86 ὕτνγο (400 1688 οὗ βίοῃβ κὸ {86 ἢγβὺ: δῃά [ὃ π1}} ττῖΐα 
ΡΟῊ ἐΐ686 ἰ60]68 ὑ6 ττοῦὰβ ψβὶο τ γα οἡ {86 Ηγβὺ 8068, 
ποι ἰδοὺ Βαβὺ Ῥγοκοη. 2. Απά 6 τοϑᾶγν ἴῃ [88 τηογη- 
Ἰηρ᾽, 8η ἃ δβοθῃὰ ἴῃ 86 ΠΟΤ ηρ ἰο τηοὰηΐ ϑἰηαὶ, δηά ῥΓ6- 
βθηΐ ὑμγβ6 1 {86 γ6 ὕο τηθ οἡ {116 ἴορ οὗ {π6 τηουπί. 8. Απὰ 
ὯΟ τη8η. 8.8} ἀβοθηὰ συ] (Π66, ΠΟΙ ]6ῖ ΔΩΥ τηδη 6 Β66ἢ 

ΒοΪοσιη 80] πᾶ (8 {Π|6 ΓΟΥΤΩΘΥ Οὔ (οοπι- 
Ῥδῖὸ χχὶν. 9; χίχ' ὄ 7). Μοδοβ οχοουϊρα 
1Π686 σοτητηδηΐδ; δοοοχζάϊης ἴο ἰγαάϊίοη, 
06 δδοοῃάραὰ {Π0 τιουηίδίη οὐ ἴδο γβί 

ἀδγ οἵ ἘΠῚ], πὰ τοϊυσηθὰ οὐ 86 ἴοπιὰ 
οἵ ΤΙβηγὶ, ἰδ0 αν οὗ Αἰοποιηθηΐ, οὔ 

Ὑ ἰοῦ 6 Ργοοϊαἰτηοὰ [6 ρῬοσγίθοξ ρΡδαγάοῃ 

γῇ Ὠἰοὰ αὐ δὰ στρηιοα [ο Η15 Ρ6ΟΡ]0. ΤῊΘ 
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ἐπα Ἔρις ΨνΟΝΣ ὌΞΙῚ ἸΒΕΤῸΣ ὙΣΤ Ὁ93 ΝτὸΝ 
ὑπὸ ὁ ὝΞ3 ΠΙΡῸ ὈΣΦἪῚ ὈϑδλἘ9. Ὁ73 γΡίστον ὈΘΕΡῚ 4 
ἀχις: ὙΠ Ὁ ΤᾺ ΠΡῚ Ἰρῖς πὴ Τὴν ὙῈ δ Ὑτος 
Ὥν" 6. : Γὴπ᾽ ὩΣ δ Ὁ Ὁ ἸΏ ΣΤῊΝ ἜΡΝ, ΣῊ ΤῊΣ δ 

ἘΝ: ΤᾺΣ Μὴ) ὉΥ7Ὶ ΟΝ τόσοι τίρὶ ἕν, Ὄφσμ τν 
δϑοὶ γεεη, ἣν ΝΕ ῬΕρκ ἡθὴ Ὑ : ΓΘΟ ἼΣΓΣῚ 
 ΖωΖζο Ὁ Ὁ 5) ὀρ Ῥῆδας ἣν! ΡΒ ΕΝ ΝΡ ἢ) 

"ριδΊ 9. ε ΠΡΘῊ ΤΡῚΣ ὙΡῚ ΓΙΡῸ ὙΠ 8. : ὈΞῪ ὴ 
ἘΠ Ὁ υϑὴ 18 ΒΝ. ἍΝ ὙΥᾺ3 Ὁ πὴ ΝΥῸΝ 

ον Ὁ ΏΠΌΠᾺ ὈΠΜΘΠ. Ὁ ΠΡΌΣ ὑοῦ ἢ) πθΡ 
γε) ΓΝ ἼΘΙ 9 ἼΩ ΤΡ ΠᾺΡ ΘΝ ΠΣῚ ἼΦΕΡῚ 10 
“ἼἸὖν ὈΣΤῸΣ ΠῚ ὈΔΤ Ὁ33) 7 

ΝΡ) 9 ΤΠ ΤΊΤΩΙ ἸΘῚῪ3 ΠΝ 

ὕτὰ ἢ ὉΠ ἩΧΡ τὰς ὙΝ τ Ἴρ πὸ τὶ 
ἀνψᾳ ἽΝ ΘΠ 

95. σὦ 

κατῦσα, 
ΙΥ̓τ 

ΕΝ γΣ- 

: ἼῈΝ 

ΕΡΣΣῸ ἡππ) ὙΠΕΠ) ἘΠ) ἤρθη ἩΡΗΤΓῚ: Ὑὴ85 
δῷ πὲ ἫΝ γα. ἘρὉ. ἦγ ΓΒ Ὑ) ρι τ 
“ΤᾺῦ ΒΥΡιη ὈΓΠΙΓΤΑΣ 9 18. : ἸΒῚῺΩΣ 65) ΤΡ ΤῸΝ 
ΣΉΠΗΣ ἢ δ Ὁ» 14 

7 “ὉΠ ἐΒΤΗΩΣ Ὑρρα Τἢ ΒΊΒΘΙ ΤΠΓΘΙΟ 
ΤΩ 17 0 

Ἱωοτὰ [0}8]1οἃ τ ὑγοπιΐδο τηδᾶὰς ἴο Μοϑϑβ 

ἐπ χχχὶϊὶ, 19; Ηὸ ῥτοοϊδί θὰ Ηΐ πδσηθ 

(τεσ. δ); ῥδδδοὰ ὉΥ ὑείογο Μοθϑοδ, δῃὰ 

Ῥτοπουποοὰ ΗΐΦ δἰγίδαϊε8. οὗ Κἰπάῃοθθ8 

δηὰ τηοῖογ. ὙὩΒ660 πιοτηθηίουδ δπὰ βὉ- 

Ἰπιο ορὶἐδεὶδ σαϊχας ὕὉο τοράθ {πὸ ὈΔ618 οὗ 

84 οομρ οἱθ Τβοο] Ων. οὗ [80 ΟἹὰ Τοβίδ- 

τοοηῖ; ΠΟΥ ἄσδοζνα, ἱπἀθοᾶ, ἃ 5υβίοσῃδις 

ἐτεδίσζηδεξ, υπίοδ τοῦδῖ, Βονανα, Ὁ6 ΓΘ- 

δεττεὰ ἰο δῃοῖθοῦ ΤΏΟΓΘ ΔΡΡΓΟΡΓΙδίθ ρΪδοθ. 

.-- αἰ Το ἘδοσηΔὶ ἰ6 ἐδο Ετοτη Δ] (45) 

ἔοτισιβ ἴ06 οοσζῃοῖ-δίοπο οὗ [86 Πίνιπθ 

αἰἰτϊδαίοα; Ηο ἰ6 Ὁηοδβδηροδῦϊο; Ηἶδ 

ΣΏΘΙΕΥ ΟἿΟΟ ΡῬεοιίδοά, ἘΜΠῚ} ἕοσ ουὐδσ ὃθ 

τοδη οὶ δὰ δου άἀδηϊ: [06 δἷη οὗ ἐδ6 

ἐοϊάθῃ οδὗ μδ8 ποὶ αἱίεσοὰ ΗΪ ἰοστηοῦ 
ἄθεσϑο ἴο Ιου δηὰ ὃ χυΐάο Ιβγϑοὶ δ5 Ηἰδβ 
ΟὟΤΏ ῬΘΟΡ]Θ6 (ΘΟσΏρδτο 1]. 1.1; Ταῖπι., ἘοΒἢ. 

ἨδΒἢ. 176. Οα ἴδ6 οοηῃίοηϊδ οὗἁ τοῦ, 7, 
866 Οἵ αχρίδηδιΐου οὗ ἴδ βϑοοοῃ ἃ οοπ- 
ΤΩ Δ ἀσηθηϊ (σοΙρδΥο ΝΠ. χὶν. 18; Ῥβδ] πη 

οἱ. 8). ὙὯὸ ἘΌΝ οουηὶ ἰπἰτίθϑη δἷ- 
ετίθαιοθ (ΠΟ ΠΡ Ὁ» τακίπς ΠΡ) 
83 ΟὯΘ Βαραζδᾶῖθ ἀπ} ΠΥ; δηὰ (ΠΟΥ πᾶνθ 
τηοδὲ 8:8 0]7 δρροϊπιθὰ ἔβοσῃ 685 ἃ Κἱπὰ 
οὗ τοίγαϊῃ ἴοσ 41} ὑγδγοσφ οὗ σϑρϑῆίδμποθ 
διὰ δίοῃδιηθηῖ, 

8--26. Μοδοδ ἰδ ουδγη βοϊπιοὰ ὮὈΥ {110 
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{πγουρδουΐ 411 ἐμ6 τηουηῦ; ποὺ Ἰοὺ {86 Ποοκβ δα ποτὰ 
ἔδοα Ὀοΐοτα ὑμαὺ τλουσηΐ. 4. Αμπὰ δ Βονθα ὕντο 80 168 οὗ 
βίοηθ ΠΚὸ ὑπ6 σβῦ; δῃα Μοββϑδβ ΤΌ86 ὉΡ ΘΑΡΙΥ ἴῃ ὑἢ6 ΤΛΟΙΤ- 
Ἰηρ, 84 Δϑοθηᾶοα ἴο τηουηῦ 5ιηδὶ, ἃ8 ὑπΠ6 Τοτα Βδα οοπι- 
τηδηοα Ἠϊνη, δηᾶ ἰοοῖ ἴῃ ἢδ18 Βαπα (86 ὑνγο {8.068 οὗ βίοῃβθ. 

5. Απά {μα [ον ἀοβοοηαά ἴῃ {86 οἱουά, 8π4 βίοοα πιὰ 

Εἷπὶ ὑβόγο, δηᾶ ῥγοοϊδϊτηθα ἐπ6 ἤϑπιθ οὗ 6 Ιογὰ. 6. ἀπὰ 
[8 1,οΓ ραϑ86α Ὀγ Ῥοΐοτο Ὠΐτη, δα ρῥγοοϊαἰπιθα, ΤῊ ΕΘΓΏΔΙ, 
{116 ΕΟ ΠΑ], ἃ αοα, τ, ΓΟ Ὁ] δηα στδοίουβ, Ἰοηρϑυ Ἔτη, 
δΔηα δρυπάδηὐ ἴῃ ροοάῃο88 δηα ὑγαΐῃ; 7. ΚΘΟΡΙΏΡ᾽ ΤΏΘΤΟΥ [ῸΓ 
ἐμουβδηαᾶϑ, ἔστρίνίηρ ἱπίαυλ δηἃ ὑγαηβρυθβϑίοη δηα δπ, 
Ῥαῦ σῆο ννἱ}] ΟΥ̓ ΠΟ πλθδῃΒ ΔΙ τγαΥ 8 ἰοᾶνα ΠΡ. ΠΙ8Π6α ; ν]ϑ10- 
ἴηρ' 86 ᾿π]αυ τ οὗ ὑμ6 ἔα Π6 18 ὍΡΟΙ 86. ΟΠ] τ η, δπα ὌΡΟΣᾺ 
{86 ΟΠ] ΓΘ 8 οὨ] ἄγθῃ, ἴο ἐῃ6 {γα ἀπ ἰο (6 ἔουτίἢ σόπό- 
ταίϊΐοη. 8. Δηα Μοβοϑ Βαβίθηθα, δπὰ Ῥονγβᾷ ἰο {π6 οαγίῃ, 
Δα Ῥτοβύγαίθα Ἀ1π18611.----9., Απα 6 Βαε]ά, ΠΕ πον 1 Βᾶνὸ 
ἴουπα σταοα ἴῃ ΤῊΝ βσμὺ, Ο Τιοσα, Ἰοὺ τὴν Πμοσα, 1 ΡΓΑΥ 
ΤΉΘΕ, ρῸ ϑιῃηοηρ 8; ᾿ΔΙΓΒουΡἢ 1 8. 8 ΒΞ -πθοκαα ΡΘΟρ]Θ6; 
δηα ράγάοῃ ΟἿΥ ἱπΙαυ  Υ δηα Οὔτ βίη, δπα ἰδ κα ὰ8 ἴῸΥ ΤῊΥ 
ἸπΠουΐδθοθ. 10. Απᾶ Ηδ βαϊά, Βεῇῃο]ά, 1 τηβῖα ἃ Ἵουο- 
Ὡδηΐ : Ῥαΐοτα 8]1 (ΠΥ ῬΘΟΡ]6 1 Μ1]] ἀο τλᾶγγο]β, ϑαο ἢ 88 ἤδυα 
ποὺ Ῥθθη ἀοη6 ἴῃ 8}} {6 Θαγ ἢ, ΠΟΙ ἴῃ δὴν παίϊοῃ : δηᾷ 41] 
188 ῬΘΟρΡΪδ διποηρ ΜὨϊοἢ ποὺ ἀτέ 8881] 866 {Π6 που οὗ {Π6 
Πόσα: ἴον 1Ὁ ἐθ ἃ ὑθυυῖθ]α (ϊηρ τ ΒΙΟΒ 1 π1}} ἀο πὶ (66. 
11. Οὔβοσνα ἰβοὰ ἐμδὺ σβ]οὶ 1 σοματηδηα {π66 {18 ἄδν : 
ῬαΠο]α, 1 ἀγῖνο οαὖ Ὀοΐοσα ἴῃθο {86 Απηοῦῖΐθ, δῃᾶ ἔμπα Οδ- 
πϑδηϊία, 8δηα ὑπο ἨπΟΐ6, πα {86 ῬοτιΖΖιίθ, απᾶ {86 ΗϊνΙΐο, 
Δ 86 Φερυδβιῖθ. 12. Τακα Πθοᾶ ὕο {μγ861, 1οϑὺ ἰῃοὰ 
τῆλ ἃ οογθηδηΐ Ὑ1Γἢ 086 ἸΠΔΟϊἰΔηβ οὗ {6 απ τ ἘΣ ΠΟΥ 
μοι ροσβύ, Ἰοϑὺ 1ὖὺ 6 ἔὺῸΓ ἃ ΒΠᾶγ6 ἴῃ {μ6 τηϊάϑί οὗ {μοα: 
18, Βαΐ γου 58}8}] ἀδϑίγου ὑμ6}} αἰ ύαυβ, ὑγθὰκ ὑμῖν ἱπιαρθ8, 
δηα "Δη1}11αὔθ ὑπ6 1} Αϑίατίεβ. 14. ΕῸΡ ἐῆῇοι 888]1Ὁ σγου- 
ΒὨΙΡ 10 οἴδδν ροᾶ: ἔου {π8 1ογα, ὅ Ζοαϊουϑ 8 ΗΪ8 πᾶτηθ, Ηθ 

1 Σηοὶ. ενδ.--- Ἔοτ. 2 Οὐ ἄνα [δοἷγ στουοϑ. 
3 ὙΠΟ86 ὩδΔΙῺΘ 18 “96 8]ου5, οἵα. 

Ῥονοτ οὗ ἔδ680 Τηβ)οβεῖο {1168 (Υγ6γ. 8); δηὰ σϑοϑῖνϑ ἴπθ1} 88 Ηἰβ ρθορὶβ ΟΤΌΠΣΊ, 
Ὀαΐ 68 ΠΟΥ͂ 411} Ὀγοδῖμο ἰόν πὰ οοΐω- 800 χχχίϊ, 16), αἰλοισὰ ἷἱε ἰδ ἃ σοῖγδο- 
Ῥδββίου, δῈ 18 ἱπάποϑᾶ ἴο στϑρθᾶξ Ἠϊξ [ΟΥΥ̓ παίϊοῃ (γοσ. 9). ᾿5 ἴῃ ἐδ τωοδηΐης 
ΘΩΙΤΘΘΙΎ ἰμδὲ αοἀ τϊχαϊ ρὸ πὶ Ιδτϑοὶ, οἵ “διπου,᾽ 806 χἱϊὶ, 17.---δΥοα τοῆοντθ 
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ΠΡῸΣ ΤΡΕΤῚΡ 16. 1 δὴ ΒΡ ὑὴς Ἰὸ ν᾽ Νὴ δὴ πὴ 9 ἽΠΕ γαὉ 

ξρ ΜΕῚ) πέντίρνίο πῃ Ὀστίοα ἘΠ. ΤΣ ἈΡὴ 
Ἦπν Ὑὲδ5. )ῃ ΤῊ Ὑόψο ἘΠΊ 16. 8 ἸΠ3]9 ΘΉΘΝ 
νὰν πρϑδ ΤΡῚΣ 1 τας ὙᾺΕ ΤΉΣΤῸΣ ὉΡῸ ἸΉῖρΝ 
ΓΜ χὰ δ" τρην ΟΦ ΑἸΧΌΣΙ ΤΙΝ 18. : Ἡπϑυρ 

παρ πόδα ΘΎ}5 Ὁ ρα ΘΠ ὐδὴ ΡῈ ὙῈ 

ἐτίρη Ἣν ὍΘ Ἴ5 ἸΏΝ ΘᾺ Ὁ ὉΠ}. ἼΡΓ 19..: ὈΠΝΥΘ 
5 9 ἘΦ ΠΉΡῃ ΗΤΒΝῚ πα ΠΉΡΣ ὯΔ. ἜΒΝ 50 
αὐ" ἼὭΨΕ Ὁ) ΓΟ 21 : ὈΡῚ ὮΒ γε, τε. ΠΊΒΣ ἼΣΞ 

τυ ἐδ αν )ΠῚ 85. : ΠΒΡ ὝΣΡ5Ν 9 ΓΆΡ ΞΘ 

εἰ 98. τ πχρτ ΓΡΗ ἩΌΝΠ ἐΠῚ ΤΩΝ ὝΥΩ ΩΣ Ὁ 
εὐρεῖσο Ἐρα τό πες Ἡφ ταὶ ΤΡΟΓΟΞ ΠῚ Πυθ9 ΘΡΝΒ 

γὴᾳ ἀσεεη ἼΞΣτα ῬρΠΙΣῸ ὙῈΝ δὴ} ΘΗΝ θὲ 
πορη οἰν τὴρς πρὶ ὥνταὶ ΠΡ ὙΠῸ ὙΡΑΕΤΣ 
πὰ Ὑρ γρυεξη ΤΩΓΟῚ ΡΤ Ν. ὈΠΘΓΙΙ 86. Πρ 
τιν πριν ΤᾺ 8 Ρ ἽΠΠΟΣ 33 ΓΝ 86. : ΠΕΒῚ 

2 Ὦ ΕἾΡΝ 35} ἢ ὈΡΞΙΓΗΣ 
3 “0 

αἱ Δδὲ Ὡησοθουτ αὶ [80 ΓΌΤΙΛΟΤ ΔΙΠΙΔῈ 66 

σπἰτὰ [Ιδταο], ἀπᾶος Ῥτθοΐβοιυ ἰδ β8τιθ 

«οπάϊδομβ 88 ἔδοϑο δροοϊβοὰ ἴῃ σΟὨΔΡΙΟΓΒ 

χα. χχίϊ. Ηδ ῥγοπιΐῖϑθβϑ 0 0 ὈΠΡΑΓΑΙ- 

Ἰεϊοὰ τηϊγαοϊεα ἕοτ 1ογϑοὶ (ΤΌΣ. 10), δῃὰ ἴὸ 

εχροεὶ [86 πδᾶοῃβ οἵ Οδπδδη (νογ. 11)» 

Ῥυι τ[Π0 [δγϑο 68 ΔΙῸ οοτητηδπἀοὰ ἴἰῸ 

Δροίδίη ἴγοτα ἜΤ ΙΥ δϑϑοοίδίίοη ᾿ 2 1).8}....ὲ} 

(τεγι. 12, 1δ: ΘΟΟΙΏΡΑΓΣΘ χχὶϊ. 32, 33); [ὉΓ 

εἶπςο Θοὰ δπὰ 15γϑοὶ αν ςοποϊυοά, 88 

τι πόσο, ἃ τηδίτί τη ηΆ] Δ] δηοο (866 Ὀ. 3385), 

8 «ἀοταιίίοπ οἵ μοδίμθη ροάβ 8 (Αἱ 1}1688- 

πεϑα διὰ {τε Δ ΤΥ, δηὰ ἃ ὕγεβεὶι οὗ [10 

«οετεὰ οονοηδηῖ: ἴ0 ἀΕΒΙΓΟΥ͂ ἘΠΟΙΣ Δ᾽ ΒΓΒ, 

ἐο Ὀτοδκ ἰδοὲς ἴπραρεβ, δηὰ ἴῸ ΓΟ ἬἼΓτ ν 

τοῖς Αδίδσίοϑ (τεσ. 18; ΟΟΡΑΓΘ χΧὶΙὶ. 

94, ΠΎΦΙΣ ἴθ ἐλο ἱτααρὸ οὗὨ [86 Αίαγίθ 

οὐ ϑεπαβ, τοσβείρροᾶ ὉΥ ἴ0 ῬΒοηϊ ἴδῃ 8 

δὰ Αταιθθδηδ; ποῖ “δτουβα," ἩΒΙΟΒ 

εἰρηϊβοδιίοη 18 ροσ Ὁ ΠΥ πΠπδαυρρογίθα; 566 

Οεεεν. ΤΏο8. Ὁ. 162); ἴ0ο δάοτθ Ὧ0 οἵδβοὺ 

ἀεϊ! οχοορὶ Θοὰ, τὸ ἷδ8 ξοδὶοῦβ δηά 

βουοσο (τοῦ. 14; σοιραῦθ ΧΧ, δ); ἴο 

ταλκο τὸ τροϊΐδῃ κοὰβ (γοῖ. 17; ΟΟΙΏΡΘΙΘ 

χχ. 30); ἴο οὔϑοσυθ [89 ῬΆΒΒΟΥ͂ΘΡ (τοτ. 18: 

οοιαρατο χτὶϊὶ, 16); ἢ0 Ββῃ οι ν ἰῸ αοά 

ΘτΟΙΥ βτειδοτη οἵ τηδῃ δηὰ Ὀθδϑὲ (νοτα. 19, 

420; οοραγο χχχὶϊὶ, 2, 18; δοίοσγο 51, 

Νίρῃ, οὐ Ἵ]᾽, ἴο Ὀ6 Βοτῃ ἃ πιδὶο, ἼΘΙ ἰ8 

ἰο ὃθ δυρρ ἰοὰ, ἀπὰ ΠΡΌ ἰ8 υδοὰ 68 ἃ 

ἐοταϊπῖπο; Οὐκ. δῃὰ ϑερῇ. ἐγϑηβίδίθ ἴῃ - 

ἀϊδιϊπο:!γ}); τὸ Κρ 189 ϑα Όδει οτο ἴῃ 
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18 ἃ ζΖοαϊΐουβϑ ἀοά : 185. 1,οϑ8ὲ ἴοι Τ8Κ6 ἃ οονθῃδηΐ 18 
16 ἱΠΠΔΡ Δ η8 οὗἉ [Π6 Ϊαηα ; 905 ΒΘ ὑπ Ὺ ρῸ ΔδίγαΥ ΕΓ 
ὉΠοἷν ροῦδβ, δῃᾷ ββδουϊῆοα [ο ὑεῖ" σοῦβ, [Π6Ὺ τηϊρῦ ἴῃ] 
{866, 8π4 δοιὰ ψουϊαϑὺ οαὺ οὗ ἐπμεὶγ. ββοσϊοο; 16. Απὰ 
ἴμου νουϊαβύ ἰ6Κα οὗ {μοῖρ ἀδυρ ο β ἴο ΠΥ 8018, δηἃ ψΏΘη 
ὑμοῖν ἀδυρίογβ ρῸ δϑίγαυ δέον ὑμεὶγ  ροᾶβ, ὑῃ6 }ὺ που]ά 
ΤῊᾶ ΚΟ (ΠΥ ΒΟῺΒ ρΡῸ Θϑίγαυ δἴζοευ {Π6]ν ροᾶβ. 17. ΤΏῆοα 816]0 
ΤΑΆΚΘ ο ὑπ γ861} πὸ τηο]ίθη ροᾶβ, 18. Το ἔδβαϑὺ οὗ υὑῃ- 
Ἰεαυθηθᾶ. Ὀγθαᾶ βῃαὶϊξ ὑβοὰ Κορ. ὅϑϑύθῃ ἄαγβ [μοι] 884]0 
δοῦ υπ]οανθηρά. ὈΓΘΔα, ἀ8 Ε οοητηϑηαθα 66, 1 ὑπ6 {π|6 

οὗ τὉἈ86 τἸποπτ ΑΡΙΌ: ΓΝ ἴῃ 86 ταοητα ΑΡΙΌ που οδηηθδϑὲ 
ουΐ οὗ Ἐργρί. 19. ΑἹ] {παῦ ορϑῃθίμ {86 νοι ἐ8 τηΐῃ6; 
Βηα 411 (ὩΥ οαὐι]6 εὐλίον, 15. ῬΟΤΏ 88 τβδ]6, ὑΠ6 βγβι]ηρ οὗ οχ 
ΟΥ οὗ β86εθρ. 20. Βαυΐ (ῃ6 βγβυηρ οὗ δὴ 888 ὑμοὺ βμα]ῦ 
τϑάθϑιῃ ὙΠ ἃ ἰδια: ἀπά 1 ἰμοὰ ἄοβί' πού σϑάθοπι ἐΐ, ἐμθῃ 
Βῃδ]ῦ ὑβοὰ Ὀγθὰκ 18 ποῖ. Α11 {86 βγβίρογη οὗ ΔῊΝ ΒΟΏΒ 
ἴῃοὰ 588]ῦὺ τοάθοΐδ. ἀπα οὴθ 8181} Ἀρρθαῦ. Ὀθίοσα τὴθ 
οηρίγ. 2]. δ᾽]χ ἄδγβ μου 588810 σοῦκ, Ῥαῦ οῃ 8 βουθῃῦμ 
ἀδΥ (δοιὰ Βμ8}ῦ τοϑί : ἴῃ ὑ86 61πη6 οὗἁ ΡΙοαρ έπρ 84 οἵ γξεὰρ- 
Ἰηρ' ἴδοι ΒΠ4]ὺ χεϑύ. 22. Απά ἰδοὰ βμδ]ῦ οὔῦβεσνϑ ὑπ ἔδαϑβι 
οὗ ψ  Κβ, οὐ {86 Βγβίξρυϊί οὐ τ ῆθαΐ μαγνοβῦ, δῃα {86 ἴδαϑβί 
ὁ ἱηραίμουίηρ αὐ (ῃ68 γϑδνΒ οἰτουϊέ. 28. ΤὨγίοο ἰπ {86 
ΥΘ Δ} 8118]] 811 γΟῸΓ Τγ8168 ΡῬΘΔΡ Ὀαΐοσα {Π6 1,ογὰ ἀοά, {μ6 
Οοᾶ οὗ Ιϑγδ8ὶ]. 24. ον 1 58.411] Ὄοχρϑὶ {16 ἠδύϊοηβ Ὀδϑίοτα 
[Π66, δηα δηϊαῦρα ΠΥ ὈουΠάδΙ68: ΠΟ 88} ΒΗΥ͂ Τη8} 
σοβῖσα ὑῃγ Ἰαπᾶ, σθη (μου ροσβῦ ὉΡ ἴο δρρϑδῦ Ὀοΐοτβ {Π6 
Τοτὰ ἰὰγ ἀοᾶ ἐβγῖοβ ἴῃ {μ6 γϑᾶσ. 256. Τποὰ 58881Ὁ0 ποῦ 
ΟΡ [86 Ὀ]οοα οὗἁὨ ΤΩ βδουιῆοο ἢ Ιδάνθη; ὩΟΤ 3841] {Π6 
ΒΔΟΙΙΗ͂οΘ οὗ {π6 Εφδαβὺ οὗ {π6 Ῥάββουον Ὀ6 Ἰοῇ ἴο {16 τηοτῃ- 
ἴηῃρ. 26. Τα γϑὺ οὗ (86 βγβιραϊίβ οὐ ὑμγ Ἰαπὰ ἰμοὰ 
Βῃ410 Ὀτίηρ ὑο {86 μοι οὗ 186 1ογὰ (ἢγ αἀοά. Του 8μα]ῖ 

[Π6 πηο οὗ ῥ]ουρῆϊης δηᾶἃ τοδρίηρ (Υοσ. 
21; ΘΟΙΏΡΑΓΘ χΧχὶὶϊΐϊ. 12); ἴο ΤΟΙ ΘΌΓαῖΘ 
Ῥοῃίθοοδὶ δηὰ [56 Εραδὶ οὗ ΤΌΘΓΏΔΟΪΘΒ 

(νοι. 22, 28; Θομπιρατθ χχίϊ, 14,16, 17), 
ἴος αἀοἂ νἱ΄}} ἀατίηρ, 1Ποὲγ Ρἱ τί πλασο8 [0 
1:6 Το] δ 61]ἃ {86 Ἰαηὰ δηὰ Κθθρ οἱ 
120 ΘΙ 6.168 (ΥοΣ. 94); ἴο ΣΟΣΊΟΥ͂Θ 81] Ἰσβυ 

Ῥτονίομβ ἴο ἴδ: βδοσί βοΐηρ οὗ [6 Ῥϑδοῖδ]- 
Ἰδπιῦ, Ὡοὲ 0 ἰΙθᾶγο δηυιηρ οἵἉ ἱξ, οὐ οὗ ἰϊδ 

ἔδι, ἴο [Π0 [0] οττηρ τοοτηΐηρ (γο τ. 25; 
ΟΟΙΏΡΑΙΘ ΧΙ. 18; ΧΙ], 10) ; ἴο ΟΥ̓ῈΣ [0 

Εαοά 8411] σβι ηρ-ἤγυϊδ, ἀπὰ ποῖ ἰο βδβεῖδθ 
ἴ0 κίά ἴῃ (86 τοῖῖκ ΟΥ̓ 118 τιοῖδμοσ (Υοσ. 
26; ΘοΙαρατο χχὶϊὶ. 19).---Ἴς ἰβ ὨΘΟΘΕΒΒΑΣΥ͂ 
ἴο Σομιδτκ, [μὲ 411 (Π6 ἰδτνβ Βοσὸ οη)οϊποὰ 
ΘΟΠΟΟΓΏ ΘΧΟΙΒΙΥΟΙΥ [86 τοϊαῦου Ὀοίγθθα 
ΤΏ8ὴ δηὰ Οοὰ, ποὶ Ὀοίνθθῃ τηδη δηὰ δὲδ 
[0] ἼἸΩΔΠ; ἴοσ {μΐ9 ἯΔΘ ἃ συν δὶ οὗ 
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τ ὁ τρχαι Ὁ πττας Πρ ΏΠ9 Πφισ σις ἠπην ἼαΔῚ 91 
“ΠῚ 98.: ἌΡ ΥΤΑΩ ΤΡῚΣ. ΠΡᾺΣ ΘῈ ΠΡΜΣ ὩΣΘΎΤΟΡ 
δε εὐ ρ τοῦ υΞ ἢ ὃν ΣΉ Ἂς: ΠΙ ῸΣ Ὀν 
ἐΒΉΔΉ ΠΡ ΓΝ 3 Πα ΠΡ στ ΞΡ Τὴ ΠΡ’ ΝΣ ΘΝ 
ὙΝΤῚΣ Πρ ὋΣ ΠΠΣῚ ΠΥ] ἀν δ᾽ ὝΩ ἩΙΤῸ ΤΤῚΣ. ὍΣ 59 
ἘΕΡῚ 0. ἐ Ἰζὰξ ᾿53 3 28 ἫΝ [2 9 γ΄ ΣῊ ΠΡΌΣ ἽΠΙΤΊΘ 
ΠΡᾺΘ ἈΦῸὉ γ}9 ἫΝ [0 πρὶ πιζστας διε. Ὡπ ὉὉ) ΚῬπν 
ΠΤ ὈΈΡ Τ 9) ἔγΤΝΣ Ὑἶραε ὉΡῊ ΓΙῸ Ἔχις ἐΕΥ Ὶ δι. εὖ 
ΟἿΣ ὙΌΣ) Ὁ 5 ἸΘῸ ἸΣῊΠΝῚ 58. τ Ὀι Πρ ἜΣ) 
ΠΡΌ 9} 88. ῬθΩΘ )Ὁ ὝΠΒ Ἰπὸς ΓΠΡ ἼΣΊ ἼδΝὉ ἣν 
Στήδ᾽ ΔΒ) ΠΡῸ δἴ33) 84. ἐ ΠΡ ΡΟΝ ἸΡῚ ὭΡῸΣ ἼΒΞΟ 
Ὡπῦς ὙΠ ἢ ὑνοὮ ΠΤ ΓᾺΣ ὙΦ᾽ δὸς ἼΞῸ 
Ὁ τ Ὥστ; ἈΡΤ ΩΣ ΠῚ 86. 1 Πρ ἼΡς τρ ΟἰῚΡΣ 
Ἰξπ ῬμΓῸΣ ΠΉΘΤΤῚΣ ΠΡΌ Στ) Πρὸ ἢ τὰ ΤΡ 

Ὁ 

δὲ οονοημδηὶ το Βδᾶ Ὀδοῃ Ὀσόΐκοῃ, πο 

ΒΥ ΔῈῪ περῖοοϊ οὗ παπιδη, Ὀπὶ οὗἁ ἀϊνίηθ 
ἀπε. 

41:--83. Μοδεβ πτοῖθ ἀονγῃ 411] {680 
οοτιπιδηάδ, γἢ}11.«Ὁ0 Οοα Ηϊπιρο ΙΓ οασταγνοᾶ 
δο ἀοοδίοσυθ οὐ ἐδθ [Δ0]66 (ΟΟΣΏΡΑΙΘ 
γεογ ῖ; Πεῦϊ, χ. 4) ΑΕΓ [ΟΥ̓ Δ γ85 ἢθΘ 

ἀΔεεοοπᾶοα: διὰ Ἦΐπ ἔδοοθ δΏΟΠΟ ἔγοτλ [9 

Τεβαχ οὗ (86 Ὠὐνίπο σοῦ, πιο Βδὰ 
οοτοϊιηυηοᾶ Ὑὺἱιξΐ Εἷπὶ (γασ. 29: " ἪΡ 
2; 1ὴ6 νοτὺ [ἽΡ 15 δυποηγτοοῦθ ὙΠ 
2), σοὸ Ηδρ. 1.3. 4; [δὸ Ψ Ϊ,. ἰγϑηαῖδῦθδ 

Ὁ 

πίνε Νὴ ΠῚ) Ὁ 

ἐ πὲς ἼΣ) 

οογπεαία ἴδοϊοθ; δηἃ ΘΏ6Θ ἱξ σδῖηθ, ἰδδὲ 

Μοδοβ ἷθ ἔγοαποη!γ γχοργοϑεηίθὰ τ 
Βοτῃβ). Αδίοῃ δηᾶὰ ἰδ6 Ῥβϑορὶθ νϑϊθ 
αἴγαϊ ἃ ἴ0 δΡΡσοδοῦ πἷπὶ ἱπ δυο τβαΐδης 
ΒΡ δηάουγ (τοσ. 80); θα Μοδο8δ δμοουζεχοᾶ 
[6 ., οΔ]]οὦ ἰμότὰ 0 δἰ πι561, ἀπὰ 9ροῖΐθ 
ἴο ἴδοπι (γοσ, 81. Βυὺὶ τη ἣθ τΔἕἅ 
δίοῃθ, 6 οογεγοὰ ἢΐβ ἴλοο ὙΠῚῸ ἃ τοὶ] 

(ΟΦ, κάλυμμα), Ἡδίοδ ἢθ ἰοοῖκ οδ᾽ 
ὙΓΠΘΠΟΥΟΥ αοα ΒΡΟΚΟ ἰο Ηΐπι, ΟΥἩΤΤΠΘΏΘΥΟΥ 

80 δὲ γοβδοδᾶ [06 Ῥϑορῖίθ. Ὑῆο σουδίομω, 

ἐδοτοΐογο, οὐὗὅὁἨ ϑοσθθ Οτίϑηςδὶ Ῥγίποθδ, ὙΠῸ 

Ὁ 

γ ὈΥΤῊΣ πφὸ πρὶ τὸ 
ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΧΧΥ͂. τὸ ΧΙᾺ 

βΒυχελου.--Αἴον δανίηρ ἀραὶ οηὐοϊποὰ {Π6 δίγίοξ οὔϑοσνδηοο οὐ ἴΠ6 ϑδΌραιἢ 
(χχχνυ. 1--- 3), Μοϑοϑδ ἰην 68 ἀδῳ πῶ ἐν ἴο Ὀτίηρ ἔγοθ- 11 ρ1 8 ἴον ἐπ οοπδίγαοι ἢ. 
οἵ 180 Ταδοχιδοῖο, δηὰ ἰδ τ » 8πἃ [ὉΓ {0 ΒΟΙΥ ψατιτηοηίβ (ΤΟΥ. 4-.Σ:00); [3.1] 
ῬοοΡΐα τοδροπὰ 60 1ἸΒΟΣΔΙΥ ἴο [6 6041} (μδὲ Μοϑθθ8 δαὺν 16 οὗ τοσισαϊπίηρ. 
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ποὺ βοοίδβ 8 Κι ἃ ἴπ 1.8 ταούβου ̓Β τη 11Κ.---27. Απα {86 Τιοτά 
βαἰ4 ἰο Μοβοβ, γι ἰῃοὰ {8686 ᾿τοσα8 : ῸΓ δέου (ἢ 6 ἴβῃο ῦ 

οὗ {1688 σορὰβ ἢΪ τηλῖ ἃ οογοηδηῦ ὙΠ Π66 δηα σὰ 
1βγ86]. 28. Απᾶ 6 νγδβ {βοῦα τι {π6 Τιογὰ ΦΟΡΟΥ ἀΔΥ8 
Δα ΤΟΥ πἰρηΐβ; μΒ6 ἀἰά πο οαῦ Ὀγοδὰ πο αὐτὴ κΚ 
ναῖθῦ. Απᾶ Ηρ σψχοία ὑροὴ ὑπ6 [4068 [Π6 τογαβ οὗὨ {86 
οογοηδηῦ, ὑῆ6 ΤΘη Οοττηδηατηθηίβ.---29. Απὰ 1 οαΙη6 ἴο 
Ρᾶ88, θη Μοβεϑ οᾶτὴθ ἄονγῃ ἔγοτα τηουηῦ ϑἰπδὶ τι 086 
ἔγγο ἰ80168 οὗ ἰοβίμτηοην 'ἴπ Μοβοβϑ᾽ παπᾶ, τθη ἢ οδπλ6 
ἄονχα ἔστοιῃ ἢ6 τηοαηΐ, ὑπαὶ ἤοβθβ Κηθν ποὺ ὑμαῦ {86 ΒΚΊη 
οὗὁἨ δῖ8 ἔβοθ βῃοῃθ; ᾿βίποα Ηδ δα βροόῖοῃ ἰο πηι. 80. Απὰ 
6 ΑΔτο 8δηα 8]} ἐπα Ομ] άγθη οἵ βγ86] βὰν Μοβοβϑ, ρ6- 
Βο]α 1} Βκῖπ οὗ ἢ18 ἔδοθ Βῃοῃδ: δῃα ὑμοὺ ὍΌΓΟ αἴγδιϊα ἴο 
ΒΡΡτόδοΝ δα. 81. Απηα Μοβοβ οδἹ]θα ἔμοῖὴ; δῃά 4]1} ἐμ 
οἰ οῖβ οὐ ὑπ6 οοηρτοραίίϊοη τοίαγηθα ο δῖα: δμα Νίοβεϑβ 
ΒΡΟΚα ὙΠῸ} Ποῖ. 82. Λπάὰ δου σαγα8 411} Π6 ΟὨ]άγθη οὗ 
βγ861] δρργοδοβθᾶ: δῃὰ ἢθ οοιητηδπάθα ἰἤθμι 411] ἰμαΐ 
ΒΊΟΣ (μ6 Τογὰ δδα βροκϑὴ τ Εἰπὶ ἴῃ τπουηὺ Θ᾽ ηδὶ. 
88. Απὰ ἔψθη Μοβεβ μαὰ βηϊβηθα βρϑακίηρ τὶ ὑπ οπα, μ6 
Ραυΐ 8 γ6 1] οῃ 818 ἴδοβ. 84. Βυΐ σβθη Μοβοβ νγϑηὺ Ὀαΐοσα [86 
Τιοτὰ ἴο βρϑδῖκ σι Ηΐπι, μ6 ἴοοῖκ [86 ν6}] οὔ, απ0}} Ηδ σϑιὴθ 
ουὐδ. Απά ἢ οϑῖηθ ουῇῦ, δῃα βροῖζ ἰο ἴῃς οἰ] το οὗ 
βγδ6] ἐλαΐ ὙὨϊΟἢ ἢ6 τγᾶϑ οοτητηδη θα, 858. Απᾶ {86 6Ἐ]]- 
ἄγη οὗ ἰβυϑθὶ Β8Ὲ Ὁ ὑμ6 ἴδοθ οὔ Μοβοβ, ὑμαῦ ἐῃ8 βκίπ οὗ 
Μοβοβ᾽ ἴδοβ ββοῃθ: δῃὰ Μοβϑβ ραυῦ {Π6 ν61}} ἌΡρομ 818 ἴδοβ 
δρϑίη, ὉΠ] 6 ψοηΐ ἴῃ ἰο Βρθακ σι Ηΐτη. 

1 Ἑποὶ, Ῥέγε.---ἰ μβανθ τηδάβ. 3 ὙΓΉ16 Β6 ἰαἰκοὰ πίε Βίτα, 
8 ΤῊΪ Μοβθ8 "δὰ ἀοῃο δροδκίπρ τὶ ΤΠ 6πὰ, οἰσ. 

ὝΘΑΣ Δ γῸ}] (ἰδίλαπι ΟΥ ἀεπααν) τολεὰ (δέν παάϊνίἀοἃ τοβοοίίοι, δαοἢ δο θομονυοᾶ Ηΐτ 
ΡΡεαν ἐπ μεδίἑο, ἰ8 ἰὼ ὯΟ ὙΓΔΥ δίγαϊ τ Ὁ ὙΠῸ Βδὰ Ὀθθὴ ἀθοιηθᾶὰ ᾿ΟΓΩΥ ἴο ἐχ- 
1η8 Ῥγδοίίοθ οὗ Μοβϑδ, ὙΐῸ οογογοὰ δὶϑ ροσίθῃοο ἐδ διίηϊ βρϊθμῃβάουσ οἵ [86 
ἔδοθ, ΘΥ ἀΘΠΟΙΥ δα ἃ βυταροὶ οὐὁἨ ἄθορ δὰ ΑἸπιίδίγυ. 

ὍΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂, 1. Απᾶ Μοβεβ δβϑβϑϑιηθ]θᾶ 411 (π6 οοῃ- 
διοραίϊοη οὗ [886 ΘΒ] το οὐὗὨ |Βγϑ6ὶ, δῃᾶ βαϊἃ ὑο δοιὼ, 

1μοἷγ ΒΟΔΡΙ͂ ΦΟΠΟΙΌΒΙΥ (ΧχΧχν. 1---7). ἘΒοζδίϑοὶ, ΑΒβοϊϊαδ, δῃὰ δ] ἐμ δκίϊξὶ 
ΟΥΚΙΙΘῺ Ὀοβϑη ἐμ εὶγ γοσὶς; {ΠΟῪ τηβᾶθ [86 συγιδὶπβ τὴ ἢ ἐΠοἷγ Ιοορα δηὰ ἴδοῖθθ 
(τες. 8--- 19); 116 θοαγάϑ (γεγ. 20---80), δηὰ {ποὶγ θδγβ (νϑνὺ. 81---34); [86 τὶ] 
Ὀοίογθ (86 Ηοΐγ οὐὁἨ Η])εβ δπὰ δϑίογο 1:6 ϑαποίπασν, τι ἐμοῖσ ὈΠΠ]ΑτΒ (νοῦ. 
88 ---88).--Βοξδῖϑοὶ τμπθη ἢηϊδηθὰ ἐδθ δἵκ δπὰ ἰἰ8 δίαγοδ (χχχυΐὶ. 1--- δ); τὴ9 
ἸΩΘΙΟΥ δ0Ὰ: δηὰ [86 ΟΒΟΓΌὶπὶ (γοσ. 6---9); ἐδ ἰΔ0]0 οὗ διιον-Ὀυτοδὰ, πίε ἰὼ 
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Ἐν8' Τρ 4. : ΓΝ ΓΡῊ τὴγν γῆν ΨῈΣ ἘΏΣ}2 πϑὲς 
ἐπ γρὸῦ δὴ ὩΡῸ πὴ Ὑρϑθτι Ὀῦπν Ἡϑνο ΠΡΤΕ 
Ὧ5. δἱὰς ὙἸΡΣΤΥ Ὁ 5. ΤΩΡ ΠΌΝῸΘ ἰδ ΠΣ» τὺ 

Β : ΠΡΟΤῚ ὈΥΒ ὈΘΠΩΡῸ 
νὰ ὍΤΙ ΠἹ ον τονε» 8 τς ΡΠ ἼΘΝΗ ἃ 
ὯΔ 3.1 59 ΠΤ ΠΥ ὈΞΠΝΘ ΝΡ δ᾽ : Ἴδα τῇρ᾽ Τὴν 
Ἰῃ9 Ὁ) ΓΣΤῸ 6. ΓΘ ἢΒ9) 211} ΠῊΠ) ΓΊΩΥῪΣ ΤᾺΣ Παρ) 
ὈΥΡΤΙΣ ΓΡ} Ὁ ΘημΡ ὈΡῚς ΓΗ) τι " ΘΠ ἱρὴ ον Γυΐννὴ 
ΓΤ) ΠΡρτι Ἰοὺ δΌ 9) ὙΘ ΠΌ0 ἢ) 8. : Ὁ ΩΦ) 
9) 1ὸ ε ἸΡΠΡῚ ΒΝ ὈΣΕΡΡ Ὁ5Ν) ὉΠ  )ϑδ) 9. : ὈΡΕΕ 
ΤᾺΣ τα ἘΠ} τὴν ἼΝ ΓΦ ΠῈ ἸΦΝ εὲϑν ὩΡΒ. ὩΌ5Π Τ: 

ΤΣ ὙΡΈΤΩΣ ΒΊΑΙ ΤΡΡΌΤΓ: ὕρστα: εΐρα 
“ΤᾺΣ ΠΣ ΓΟ ΓΑΤΕΓΓΕ 16. ὈΣΊΣ ΤΩ ὙΡΙΣΤΩς ἸΠΡῚ 

Νὴ ΜΉΣΤΩΣ ΠΡ ΦΤΓΓΑΣ 15. 1 Ἴρρσι ΓΦ ΒΤΙὴ ΓΘ 
ὙΠ 0 

δίδνοδ δῃ ἃ τϑββοὶδ (ν618.10---ἴ6); [Π6 σδη ἀ οι ῖοκ τ ἢ 18 Δοοοδβογίο8 (νυ ΓΆ.17---24); 
ὯΠ|6 δ'ΐίδ οὔ ἱποϑῆβο ὙΠῚ} 18 δίδυοϑ ἔτεῖν: 25---28); δηὰ [Π6 δῃοϊπιϊης οἱ] δῃὰ τἢ9 
ἴποδηϑο οὔ ρουΐμποδ (νοΓ. 29).---Η6 ΓΙῸΣ τηδὰθ [Π6 δἰέδσ οὔ Ὀυτηϊ-οὔθτγίης τὶ 
ἴ:5 δἰδνεδ δπὰ νϑεβϑεὶ8 (ΧΧΧυ . 1---7); 156 ἰᾶνοῦ δηά 118 886 (νεσ. 8); ἴ80 Οουτὶ 
ἢ 116 ΡῚΠΑΓ5 δῇ ἀ παησίηρε (νοΓ. 9---20). ΤῊ 2οχὶ ἰπδοσγίδ [Π6 διηουηι οὗ κοϊὰ, 
δἰνοσ, δηὰ ὃγαβθ οοῃιΓ θυϊοα δηὰ υὑδοὰ ίογΣ ἴ116 ΤΆΒΟΣΤ 8016 (ν6Γ8. 34---8381)., 1,ΆΒΙ}Υ, 
ἴδιο ΠΟΙ͂Υ ζαγπιοπῖδ ογὸ τδάδθ: [Π6 ϑρδοῦ, στ 5 {0|Ὸ ΟἾΥΧΕΒ, (ΧΧΧΙΧ, ]---Ἶ); 
ἔα Ὀζοδαῖ- ἰδ τι 1Π6 ἔπ εῖνο ῥγοοίουβ 5.68, 115 ΟΠ 818, ϑοοκοίδ, δηἃ σχίηρβ 
(τεσ. 8---21); 100 τοῦθ οὗἩ ἴδ δρῃοά, πὶ [86 Ροιμογδηδῖοδ δηὰ ὑ61}5 (Υογθ. 
95-- 46); [δ τπηΐοα (τοῦ. 27); [Π6 τσ τῖϊὰ 16 χοϊάθδη 510 [6 τυγῦδη8 
(γνεσβ. 28,80, 81); δηὰ [6 κίγά 168 (νοῦ. 39). Αἴἶοῦ 41} ρασῖδ οὗ [ἢ9 ΠΟΙΥ τοηϊ δὰ οὗ 
Π:6 βαοχϑὰ ψαστηθηῖδ σοῦ Πηἰδηθά, [ΠΟΥ͂ τνογὸ βυι τη [6 ἴ0 ΜΟΒ68 ἴῸΓ ΘΧΘΙἑ δέου : 
8 ἀθεϊαγοά τἤοσὰ 4}} ἰῃ ρασίθοϊ δοοογάδησο τυ τἢ ἐδ ργοοορίδ οὗ αοἀ, δηὰ ὑ]οβδοὰ 
[86 ΡΘορΪο (τογβ, 832---43).-- Οἡ τὸ ἄγδὶ ἀδὺ οἵ ἴ:6 ἤγοι τροητἢ ἴῃ [ἢ Βοοοῃ ἃ Υθ δῦ, 
αἴτεσ ἴῃς ὁχοάυϑ ἴστόΌτῃ , Μοδο8 ὙΔ8 σοϊζησηδηἀοαᾶ [0 ΓΟΔΣ ὉΡ [πΠ0 ΤᾺΌΘΓΙΔΟΙΪΘ, 
ἴο δποίηςλ ἰὲ δηᾷᾶ [(5 οἰοηδὶϊβ; δῃὰἃ ἰο ναδῇ, οἱοῖδο, δηἃ δηοὶπὲ Αδίοῃ δηὰ δΐδ 
δοῖις (Χ]. 1--ξ18. ὙΠοη Μοβοβ ιδὰ βιυί οἷν οχεουϊοὰ 411] {686 ἱπ᾽π ποθ. 
(νεσβ. 16---33), τὴ6 οἱοαὰ οονεγοὰ ἐπὸ ἰθηῖ, δηὰ [Π6 ρου οὗ ἀοἀ Π|10ὰ ἐδ6 
Ἠδθιιδείση; Μοθοβ Μγ88 ΠΠ80]6 ἴο οπίον. θη ἐδο οἰουπ ὰ δΙῖοδ6 ἴγομλ ἴΠ6 ΤΔΌΘΓΩΔΟΪΟ, 
116 Ιδτβ 6 1168 ΘΟ πυρὰ ΠΟΙΣ ᾿ΟΌΓΙΘΥΒ; ῬΠΏΘΠ ἰδ τοϑίθὰ οὐ ἴΐ, [ΠΟΥ Θποδιηροῖῦ; 
ἀυτίης ἴδ ἀδγ 8 εἰουά, δηὰ ἀπγίηρ [6 πίρῃϊ δ ὅτο νὰβ οὐ (86 ΤΔΡΟΓΏδοΪα, 
δΔηὰ δδευγοὰ {10 [πγϑο] 68 οὗ [16 ἱπηπλοάϊδλθ ργοθθῦζο δη Ὀγοὐθοξίου οὗ τποὶν Θοά 
(νεῖ. 84--- 98). ᾿ 

Ἑ. Νονν ΟἿΪΥ Μοδεθ Ἴοοτητηθηϊοαιεὰ ἰο οὗὨ 1Π60 κοϊάθῃ οΔ]ὗ (χχχἹ) μδὰ Ὄθθῃ 

τῶσ Ῥοορὶθ τὸ Τὐὐνίπο οομιπημδηάβ οοη- τσοπονοὰ (χχχὶϊὶ., χχχίν.).-- Ἴ8ο Ὀϑορὶθ 

ςεσηΐπρ ἴδ6 ΠΟΙ δοσγνΐίοθ οοπίδίποἃὰ ἴθ ὙΔΩ8 Βδαη Ὁ] ὦ, Ὀοοδυθο 8}} βδῃου]ὰ μδζ- 

εἶδρ. χχυ.--τχχὶ,; δῖοι [06 οουθῆδηςξ οὶ ραὺθ ἰῃ ἴδ6 ΒΟΙΥ τπγοτκ. 

ἩΜΙΟΝ μοὰ Ὀθοπ δεοκοα ὉΥ 106 Ομ 4---8. ὙΥΕΐΪδὲ τΠ6 ἰατν οοποογηίηρ ξὅ'8Ὁ- 



δ98 ἘΧΟΡΌν ΧΧΧΥ. 

ΤἼΉΘΒ6 αγὸ 86 ψογάβ τ ΒΟ ἴῃ6 ΤΠ ονα μα οοτμτηδηαθᾶ, 
(μα ψοι μου] ἀο [8ϑο. 2. δ᾽ χ ἀδὺβ 8881} σψοῦκ Ὀ6 
ἄοπο, Ὀαΐ οἡ π6 βουθηύῃ ἀδνὺ ὑμογα 8881} Ὀδ6 ἴο γοῦ 8 ΠΟΪΥ͂ 
ἄαν, ἃ ρτοαῖΐ ἀδὺ οὗ τοϑὺ ἰο {86 Τωοσὰ : βόϑοονον ἀοοίῃ 
γον (Βογοίη 88}4}} θ6 ρυῦ ἰο ἀθαίῃ. 8. Υοι 584}1} Κιηα]6 
80 γα ἱῃγουρμουῦ γοὰ ΒαὈϊ ῥα ϊοηΒ οἢ {π6 ϑαῦρδί ἀδγ --- 
4. Αηα Μοβββ βροῖία ἴο 8]1 {πΠ6 οοηρταρδίϊοῃ οὗ ὑῃ6 οὨ]άσθ 
οὗ Ιϑγδ8ὶ, βαυϊηρ, ΤῊΪΒ 18 86 Φῃϊηρ ΒΟ {86 Το οοπι- 
τηΔη 64, βαγίησ, ὅ. Ταῖκο ἔγοιῃ διηοηρ' γοὺ 8ῃ οἴἴδυϊηρ ἴο 
{Π6 Τιογὰ : ἩὨΟΒΟΘΥΘΡ 18 οὗ ἃ Ὑ1Π1ηρ Ποαρύ, ἰθὺ τὰ Ὀτὶηρ 
10, 86 οδουίηρ οὗ {π6 Ιιογα; ρο]ά, δηα β|] νοῦ, δια ὈΓΆΒ8, 
6. Απᾶ Ὀ]υθ, δπα τοά, δπα οὐὔϊμηβοῃ, δπα ἔπ 1Ἰπθη, δπὰ 
σοαίθ᾽ λαῖν, 7. Απὰ Ταμπηβ᾽ Βῖη8 ἀγορὰ τρᾶ, δῃὰ Ῥδᾶάσεγϑ᾽ 
ΒΚΊη8, 8η4 8δοβοῖὶα ψοοά, 8. Αῃά ο1] Ὸ} μα Πρ 8, πα 
ΒΡΙο68 ΦῸΓ δῃοϊηθ]ηρ Ο1], πα ΦῸΓ ᾿ποθῆβα οὗ ρου η68, 
9. Απα οΟὨΥΧ-βϑίοῃθϑ, 8η4 Βύοῃ 68 ἔῸ Ββεύ(ἱηρ,, Ὁ {πΠ6 δρῃοά 
Δα ἴον ὑμ6 Ὀγθαϑί- ]αΐθ. 10. Απᾶὰ δνοσὺ στ ῖβ6- ποασίθα 
ΘΙΏΟΠΡ᾽ γοῦ 8118] ΘΟΙΏ6, δηα τηᾶκθ 411} ὑμαῦὺ ὑπ6ὸ ωογσὰ μα ἢ 
οομμηδηρα: 11. ΤῊ6 ΤΑΌΘΓΏΔΟΙ]6, 108 ἐοηΐ, 8ηα 18 σΟΥ̓6Γ- 
ἴηρ, 18 ἰδοθϑ, δῃα 108 ῬοδΓα8, 108 ὈΔΓΒ, 108 Ρ1]]ΔΥΒ, δπα 108 
ΒΟΟΚΟΙίβ; 

δηὰ ἰδ γν8}} αϑ ἃ διδηρίηρ; 

Ὀ4(ἢ οοποίμαξε ἴὯ6 Ῥτοοορίβ οὐ αοά δδϑουΐ 
1)ὴ:0 ΤαΌρΓηβοϊο (χχχὶ, 12, 17), Μοβοβ 

δεσὶπε ἴθ πὶ ΣᾺ ἰῦ; Ὀθοδαδθ 186 βδῃςιὶ- 
βοδιίοη οὗἩὨ [16 βδθθδῖι,  Βοἢ ἷ8. ἃ δῖρῃι 
οὗ Οονοηδης Ὀοείνσοοη αοὰἂ δηᾶ [βτγϑοϊΐ, 

δηὰ 8108 ἰ8 ἱηϊθηδεὰ ἴο ᾿ἰοδὰ ἴοὸ 8 
δρί γί] δηᾷὰ ἱπίθγηδὶ 116, 18 (πὸ Ββαίοδι 
δυδιδηῖοο οὗ [80 ἕαΐασχο [ΔΙ Π] 688 οὗ 
Ιβγιοὶ. ΤΤΠῚ8Β ἰδ 16 Ὠθγο, ἐπογοΐοσγο, ποΐ 

ΤΑΘΓΟΙΥ τοροδίθα ἴο δον, “ἴπδὶ [ῃ6 τος 
οὔ 1.6 ΤΔΌΘΓΠΔΟΪο 8 ποῖ δ᾽] ον οἡ 

ΒΑ ΌΌΑΙἢ." --Αδουΐ [ἢ γαδβῸῺ ὙὮΥ ΠΟ το 
δου] ὃ6 Κιπάϊοα οα ἴπ0 ἀδγ οἵ Ταδῖ, 866 

Ῥ. 357: σΟΙΏΡΑΓΙΟ 8180 Ζαίπι., Φ Όδπ). 6, ὁ. 
10 ἢ848 Ὀθθὴ σοιηδυϑαά, (πὶ [Π18 σοτηγηδηὰᾶ 
οουἱὰ ποῖ τηδίοσί δ! ἱποοηνθηΐθηοθ [86 
ἐδ Ὀἰδη8 οὗἨ Ῥαϊ]οβίϊῃθ, βίῃοθ ΠΟΥ͂ ἐβκθ 

ΟὯΘ ῬΥΪΠοΙ͂ΡαΙ τιθ8] ἰοαγὰ8 (Π6 ονοηΐῃρ:; 
(ΠΟΥ οουἹὰ ἱδμογοίοσθ Ῥγορασθ 000 Οἢ 
ἘτΔΥ δἰοσγηοοη, δηἃ δηοίθοσ οὐ βδ'βδιγ- 

ἀΔΥ ἱτητοθϊδιου ΔΗ͂Σ ἀπδὶς. Βαϊ {18 18 

9 ο 

12. Τα δικ, δηὰ 18 βίαν, ὑῃ6 τηθγου-βϑοδῦ, 
18. Τα 8016, δῃὰ 118 

ΟΙΤΟΏΘΟῦΒ; ἴδ νγὋϑ οοπδίἀογοἃ ἃ μαζὶ οὗ 

[0 ΒΑΌΌΔΟΒ τοογοδύίοη [0 Θῃ])ΟΥ͂ ἃ οἰϑοῦ- 
[Ὁ] τὴϑδὶ ἀπγίηρσ (Π6 ΑΔΥ͂, ποὲ δήοσ ἐξβ 
ΘΟΠΟ]αβίορη; δηὰ ἴῃ χυὶΐ. 28, ἰδ ἰβ ΘΧΡΙΟΒΔΙΥ 

ΘΟΙΩΤΩΔΗ ἀΘα ἴ0 ΡΓΌΡΑΣΟ, οἡ [ἢ6 δἰχὶ ἀΔΥ, 

[80 οοὰ οὗὨ τἢ6 δεῦρ. Ι ἰβ Κηονα 
ἰμαὲ [6 Οὐγαὶῦθϑ οὔδοσν ἐπ ΐ8 ἰδ ἴο 1.9 
ΥΟΙΥ ᾿οίίασ, δηὰ βυὍ ἴῃ ἐμοῖς Βοῦ808 οἵ 
ϑα δὶ ποῖον Ἰρὴ ΠΟΥ ἦτο; δηὰ 86 
οἴοτίβ ὙἘΙΟΝ ΘΟΙΠ6 τηοσθ ᾿ἰθΟΓΑὶ ΠΊΘΙΏΟΓΒ 

οἵ [μδὲ βοοῖ δνϑ τηδὰθ ἰο ΓοΙδχ ἴΠ6 ΣΙ ΣΟΌΣ 

οὗ τἘη8 ὙΘΥΥ ἱποοηγνοηΐϊθηὶ ῥὑγαοιῖοθ (ἔου 
ἑπβίδῃςο, ΕΠ) Δ ΒΘΟΝἰχὶ, ἰπ 186 οὶ ἢ 

ΟΘηΓΟΣΥ), Ὦδτθ Ῥτουθὰ πηβθοοοββίι!. 
4. Το βοοοπὰ Ἴε Ὁ δὶ οἰ ῆθα “ το 16]] 

χοῦ," βίῃσθ ποῖ ἴδ 6 πνογὰβ οὗ αοά, Ὀπὲ 

ἴδοθο οὗὁἨὨ Μοβοθϑ [Ὁ]]ονν.---αους 106 θἰπ88 

ὮΘΓΘ Θηυτογαίθα, 806 Ρ. 485---49]. 

11. Ανουΐ ἴδ αἀἰβδγθηοθ Ὀϑίνοοι 
ἸΞΦΨΌ πὰ ὈΠιὲ, 566 Ρ. 510. 

21---190, ὅ06 χχχὶ, 2---11. 
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ΤΟΣ ΤΏ ΜΙ ΠΕΣ ΤΙΝῚ 14 ἐνυν ἜΣ ΥΡΚΡ 
ἜΕΡῚΣ. ἸΒΟΡᾺ ΠΣ 16. ς ΝΣ δ ΤιΝῚ ὙΠΉΤΩΙ 

ΓΤ ΠΙΡΣ ἽΡΟ ΓΝ ὈΏΘΙ ΓΥΡΡ ΠΝῚ τή ρΣ ἸῸ) ἡκὴ 
τως ἔρῆχι ΡΟ ΤΡ ΠΒΙΒῚ ΤΙΣ 16. 1 ἸΡΟΩΣ 
ὙΠῸ ΤΟΣ 11 « ΘΓ ὌΝΤΙ ΟΝ ὙΉΣΤΙΝ 
ΓᾺΡ 18. 1 ἬΕΙ ἫΝ 5 ΓΔ ΠΟΥ ΒΓΊΓῚ ὙΤΘΙΣΤῸΣ ἬΣ 
ἜΣΓΝΣ 19. ἐ ὈΡ Π ἜΠΠ ΓΉΠΤΙΝ ἹΕΡΟῚ ΓΗ͂Ι) 

πγτῇ [8 ἔπ ὅπ ΤΏ ΤΣ 5 ΓΤ πα 
Ἂς ΤῸ ἜΡο ὩέωΝ ΣΝ ἈλδρῚ 20: ΠῸν γ3 

ἸὴΝς ἸΠΝῚ Πϑ ἢ) ὝΝ 3) ἸῺ Ἰπυ τος ΘῈ ΓῸ9. πῖβὴ 91 
ΠΣ ΡΑ ἨΠ5 ὑπ γυλθκο τσ ΓΊδΥυΥ στ ΝΟΣ 

τ 5} ΟΡ, ΤΟΣ ὈΨΆΚΙ Μ|5} 58. 1 ΘΊΩΣ ἜΝ 
1 ἼΝ δὴ ὲς 29) 55] ὍΘ᾽ ἴδιθ) ΓΏΞΘΊ Ὁ7) ΠΠ ΝΘ 
ἸΏ ἢ ΠΟΘ δὰ: ΚΥΡΣ ΡΒ Θ ε 59) 86. ΠΡΡῸ ἘΠῚ ΠΡῸΣ 
ἘΡτΙν ΓΡΡῚ τυρτμρ περ ες πὴ ταν εἰρη Ὑὰ τυῦττὴ 
ΓΌΣΝ ΠΝ ΝΟΣ ΠΡ ἢΌΞ ΓΊΘΥΎΣ Ὁ. 546. : ἸΝθΠ 

ττΊβετι ΠρέννΟΣ ὈΡΘ ἊΝ, ἰός δῶρ) ΡῈ 5) Τρ 
ἫΝ ΠΙΘΡ ΝΟΣῚ, Ἢ ΤΡῚΣ ὩΤΘΣ Πρέν [73] 25. 1 ποθ αΣ 
3) 26. ἐ τ τὰ ἩΡτὶ ΓυσγραΣ ἸδΡΆ ΤΤΙὴ γύϑης 
ΜΝ ΦἿ : ἐηρίδῳ ἣ ΠΏΞΙΣ ΠΝ Ι» δ ρ9 ἽΝ ἜΣ 
Ἰτ ἢ ρα Ἐϑλεσοτι ὑπ ΤΡ. Ὀγιδτι ἡ3: πὲ ΝΟΣ 
φ'. ὈΥΌΠ ὃν, “ἰοχοίμεν πῆρ 6 οἵ 8411, ἰμθα ἃ οδμαίῃ οσς πϑοκῖδοθ, οοῦ- 

ἡτοτοθη," Ὠοὶ “δῇδσ 186 ττοσαθη"; οοω- εἰδεῃις οἵὨἨ 1116 φοϊάθῃ φίονα]α8 δίταης 
Ῥασο Φόζοω,. ἱν. 30; Ἐχδ. υἱὶ. 26, οἱς.---ὀ Ἀτοχεῖδος (δοραο Νύτη. χχχὶ. δ0; δ οά, 

ἀῤι γαε ας ἐν θριεψολ γον σὸν (μι δ Ὑεη γαῖ. ἐδ παν τε! γρᾶρ δ συαδιο 
τ οἶ πο Ρπΐ ἰηἴο [8.6 Πορετ 8 οὗ δηΐτο αν ἰδπὸ ψϑδὶε οὗ 6 1ϑτϑοὶϊῦο8 ἴῃ ἰδὲ ἔἶπιο, 

χτατῆ 8θ, οἱ 0} δίδατα, ἰδ μτο ΙΒ, 70 Ὁ). 5. ΠΟΡΙΑ - ἸΏΝ, ωὴ ΠΌΤΙΝ τα ἽΠΝ, 
Ἀοοΐ οτ᾽ εἶαερ, το ἴμδεοιι ἴὉ11410 χαστοθηδ; χσίχ. 8ὅ. 

οὐ ὁαοσεῖεί. --- ἸΌῶ, οΥ̓ΚἾΏΔΙΙΥ κοῦθ 81. Δοοοτάΐης ᾽0 διοίοης ἱπίθγργοίογε, 



59ὅ ΕΧΟΌῸΒ ΧΧΧΥ. 

βίανοϑ, δῃα 811 108 γ658615, δπα (Π6 Βῃοη-Ὀγοϑα: 14. Απά 
186 οἝΠα]οβϑύϊοῖκ ον ὑπ6 Πρ ἰ, πα 118 γ68868]8, δῃηὰ 105 Ἰδτηρ 8, 
ΜΠ} (86 01} ἴον {16 ρμύ, 15. Απα [68 Δἴ οὗἩἉ ᾿ποθῆβο, 
Δηα 108 βίαγϑϑ, δῃα {π6 δηοϊ ὐϊηρ οἱἱ, ἀῃα {Π6 ᾿ἰποθηβο οὗ 
ῬΟΓἕατΩοΒ, δηα ἐδ μδηρίηρ, αὖ ἴμ6 ἀοο᾽, ἔοῦ {Π6 ἄοονῦ οὗἉ [88 
ΤΑΡογη8016; 16. Τα δἰΐαν οὗ Ὀυγηΐ-οθυϊηρ, τ ἢ 18 
ὈΓΆΖΘη ρταΐθ, 108 βίανοϑ, δηα 411 18 γ6896]8, [6 ἴανϑὺ δηά 
115 Ῥ8586; 17. ΤῈ δηρίηρβ οὗ {μ6 Οουτγί, 18 Ρ1116γ8, δπὰ 
ἘΠ6ΙΡ βοοϊκαίβ, δῃαὰ ὑῃ6 μβαῃρίηρ ἔον᾽ ἐδ6 ἀοοῦ οὗ {86 Οουτί; 
18. ΤΊ Ρ'πβ οὗ [6 ΤΆΡΟΓΠΔΟ]6, δα {Π6 ρῥἰη5 οὗἉ ὑμ6 Οουγί, 
Πα ὑμποὶν οογτάβ; 19. ΤῺὴ6 ραγτηθηΐϑ οὗἨ βούυϊοθ, ἰο ἀο 
ΒΕΙΪΟΘ 1ῃ {86 ΒοΙγν ρίαορθ, ὑλ6 ὨΟΙΥ ρψαγτηθηΐβ Ὁ Αδγοῃ [86 
ῬΥΙϊοβί, δῃα {Π6 ραγτηθηΐβ οὗ ἢ18 Β0η8, ἴο 66 88 ὈΓΙοβίβ.--- 
20, Απάᾶ 411 {86 οοπρτορδίίοῃ οὗ π6 οἰ] άσθη οὐὨ [βγϑοὶ 
ἀοραγίοα ἔτοτπὶ ὑΐθ Ῥγθϑθῆοθ οἵ Νίοβοβ. 21. ἀπά {9 ῦ 
ΟΔΙΏΘ, ΘΥ̓ΘΣΎῪΥ͂ ΟὯ6 ΏΟΒ6 ἢδαγὺ [τηρ6]]6α Ἠΐπι, ἀπ ΘΥ̓ΟΤῪ ΟἿ6 
ΠΟΙ [18 βρὶτῖῦ ταδᾶθ ὙΠΠηρ, απα {πον ῬὈγουρῃῦ [868 
Τοτα ΒΒ οὔδσίηρ ἴο {86 ψόοτκ οὗ (86 Του οὗ Μοοίηρ, ἀπά 
ῸΥ 411 [8 βοσνίοθ, δῃᾷ ἴοσ 88 ΒΟΙΥ ρβυιαθηΐθϑ. 22. Απᾶ 
ΠΟΥ οδῖηθ, Ὀοΐὰ ΤΘ Δα ὙΌΙΔΘΏ, 88 ΙΩΔΗΥ͂ 88 ὍΟΙΘ 
ὙΠΠ1ηρ-Ὠοαγίοα, δηα Ὀγουσῦ ᾿ΠΟΒ6- ΤἸΏΡΒ, πα ΘαΓ- ΤΙ ΠΡΒ, 
Δα ᾿οοκίδλοοβ, 811 δὐίϊο]θβ οὗ ροϊὰ : δηᾶ δ ΕΎ τωδῃ 
Ὑ80 οῇἴδγοα δὴ οβοσίηρ οὗ ροϊὰ ἰο {π6ὸ ογσᾶ. 28. Απά 
ΘΥ̓ΘΙῪ τλ8η ὙΠ} πολ τγαϑ ἰουαπα ᾿Ϊὰ6, δπα τοᾶ, δά 
ΟΥ̓ Ώ80Ώ, ἃπα Η͂π6 πη, δῃα ροαίθ᾽ λαϊ»", αἀπὰ τϑᾶ βκὶῃβ οὗ 
ΤΆΪΩΒ, 8Πη ὈδαρΌΓΒ᾽ ΒΚ1η8, Ὀγουρῦ ἐΐόπι. 24. ΕΝΟΥῪ ΟΠ 6 
ὙΠῸ ὙΒΒ6Α ἰο ΟΥ̓Γ δὴ ΟΠ Υηρ᾽ οὗ 8] 6} δηα ὈΓα88 ὑγουρᾷὶ 
ἐῃ6 Τοτα δ ΟΒΥῖΠσ: δηα ΘΥΘΥΥ τηδῃ, Ὑὶ ἢ ποτὰ Ὑγ88 
[ουμᾶ δοδοῖα τγοοα [ῸΣ ΔΩῪ ΜΟΥΚ οὗἉ [86 βοσνῖοθ, ὈγουρὨῦ ἐξ. 
2ὅ. Απάὰ 411 (86 ποπῖθὴ ὙΠῸ ΜΓ Ὑ186- οαυίθα βρὰῃ 
να ὉΠ οἷν μδηα8, δπα Ὀγουραύ ὑμαὺ ποῖ ὑΠ6Ὺ Βαα βρυῃ, 
δοίλ, οἵ ὈΪὰ6, ἀπά οὗἉ τοά, απαά οὗ οΥἸσάϑοη, δηὰ οὗ πα Ἰἴποῃ. 
26. Απμὰ 4}1] (86 ποθθῃ ΜΠΟΒ6 ποατὺ 1ππρ6]]16α {Π6 πὶ ἴῃ 
ὙΠ ἱἰβάομα βρὰῃ ροῦΐθ᾽ λαΐγν. 27. Απα {86 οἰϊοῖβ Ὀγουρλῦ 
ΟΠΥ͂Χ-Βίοῃ ΕΒ, 8Π6 βίοῃϑϑ Ὁ} βού ηρ,, [ῸΓ Π6 Θρῃοά, δῃηὰ ἴὺ Ὁ 

ι Σποί, Ῥενε.---- Βγδοοίοίδ. 3 ΤΔΌ]οία, 

ὸ οίοία οὗ Ι[αγδὸὶ Ὀσοπρὰὶ [Π6 Ῥγϑοίοιδ Ὑὐὴϊδι [80 Ὡδτηο8 οὗ (ποῖγ τοδροσενο ἘΥῖθοθ 
διοηθ8 ἔοσ 86 Θρμοὰ δηᾷ (16 Ὀγοαβί- ὉΪδίθν, διγοδῦυ δηρτανοὰ οἡ ἴθ. Βυὺ δγεὶ ἰδ6 

2ᾳ.2 
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ΥΡΡ ΤΣ ἰρδρν ὙΝΕ ἸΡΡΛΥ Τὴ ΡΒ ΤΡ 88 
95 ἐθλορ ὄγός Ἐξ 51} ἼΘΙ πιϑὶ ἢ ΘΚ Ὁ5 29. 1 ὈΡΘΗ 
ἘΣΣΊ ἘΘΒΠ ΓΙ ὋΣ ΓΙῸ Γ᾽ τὴς ὖ Τιθκῦιη 
(ΠΟ Ἰπῶϑ 9) νὸν Β Ἔα εν, ΠΣ 

᾿ Ἵ ἌΝ ὈΡᾺ τὴρι ΝΡ ἈΡῚ ὈὐΓῚλ Ἄθ ΟΣ, ὙΦ ἼΘΝΟ 80 
ἘΡΡΙΣ ΠῚ} ἰχόξ ΝΦΡΘΝ 81. ἐ ΠΤ ΓΘ ἬΓΓ "Δ 

᾿ ΓΑΦΤΡ 3712) 88. : ΠΡ ΟΞ 5ὴ ΤΆΣΙΝ ΠΡΊΆΠ9 ΓΊΩΣΙΙΣ 
γέ Ἰ3:ὲ ΓΙ ΎΙΩΝ 88. 1 ΠΡΤῸΣΣ ἩΡΘΘῚ 23 ΠΡ 
[Ὁ ΓΡΉΠᾺ 86. ὁ ΠΤ Τραεροτ98. ΓΗ ΘῈ Ὑ ΓΘ 
ΤΌΣ ὈδΝ ΜΕ) 85. 1 ΠΤΤΙΒῸΡ ἼΒΟΤᾺΓΊΒ μη. Νὴ ὑρίοῇ 
ἸΡ ΜΩΝ Γύρσῷ ὉΡῚ 3000}: ΘΠ} Γφαρι 9. ἩΝῸ οὐ 
τὴ Τϑτ» Ὁ Σὰ Οθὴν ὑρτι Τυθληὰ 

: ΛΗΘ 
τοδὶ ΟΥἽ 18 ΔΙΟΠΟ ῬΟΙΘ ΟΟἸ]οοίοᾶ, δηὰ [6 
ΟἿΪΥ [80 Αιοίδ ΤῸ δρροϊηϊοὰ διὰ ἰπ- 

(818 Θοποορου; [ὉΣ ΟἿΪΥ τῆοη 411 (89 
ὝΟΥ ΚΒ ΘΙ ΟΟΙΩΡΙ]οἰθᾶ, [ἢ Ῥθορῖο οου]ὰ 

γιοὰ ἴὸ νοὶ ποῖ ἱπίο 116 τϑαυϊγοᾶ 

ὈῤΟΠ 5115 ΟΥ ΟΥ̓ΩΔΣΘη8 (γοΥ. 80, εἔ 260.) 
ἴεε τὸ νος ἀοτηδη ἀοἃ ἃ ΠΟΙ ΠΙΟῊ ΒΌΡρΟΥ- 

γἱβίο δῃὰ ὉΟὨ ΤΟΙ; ΟΥ 6186 δΟΙΘ ΡΔΤΙΔ 

τοῖρσ ς μανς Ὀθο ὑγοὐπορά ἱπ δ ΡΟΓΒΌ Υ, 
ΟἸΏΘΙΒ ἴῃ ἰ00 8Π18}} 4ΟΔΏΪΙΥ; (6 δἰδαίθ- 

Ὧο τοαποβίοὰ ποὶ ἴο ὈΓΙΏΡ ΒΔΗΥ͂ ΣΏΟΙΘ 
ταδίο 1 8]5. 

84. Το ποιιϊηδεῖγο ἐδ ἷ8 τπιϑοὰ ἱἰπ- 

διοδὰ οὗἨ [Π0 ῥοδδϑοδεῖγθ Ῥσόποῦη, ὈΘΟΔΌ56 

1Π0 δι βίδηονο 18 ΘΙΩΡἢΗΔΙΟΔΙΠΥ τορθϑίοα, 
δηὰ δῃοίθος Ὡουη δἀάἀοάᾶ, 

τηστιῖ πὶ ΧΧΧΥΪ. 6, ἀο65 ποὶ τ] δ 6 ἀραϊηοὶ 

ἢ) ὝΕ ὩΣ ΓΌΣη ΦῊε1Ὁ3) δῴη ϑέρυῃ πῃ αὶ Ὁ 
νστς ΓΙΝ ΤΟΣ ΤΊΡΗ ΥΒΩΓὴ ΓΊΒΩ πίη 
ΠδΘ ΝῊΡ 5. ἐπὴν ΓΝ ὍὉ» ΘῚπ ππὰν Γρνθὸ 

ὡς πἰξτορη ϑετ 9. ἀω ὅμύχμε Ομ δέ γοτος 
ας ΤΊΣ Ἰθν ὩΝ5) ὙῈ Ὁ ὯΝ ΤΊθυτ Τὴ; [0 
«Ὁ τ ΠΟ ὍΡΡΟ ΠΡ 8. ὁ ΤῊΝ π ν, ΣΝ 

ΠῸΡ Θ᾽ ἤΣι τπῶν, πραίοδ ἌΡ 8. Νοβη Ἴδα ΠΡΤΡΣ 
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ὑμ6 Ὀγθαβί-μ]αίθ; 28. Απᾶ {86 βρίοθ, δῃηᾶα {Π6 οἱ] ἔοσ (86 
Πρ, ἀπ ἴῸΓ ὑπ δποϊηνπρ ΟἹ], δηὰ Ὁ ἰῃ6 'ποθῆβο οὗ 
Ῥογασηθβ. 29. ΕΘΓῪ τηϑὴ δ ηα ΜοΙηΔη ὙΠΟΒ6 ἤοαγὺ τηϑάθ 
ὑμθτὰ ὙΥ]]1ηρ᾽ ἕο ΟΥ̓ΌΡ ῸΓ 811 τδπηοῦ οὗ σοῦκ, πο ἢ {86 
Τιοτὰ δα οοτησηδηαθα ἴο ΡῈ τη846 ΟΥ̓ {6 μαηῃὰ οὗ Μοϑβεβ, 
ἐλῖ8 ὑῃ6 ΟΠ] άτθη οὗ [5.86] οἴδγθα 88 ἃ ἴγβϑ- 11] ρἹῆ ἴο ἐῃ6 
Τοτα. ----80. Απὰ Μοβεβ βϑαϊα ἰο ηθ οὔ] άσθῃ οὐ [βγβεὶ, 
366, {π6 Τιοσὰ δίῃ οβ]]οα ὈΥ Ὡδῆηθ .6Ζα]θθὶ (ῃ6 βοῃ 
οὐ τί, 86 βοὴ οὔ Ηυγ, οὗ ἰῇ ἐσρα οὐὗὁὨἨ Φυάαῇ: 
81. Αὐὰ Ηδ δαί 811. τὰ πὶ ὑπ6 βρὶγιῦ οὗ ἀοάᾶ, ἴῃ 
ὙΒάοιῃ, ἴῃ ὑπαἀουβίδηαϊηρ, 8ηα ἰῃ Κηον]θᾶρο, δηα ἴῃ 81} 
ΤΩΔΠΠΟΙ ΟΥἨ ΜΟΓΚΙΩΔΏΒΗΙΡ; 82. Απα ἰο ἄονῖβα 8111] 
ἀοβίρτϑ, ἰο ΟΡΚ ἴῃ ρΟ]α, δηα 1ἢ Β||ν6ῦ, δηά ἴῃ ὈΓΆ88, 
88. Απᾶ ἴῃ {μ6 ουδίϊηρ οὗὨ βύοῃμϑθ, ἴο βεύ ἐδδόηι, δῃα ἴῃ 
οαγνίηρ Οὗ πτοοῦ, ο ΟΥΚ ἴῃ 411 ἸΔΠΠΘΡ οὗἁ 5111] πόοτκ. 
84. Απά Ηδ Βα ρίνθῃ πὶ ἢ18 μοαγὺ ἤο ἰθϑοῖ, δοίξ τη Ὦ]8 
᾿θατὲ πιὰ ἐξαΐ οΥΓ ΑὮΟ]ΔΌ, ὑπ6 βοὴ οὗ Αβ᾽βαμχδοῖ, οὗ {δ 
ἰτ106 οὗ θδη. 858. Ηδ δαίῃ 8116 ἐμϑῖὰ 1} νγιϑάοτσηῃ οὗ 
Ποαγΐ, ἴο ΤΟΥ Κ 411 ΔΉ Ρ οὗ τ οσΚ, οὗ ἐμ δύ βοον, δηά οὗ 
106 ᾿5Κ11Ὁ] γγϑανου, δπα οὗ [6 θιβ ΣΟ θοῦ, ᾿η Ό]α6, δα 
ἴῃ Τοα, ἴῃ ΟΥἸΠΏ80η, δηα ἴῃ ἔμπα ᾿ηθη, δηᾶ οὗἩ {6 ϑᾶνου, 
δηα οὗ ἰῇοβα 0 Ἃἀὁ 8 ΜΟΥΚ, δμα οὗ ἰῆοβα σγχῇο ἀθν βθ 
ΒΚ11{] ἀ651 8, 

1 Βησὶ, Ῥεγε.---ΟὙππτηρ; ογκιηδη. 

ὅμαν. ΧΧΧΥΙ. 1. ᾿Αμπα Ββ}Ζαῖθοὶ δηαὰ ΛΒ Ο Δ Ὁ 58}}8]} 
ΙΔ Κα, 8Πα ΘΥ̓́ΘΥῪ Μ0}186- Ὠραῦύθα τηϑη, ἰο ΝΒοὰ μ6 ]ογά 
Βα ρίνθι τυϊβάοιη ἀηα ὑηαογβίαπαϊηρ ἰο ΚΠΟῪ ΒΟΝ ἰο 
ὙΟΥΚ 8]1 ΤΩΔΏΠΘΡ οὗ ψοσὶς ἔῸ {Π6 Βογνίοθ οὗ {86 δαῃοίυδτγγ, 
ΔΟΟΟΓαΐηρ; ἰο 81} ΜΒ] οἢ {88 Τωοτὰ Πα οοτητηδηαοά.---Ὁ. Απὰ 
Μίοβεθϑ οδ]]δα Β6Ζα]66] απ Αβο δῦ, ἀπ θυοσυ τ ἰβο- οαγρά 
ΤΏΔΠ, ἴῃ ΜΏΟΒΟ ποαγΐ ὑπ6 [ογα ἢ ρίνϑι τυ ίβάοτιη, ὀυόηι 
ΘΥ̓́ΘΤῪ ΟὯ6 ὙΏΟΒ6 Ὠθαγύ 1 ρ6]]6α Ὠΐτη ἴο ΔΡΡσΌδοἢ (86 τον 
ἴο ἀο 1. ὃ. Απὰ {ΠΕΥ̓͂ τϑοοἰγϑα οὗ Μοβεβ 8]} ἐμ6 οἴετνίηρ, 
ΒΟ ὑπ6 ΟΠ] άσθη οὗἨ [βγϑθὶ δα Ὀγουρῃς ἴῸΓ {Π6 το οὗ 
{Π6 βουυῖοα οὗ (88 ϑαῃοίῃθσυ, ο τηᾶκ ἰΐ, Απᾶ {ποὺ 

1 Ἐποὶ, Κέεγε.--- ΤΠ στοῦρδι Β6Ζα 66] δηἃ ΑΔ] 88. 
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-Ὡν ἰδ 4 τ Σ3 ὙΒΞ ΠΟ ἫΝ ΥΑΣ ορϑσι Σ32] πρὸς 

ΩΣ ΣΦ ΟΝΣ ΚΑΚΣΟΣ. ἸΣ ΣΥΤΑΝ 
πρ! Ὁ δι προτχε ΠΌΝῚ δ. ΟῚ ΠΡ ΩΝ 
ἐπὰν Πργ ΠῚ ΤΉ ΡῈ Πρ θ ΠΊΘυΣ ῚΡ ΝΡ Βτι 
ἀσοΐχε προ ϑὴ πον ΠΡ. Ρ ΥΡδνὴ ΠΙΦΘ ἸΧῚ 6 
πρασεσῃ Ἱ εὐθϑτη Ὁ} ΝΟ 3ὴ ΘΠ που προΐῃ 
Ὑδυ" 8. 51 Ὁ εἼΙΠ) τρὶς πρυ ΥΡΌΝΣ ΒΡῚ ΠΝ 
ον γν νυ, Ἰπσστας προσ Ἐ}5 5) Ὡριτ-ῦΣ 
ἩΡΉ, πρὶ Τηῦνῷ ὉΣῸ ἐν) μυρυὴ ΣΆ) ΩΣ ̓  2: 
ὉΠ τε ΟΡ. πὴϑ τάδ ΠΌΣΗ ΤᾺ 9. : ὈΓὲς 

: ΡρΎπτ ν ΓΝ πη ΓΠΝῚ ΓΡῪΠ πῶς. γΕ Ἂς 
Ὅπ ἡ ὑρτὴ πριν ΤΠ του στα: ἼΒΠΝ 10 

ΠΝ ἩΡΡΎῚ ΠΡΡ Ἣν. ΤΟΣ. παὲ δνλ τι, ἐππατοις ΤΠΙΝ 
ΠΏΠΣΞ ΠΡ ΓῊΡῪΣ ΠΡΌΣ ἩΡΆ 13 ΠΏΠΘΣ ΓΟ 
ἘΠ ΌΌΓῚ ΠΓΙΝΤῚ ΤΩΣῪ3 ΤΡῚ ΤΡ ΘΨΌΠ 19. 1 ΓΡΟΝΙ 
ΠΡῈῈ5 ον ΠΡ περῃ ἔῃ τὸν 
“τος ἼΠΝ 21 ῬῸῊ ΟΦ μὴ 18. : ἘΝ ΠΝ ὭΣ 

ΒΡ εἼΝ ΣΝ ὙΡῚ ΘΘἫΩΞ ἡπισῶν ΠΝ ΤΙΣ 

πῃ, τα ΤῊΣ ἘΘΡ μροττῖσῃ ὑπλέ οὖν τὸν ὑμὴ τὰ 
γῶν ΝΜ] πὸνϑ ὀρὸν ΠΗΝῚ ΤΡΡῚ ΤῊ 16 ἘΕΓ 
ΠῚ 16. ἐΤΡῪ ΠΟΡῚ ἘΦ ΛΠ ΠΡ ΤΠ ΠΡΡῪΠ ὩΠῚ 
τ λιν τ ΡΠ Ὀγδτοῃ ἪΡ ΓΙΡῪΠ ΘΌΠΤΕΝς 
φῇ τ ὈΨΌΠῚ ΠΏΠΩΒ ΠῚ ῚΠ ΠΙΡῚΠ ΠΡ Ὅν, ὈἸδοη] 

4. ὈΣῚ ἰδ δὴ δάγνοσῦ, ᾿κὸ ὮΡῚ, ὈΖΓΒ, 
οἵα. ΟΥ ῬεΕΣΏΔΡΘ, “ κιδοϊοης ἴῸΣ ΤΠ ΟΤΩ," 88 
ΡΥ, “ καβῆοϊεη! ἴον 860," Ῥτον. Χχυ. 16. 

8-΄--26. ὅοο χχυὶ. ΑἸμουσ ον 
ἔμεγ81 τερει οη8 οὗ (86 δατηθ ΟσΟΌΓΓΘΗΟΘ, 
οὐ ἴ.:|6 βαπη σοζηζηδηδ, 8:6 ποὶ πηπεαὶ 

ἴῃ 116 ΒΙΒΙ1ΟΑΙ δέγ}6 (8660 θη. χχίγν), [Π0 

Ἰοησιμοηθὰ δηὰ δοουσζαὶθ σαϊϊογαϊίοη οὗ 
[16 ἀεδοτίριξοι οὗ (π0 ΒΟΙΥ γϑ88618 ΒΘΟΣῚ8 
ἴο0 ΣΩΡΙΥ ΤΠ ΟΣ ἱτπηρογίδηςο, ἐποῖγ δἰ ῆ- 
ὅδῆςο, δηὰ {6 δυτ οὶ οαὶ σμδγδοῖοῦ; 

Μορβοβ δοὰ δεϑὴ {ποὶγ πιοὰθὶβ Οἢ [δ6 
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Ῥγουρδύ γοῦ ἴο ἷπιὶ ἔγοο- Ψ1}1 οἱ ΓΒ ΘΥΟΙῪ τπουπῖηρ. 4. ἀπά 
811 1586 ψυῖϑα τθη 0 στουρύ 411 μ6 ποῦκ οὗ 86 ὅ'δῃο- 
[ΠΔΙΎ, Δ Πλ6 ΘΥΘΙΎ ΤΔ80 ΟῚ ἢ18 ΟΥΚ ἩΒΙΟὮ ὑΠ6Ὺ ταδαθ; 
δ. Απά {Π6Υ βροόῖκο ἰο Μοβϑβ, βαυϊηρ, Τὴ Ῥθορ]θ Ὀτΐηρ᾽ 
ΤΑΌΟἾ. ΤΟΙ ὑΠ80 ΘΠΟΌΡὮ 70} {86 ΒΕΡν]Ο6 οὗ ὑπ6 ψοτΚ, τυ Βοἢ 
186 Ιογὰ οομμιηβηαθα ἴο τθᾶκθ. 6. ἀηᾶὰ Μοβϑβ οοπι- 
Ἰη8η6 64, δπα {ΠΟΥ οδυβοα 1Ὁ ἴο Ὀ6 ῥγοοϊαϊτηρα ἐμβγουρμουῦ 
188 οΔΠΡ, βαυίηρ, [οὐ πο ΠΘΡ ΙΒ ΠΟΡ ῬΟΙΏΘΗ τῆλ 6 ΔΗΥ͂ 
ΤΔΟΤΘ ὍΟΙΚ [Ὁ ὑμ6 οὔἴἑσίηρ οὗ 86 βαῃποίπασυ. δ5οὸ {86 
ῬΘΟΡΪΘ 6 Γ6 τϑϑίγαϊπηϑα ἔγομλ Ὀυϊηρίηρ. 7. ΕῸΓΡ [86 πηδίογ]α] 
ὍΠΟΥ Πα νγὰ8 βυιοϊθηΐ [ῸΥ 81} {Π6 το Κ ἴο τρδκα 10, δπα 
ἴοο πηποῖ. ---8, ΑΠα 80 ΘΥ̓ΟΡῪ Ὑ86- Ὠοαυίθα 180 ΔΠΟῊΡ᾽ 
ἴδοὰ το σπτουρῃὲ ᾿Π6 σπουκ, ταδάβ {π6 Βαδὶζαίϊοη ἴοα 
ουγίαϊη8Β ΟΥὙἹ πε ὑπίποα 1ἸΠ6η, δηα Ό].6, δπα το, δηάὰ 
ΟΥΓΏΒ0η : ἐολέδ, ΟΒΘΥΆΡΙα οὗ ὑΠ6 σοῦκ οὗὨ [16 511} ΤΆ νΟΓ 
Ἰη8ἀ8β ἢ6 ποθη. 9. ΤῊ6 Ἰοηρίῃ οὗ (6 οπα ουγίαϊη τσαϑ8 
εἰρὺ δπὰ ὑυγθηΐυ οὐ 18, ἀθὰ [Π6 Ὀγοδαίῃ οὗ ἐπθ ομδ οὐτ- 
ἰαΐῃ ΟΡ ΟὈ1ϊ8: ΟἿ6 Τ]ΘΑΒΌΓΟ 1048 [Ὁ 811] [86 ουγία! 8. 
10. Απά δ6 οουρ]οα [86 ἔννα ουγίαϊ 8 ὁη6 [0 δηούμο ν᾽ : δηά 
ἐλ οἱδον ἄνα ουγίαϊ 8 ἢ6 ΘΟΌΡ]Θα οη6 ἐο ποίου. 11. ἀπά 
ἢ τηδά8 ]ΟΟρΒ οὗ Ὀ]8 Ὁροπ ὑμ6 ὈογάΘΣ οὗ (86 οδ οὐυτίαϊη 
ἔτοια ἰῃ8 βαρ ἴῃ {π6 σουρ]ηρ: δηα [ἢ6 8δπη6 ἢ6 τηδ8 
ἴῃ πα Ῥογάθν οὗ μθ υὐἱογιηοϑὺ ουγίαϊπ ἴῃ {π6 βοοοῃά 
ΘΟΌΡ]ηρ. 12. ΕἸΒῪ ἸΟΟῸΡΒ8 πιδάβ μ6 'ἰπ 86 οὔβ ουγίαϊη, 
8η4 ΒΕ ἸΟΟΡΒ τηδᾶβ 6 ἴῃ (6 δαρο οὗ {86 ουτίαϊη πΒΙσΒ 
ιῦα8 ἴῃ ἴδ Βεοοῃα σου] ηρ : {Π6 ἸΟΟΡΒ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΘα 0Π6 
ὙἹ δηούμου, 18, Απᾶ Β6 τηδᾶθ ΕΠ ἰδοθθβ οἵ ροϊά, 
δηα οουρ]θα (ἢ6 οατίαϊηΒ Οὴ6 ἴο Βποίμον ΜΠ {86 ἰδοῇ68: 
80 {Π6 Περι αύϊοη Ῥοσδηθ οη6. 14. Απᾶ ἢ πηδάβ ουγίδίηϑ 
9Γ δοαίθ᾽ λαῖν ἴου 186 ὑθηῦ οὐνϑνρ {86 Παρ᾽ϊαίίοπ : οἰθυθα 
οαγίαϊη8 ἢ6 τηϑάςθ πο. 1ὅ. ΤᾺ Ἰδηρίῃ οὗ {ῃ6 οἿβ 
οαγίδ!η ᾿σα8 {ΙγΟΥ οὐ ἰ 8, Δ Πα ἴΟῸΓΡ οὐ ̓ 8 τσα8 ὑμ6 Ὀγοδά ἢ 
οὗ [Π6 οη6 ουγίαϊῃ : ΟἿΘ ἸΩΘΑΒΏΓΤΘ τῦα8 ἴοΓ [86 οἰουθὴ οὔτ- 
18. 10. Απα δα οουρ]οα ἔνα ουγίαϊη8ϑ ὈΥ͂ ὑμοτηβοῖγεβ, 
Δηα δ'Χχ ουγίδί η8Β ὈΥ ὑμοιηβοῖγοθ. 17. πᾶ [6 τωδάβ ΗΓΥ 
Ιοορϑ οὴ {8 ὈογαθΡ οὗ [πΠ6 ουτίαϊῃ τολίοἢ τισαϑ υἱϊοττηοϑὺ ἴπ 
{Π6 οουρίηρ, δηὰ ΒΕ ἸΙοΟρΒ τπηϑᾶβ 1.6 οῃ ἐμ Ῥογᾶδργ οὗ (μ6 

᾿ Σασὶ Ῥω; .-- Το οσὶς οὔ [0 ΤΑΌΘΓΏΔοΪο, πιδάο, οἰο. 
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ὈΡῸΠ ΠΡ) ῬῚΡ 10). 18. : ΠΟΘ ΠΏΠΠ ΠΡΡῪΣ Πρυτ ον 
ὈΡῈς ΤῊ» σπδ ἀρϑρ ᾺΝ 19. 1 Ἴπς ΠΡ Ὀπίστ τας Ἥρης 

ΟΡ ΦῸΠ Ρ᾽ : ΠΡ ρὉ ὈΡΤΕ ΓῊΡ ΠΡΞΘῚ ὈΡΊΙς 
ΤῊΣ Γρς ὝῈ 81. ΤΌΣ ὈῸΦ᾽ ἫΝ ΠΗ 9) ΤΡ ΎΣΤΤΙΝ 
τ ἘΦ 38. : ὙΠ ΘΎΡ 2ΠῚ ΠΡ ἜΠῚ προ ΘΠ 
: ἸΣΟἾΘΣ ὙΡγ5 ὉὉ» πῷν, 1 ἌΝΕΝΝ τς παρα πῆνῃ δ 
5}) ΝΕ Ἢ τις ἜΡΩΣ ΥδΊΡτ Τα; ΕΝ 88 
Ὁ ὈΠῸΝ ΓΠΡ τὸν ἩΡ ΘΟ ΣῚΝ ΘΉΞ᾽ ἢ 94. : ΓΘ 

“ΠΠΙ ὈγΝ ὩΘῚ Λδ δ ῬΡ ἀπας! ΟΊ τ ΤΠ Ὁ ης ὃν 
ΤΑΝΕ ΠΩ ΠΘΣΙ ΌΧ 86. 1 ὑγπῦ ἘΦ πν ΘΠ 

ν᾽ 3. ὉΠ. ἘΘΉΞ ἢ 26. : ὈῚ ἘΡΡῚ ΠΡ ΤῈΣ 
: ὙΠα ΟΡ ΓΒ ὈΥΊΝ ὩΡῪ ἜΝΕΣΤΙ ΡΒ ΤΠ ΘΝ 
ἘΘΦῪ Ὁ 48. : ὈΥΡΡῚ ΤΡ δ ΤΡ ΤῸΝ ΠΩ Ὶ ΞΡ 51 

Πρδ ἀραήγι ὙΠ 29. : ἘΘΠΦῪΣ Ἰριοσι Γ γρον τὸν 
γδν 19 τὰ ΓυβοστοΝ ἰδέ χε δθτν γπῦ ΠῚ 
ΡΣ] Ἐξ ΤῊ ὑχὴ 80. ὁ ΓΟΜΡΆΡ Ὀὴ5 Ἐν 
ὉΡΥΣῚ ΤΠ ΟΣ ΤΣ Ὁ ἘΣ ἢ ΘΣ ΙΝ ΠΡ ὉΡ3 
Ὑ ἘΣ τη τορϑ ἫΝ ΤΡ ΘῈΣ 81. 1 ὙΠ 
᾿Ξ τνῦν ἘΡῊΡ ἘΩΠ2 ΓΊΡΌΓΙ 88. 1 ΓΊΠΝΙ ἰ3ΦΉΘΣ 
Ῥλ 38. : ΠῺΣ ὈΞΎ ΠΡΟ ΨΡ ἐπ ΠΡ ΘΓῚ ΓΡΘῚ 
ἐστ ΟΣ ΠΕΡῚ ΟῚ. ὙΠ ἐπα ἘΠ πΤΤΙΝ 
ἘΞῚ3 ἈΠ Ἰπ| 2 Ὁ ΞΘ ΠΝ) 55] ΤΕΥ πολ ΦΡΆΝΛΟΥ 84 

ΔῊΝ ΡΒ Τὰς χδὴ 85. : 5ΠῚ ὈΠΊΞΙΓΓΓᾺΣ ἩΧῚ ΝΣ Ιν τ 

ἐ ΒΔῚΣ πρὸς ΠΕΡῚ ἈΡΤι ΠΡῸΡ ἼΡ Οὴ ν Τυΐιτὴ ἸρΥ θὲ ἱκέμρ. ΔΤ Σ 

ΠῚ ΤΩ 57 ἘΞΡΥῚ πὸ ἘῊΩΡ ἤνπ ας, ΠΡ ΘΥΝ 86 
ἐδδο ΓἽ ἘΞ -- δ. Ὁ 

τοοῦπί (Χχνυ. 9,40); δπᾶ δοὸ ναϊοβοὰ ἰδὲ οοτάϊπρ' [0 [186 Ὠϊνίη6 Ῥχοίο  69.---Ἴη [ἢ]9 

ΠΥ τπότο οοηϑοίοπίϊου δῖ ὀχοοιίοα δος δῃὰ (80 [Ὁ] ηρ ομαρίογα [80 ΑἸθχδη- 
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ουγίαϊη ἴῃ (6 βθοομα οουρ]ϊηρ. 18. Απᾶα δ πιδᾶο ΘΙΥ 
ἰδοῦθ8 077 ὈΓα88 ἴο ΘΟᾺΡΪ6 ἴμ6 ἰθὺ ἰορούμον, ὑπαὺ 1Ὁ τὶρηῦ 
Ὧ6 οὔθ. 19. Απὰ ἢδ τηδάβ ἃ οογευϊπρ ἴοσ (86 ἰοπὺ ὁ Τατα8᾽ 
ΒΚΙηΒ αἀγερα τϑᾶ, δηα ἃ Ἄοονοσίηρ 0} ὈΔάροΓΒ᾽ ΒΒ ἀρονθ 
ἐλαί.---20. Απὰ ἢδ τηδάδβ [Π6 Ὀοδγὰϑ Ὁ {86 ΤΌογπδο]ο οὗ 
δοδοῖα ψΟΟα, βίδηἀιηρ ὉΡ. 21. Τῇ Ἰοηρτ οὗἨ {πὸ Ὀοαγά 
τσα8 ἴδῃ οὐὈ18, Δηα Ὁ06 Ὀτοδαςῃ οὗ οὔθ Ῥοδγὰ οὔδ ουδιὺ 
8Π6 ἃ 81. 22. πα Ὀοδγὰ δά ὕπνο βῃοῃϑ, διγδηρθά 006 
ἀραϊηϑῦ (Π6 οὔπου : ἐῃ8 (14 ἢ6 τδξα ἴον 8]1] ὑπ 6 Ὀοδγαβ οὗ 

ὑπ6 ΤΑΡοΡΏδο]6. 28. Απά ἢδθ τηδάβ ἴδε ῬοδΒ [ῸΣ {δμ6 
ΤΑΡΘΓΉΔΟΙ6, ἔθη ὈοΔΡα8. ἴον 86 βου ῃ 8146, βουϊ γαγὰ : 
24, Απὰ [ΟΥΥ βοοκοίβ οὗ β|]νϑνὺ ἢ6 τηδάβ πάθον {Π6 ὑνθηΐν 
ῬοδΓα8:; ὑνο βοοκοίβ ὑπο ν (ῃ6 Ὀοαγὰ ῸΓΣ 18 ὕνγο [6 ηΟΉ8, 
Δηα ὕπνο βοοίκοίϑ ὉΠᾺΘΥ δμοῖμοῦ θοαγαὰ ΦῸΣ 108 ὕνχὸ (6 ΏΟΏ8. 
25ὅ. Απᾶ ἴον ἐμ βεοοηᾶ β4θ οὗ {μ6 Του 8616, οἡ {86 
ποΥΤἢ 8146, ἢ6 τηδαβ ὑυγοηΐν Ῥοαγᾶβ.0. 26. Απα {Π6ὶγ} (ΟΡ Υ 
Βοοκοίβϑ οὐ Β:ῖνε; ὕνχο βοοκοίβ πάθον (ἢ6 οὴθ Ὀοαγά, δηὰ 
ὕνγο Βοοκοῖβ ὑπ} δῃηοίδου Ὀοασα. 27. Απὰ ἴον {Π6 8146 
οἵ [6 ΤΑΡΘΓΏΔΟΪΟ νγοϑύνγαγα δα τη8α6 8ἷχ Ῥοδγάβϑ. 28. Απὰ 
ὕνο ῬοδΓαΒ τηδὰθ 6 δὖ ὑ6 ΟΟΥΏΘΓΒ οὗ (6 ΤᾺΡΘΓΏΔΟΙΪΘ 1 
1ῃ6 ὕνγο 814.88. 29. Απα {μὸν σοῦα ἀουθ]6 Ῥοηοδίῃ, δπά 
αὖ [Π6 88116 {Πππη6 ΠΟΥ αγα ἀοα}]6 αῦονα, δὺ [6 ὁπ6 τίηρ᾽: 
18 6 αἸά ἰο Ὀοΐἢ οὗὨ βοτὰ ἴῃ οί 6 ὀοσποῦθ. 80. ἀπὰ 
{Π6γ6 ποτα οἰσηῦ θοαγὰ8; δηα {ποῖ} ϑοοϊκοίβ 1067,6 οὗ Β|1ν 8 ῦ, 
βἰχίθϑη βοοϊκοίβ, ὉΠῸΘΡ ΟΥΟΓΎ Ῥοαγαὰ ὕτο βοοκοίβ.---ὃ]. Απὰ 
6 τηδᾶάθ Ῥδᾶγ85 οὗ δοδοῖὶὰ ννοοὰ; ἔνθ ὺγ (ῃῆ6 Ῥοᾶτγάβ οὗ {μ6 
ΟἿΘ 8146 οὗ (86 ΤΆΡΟΥΠΔΟΙ6, 32. Απα ἤν ὈΔ18 ἔοτ {86 
ὈοδΙγαβ οὗ ἰῆ6 οὗδοὺ 8146 οὗ (6 ΤΑΡΟΤΏΔοΪθ, δπὰ ἔνα θᾶ ΓΒ 
ἴον 86 Ὀοδγαὰβ οὗ {πὸ ΤἈΡΘΓΏ8Ο]6 [ῸΣ (6 5146 νγεϑύναγα. 
38. Απα δὲ πιδάβ (86 τη]Ἃα]6 ῬΔΡ ἴο ρ888 ὑβτουρἢ {86 
Ῥοδγαβ ἔγομη οὔθ δῃὰ ἴο {Π6 οὔμοῦ. 84. Απά δα ον δά 
ὑῃ6 Ὀοδαβ ὙΠ ρο]ά, δηα τηδάβ ὑπο στἱηρβ ὁ ρο]ά ἐο δό 
ὈΪδοθβ ἔοσ {86 ὈδΔΓΒ, δηἃ ογϑυϊαϊα {π6 Ῥ8γ8 ῖῦ ρΟ]α.---- 
88. Απα δα τηϑάς ἃ σνδὶ] οὐ" ὈΪα6, τϑᾶ, δῃὰ ογίτηβοῃ, δηὰ 
ἤπηθ ὑπιηθα ᾿ἴηθη: οὗ {Π6 ψοῖκ οὗἨ ἐμ6 ΒΚ Ὁ} θα ῦ ἢθ 
Τη866 1, τοἱέδ,͵ ΟΠΘΥ τ. - 86. Απᾶ Βα τιϑδᾶάθ ἐμογοῖο ἴουῦ 
ΡἸΠΔ,Β οὗ δοδοῖδ τσοοά, πα ονου δὶ το πὰ 1 ρο]α : {μον 
ΒΟΟΪΒ 1067.6 07 5014; δῃᾶ ἢ οαϑὲ ἴὺγν ὑῃθιι ἔουγ βοοίκοίβ οἱ 
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ὑὸν ΠΡ ἥρο ΦΎΣ 51 : ΠΟΥ ΠΗ ἊΣ ἠδ ΡΦῚ 
“Τὴ 38. ὈῚ ΠΡῸΡ ὝΦὉ δἢ Ὧ ΓΙ ΑΓ) ἸΡΟῚΝ) ΓΌΣΝ 
ἘΣ) ἽΝ) 5ΠῚ ὈΣΡΡΩΓῚ ὈΠΡΟΝῚ ΠΡ] ὈΣῚΓΓΝ ἩΨΏΣ πΡΡΩ 

Β ὁ ΓΦ ἽἼΦΌΠ 
ἀγῖδῃ τοσαίου οοῃ δ ΠΏΤΩΘΙΌΙΒ ἀογα-ὀ ἨἤἨἩδῦτον ἰοχὲ, 8ὸ δαὶ ὀυθῃ ἴδ6 αἱνὶβι οἢ 

ἤοσθ ἔοτο, δῃηὰ ἰσαηδροδίουδ οὗ [10 ἰπίο τάσδ '8 ἀουδίίαὶ, 

ἰδς ὙΠ) Οὐνς ΠῺ Ἢ Πῖττα; ὑόν ΟἿ τ ὦ 
ὙΣΙ ἘΠῚ ΥἹΡΕΣ 5. ἸΠΌΡ ὙΠῚ ΓΕ Ἰ31) ᾿χ ἢ) ΓρΑὴ 
ΓΟΣΌ ᾿.5Ὲ: ἢ ΓΝΩ 8 Ἐ ΣῚΡ ἈΠῚ Ἢ ἐν ἔχ ἸΩΠΘῚ ΓΙΌ 

ὑπῆν τὴν ἢ ΓΞ ἘΦ ΥΣΘΡ »ῈῊΣ ὍΝ. 58] 
ἘΞ. Ὀζάς ἢ ὈΟΣἡ ἘΡ "13 ὉΊΘῚ 4. 1 ΠΙΝΡῊ υνν ΣΙΝ 
ἐΤΤΙ; ΠΝ ἔθη ΠΟΥ Ὁ ΓΡ995 δ ΒΤ ΤΑΣ ΝΩῊ δ 

ἘΠΩΙΤῚ ὙΓῚ ΠῚ δ: ὙΠῚ ὈΤΩΝ ὙΠ 50Ὶ ΠἼΒΡ ΕΔ 6 
ἐ ΠΉΒΞ ΓΙΣΡ ὙΡῸ Ὁδὲς ΠΡ ἡγ 5ΠῚ ὉΘΡ Ὁ ΘῸΝ 
ΓΘ ΠΡ Τρ ὙΙΓΣΥΝ πὶρ ἧσο ὙΠ δὴ 8 
ὉΡὴ} ἢ ΘΎΒΟ ὙΠ. 9.1 δῆνρ ἡ Ὁ ΘΠ ΤΙΝ ΠΝ 
-ἰὰ γαῖα ΘῈ ὈΣΡΡὶ ΤΉ β τ ἀχρ))}: ὈΡΩΝ ΠΗ 

Β ἐ ὈΣἼΣΙ ὯΒ 7 ΓΊΒΞΠ 

τρρϑὶ 18) Πρμὴ ἸΣῊΣ ὈΎΝΩΝ: ὈΡρῸῦ κι ἸΠΓ ΚΣΤ: ΔῸΣ 1 
ἐ ΣῈ ΠῚ Ἢ ΒῸΝ ἬΠῸ 5ΠῚ Ἰπὰε Χὴ τι. εἸΠϑ0 ὙΠ) 
ἜΣ ἩΣΡΌΣ ἈΠΠῚ ΕΝ ϑ}Ὁ πρὸ ΠΉΡΟ ἐν ὑγδ τὸ 

τεσ ΚΒ: ὅν, Τῤρεττα: [πὴ 30} Γέ30 γ5ν: 1) ΡΥ 18 
ἔθ πΒ ΓΗΦΘῚ ὑπ ΓΥΑ σι ΠΩΣ 14. « γῶγ Κϑ ἫΝ 

τ ἮΝ ΘΡΊΣΤΤΝ ΟῚ 16 ΕΠ τττας παρ νὴ 
Ἔ ὙΓΓΧΡ Ο 

ΟΗΠΑΡΤΈΒ ΧΧΧΥ ΤΙ. 

τ. αι. 1---24, 866 χχγν, 10--40; νοΐ. ---ἶἴῃ τορυΐὰῦ ογάοσ, ὅγεὶ [Π6 Ὑ6886]8 οὗ 

45. 48, χχχ͵]---ὅ; τοῦ. 39, ΧΧΧ, 38---ὅ8, (86 ΗΟΪΥ οὗ Ηοϊίοδ, διὰ ἐδθῃ ἴμοδ0 οὗ [80 
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ΒΙΪν 6 ν.---ϑ7. Απα 6 τηδάβ ἃ Πδηρίηρ' ἴοΥ {Π6 ἄοονῦ οὗ ἐδ6 
ΤΑΡΘΓΏΔ0]6 οΥ ὈΪα6, δηά τοά, δηά οὐϊγηβοῃ, δηᾶ πα ἐνηεα 
᾿Ἰηθη, ΟΓ᾽ ὑπ6 ψοῦῖκ οὗ [86 ΘΟ ἀοῸΡ, 38. Απά 18 γα 
ΡΊΠΑΥΒ, τι ὉΠ 6 1] ΒΟΟΚΒ: δηά ἢ6 οὐδ ὑπο οδρὶν8]5 
Βα {πον Το ὙΠῸ} ΡΟ], δῃα ὑπο ὶν γα βοοϊκοίβ τσθγ Οὗ 
ὈΓΆΒ8. , 

Ομαρ. ΧΧΧΥΠΙΙ. 1. πὰ Ββϑζαὶβθθὶ τηδάβ {μ6 δ οὔ, 
δοϑοῖα ψγοοα : ὕνγγο ουδΙ8 δπα ἃ ἢ] τοαβ 18 Ἰδηρίῃ, δῃᾶ ἃ 
συν] δπα 4 αὶ ἢ 185 Ὀγοδαίῃ, δηὰ ἃ οὐδ δηά ἃ [4] 108 
Βοῖρμῦ. 2. Αμπά Βα ογυϊδια 1ὺ τι Ρυγο ρο]α τι ΐη πᾶ 
νυ ποαΐ, 8η4 τηδάθ ἃ οὔόνγῃ οὗ ρο]α ἰο 1ῦ τουπα δρουΐ. 
8. Απά ἢ οδϑβύ Ὸγ 10 ἔΟᾺΡ σἹὴρδ οὗ ροϊά οἡ [18 ἴοι ἔδεῖ; 
ἔνγο ΤἹΩΡῈ ὍΡΟῺ δ ΟΠη6 8]46 οὗ 10, ἀπὰ ὕνο τἱῆρβ ροη [88 
οὔμοὺ 8146 οὗ 10. 4. Αμπά 6 τηδᾶάβ βίδνε οὗ δοβδοὶδ ποοᾶ, 
Δα ογουϊαϊά {ποτὰ ἢ ρο] 4. ὅδ. Απᾶ Βα ρυὺ ὑμ6 βέανεβ 
Ἰηἴο {Π6 Τἱηρ8 ΟἹ ὕΠ6 51468 οὗ [ῃ6 αὐ, ἴο Ὅθδν ἐδ6 δγῖ.--- 
6. Απά Βα πιδα8 ἢ8 τηϑγου-ϑοδύ οΚ᾽ ρᾷτα ρο]ᾶ : ὑπο οὐδ1 8 
ΒΠΔ ἃ [81 ιτσαϑ 18 Ἰοηρίῃ, δῃὰ ἃ ουδιὺ δῃᾶὰ δ [4]1} 118 
Ὀγοδαΐῃ. 7, Απᾶὰ δ τηδᾶβ το Ομθρα τα ΟΣ" ρο]α, οὗ 
Ὀοαύθῃ- ΤΟΥ τηδα6 6 ὑμθῖη, οἡ {86 ὕγ 6η48 οὗ {86 τηϑγου- 
Βοδὺ; 8. ηα Ἕμοσὰ οἢ {86 ὁΠ6 6πᾶ, 8δι)ἀ δηοῦμαν ομθσαῦ 
οὔ ἐδ οἶμοῦ οπᾶ: ου οὗ ὑμ6 Ἰηογογ.ϑοαῦὺ ἢ6 τηδᾶ6 {86 
ΟΒοσυ μι οἢ 1.8 ὕτγο Θδπ8. 9. Αμπᾶ {86 ΟΒμδσυθῖτα βργοδά 
οαὐὖ ἐλθὲ" τΪΏΡΒ ΟΥΡ ἐέ,) οονουηρ τὶ {ΠΟΙ πΙΏΡΒ {ἢ 6 
ΤηΘΓΟγ-ϑοδΐ, δηα ὑπεὶν ἔβοοθβ ἰοοξθα ὁη6 ἴο δῃπούῃο; ἰουγαΓ8 
{86 τηϑγου-βοαὺ ψο τὸ ὑμ6 ἔβοαβ οὗ ὑ86 ΟΠοΣΆΡΙιη.---10. Απά 
6 τηδάβ ὑμ6 ἐ80]6 οἵ δοδοῖα ψοοᾶ: ὑνγο ουδ᾽[8 τσα8 108 
Ἰοηρίῃ, δῃὰ 8 οὐδιῦ 108 Ὀγοδαίῃ, δπα ἃ ουδὶὺ δηά 4 [41 118 
Βεῖρῃῦ: 11. Απά 6 ονυ]διά ἴὑ τὰ Ρρυχὸ ρο]ά, δῃᾷ τη 
ἐπεγοίο ἃ ὀσοσσῃ οὗ ροϊά τουπᾶ δρουδύ. 12. Απά ἢδ τηδᾶθ 
ἴο 1 ἃ ὈΟΡΩδΡ οὗ ἃ δηά- υθδαϊῃ σουπα ἀρουΐῦ: δῃηᾶ τηδᾶβθ 
8. ΟἸΌΨΗ οὗ ρο]α ἴο 118 ὈΟΓΘΡ τουπὰ δρουΐ. 18. Απά ἢ8 
οαϑύ ἔῸΡ 1 ἔΟῸΓ ΤἱΏΡΒ οὗ ρο]ά, δῃα ρυΐ (Π6 ΥἹῊΡΒ ἴῃ {Π6 ἔΟῸΓ 
ΘΟΓΏΘΙΒ ὙΓΙΟΝ 1066 ΘΓ. 18 ἔΟῸΓ ἴδοῖ. 14. ΟΥδνρ δραϊπβύ [ῃ6 
ὈΟΓΟΘΡ ΤΟΥ {86 ΤἹΏΡΒ ῸΓ Ὀ]ΔΟ6Β οὶ 86 βίδνο ὕο Ὁθ8} {Π6 
1π6 {420 ]16.{Ὀ 15. Απὰ Βα τηδά6 {Π6 βίδγαε ο7 δοδοὶδ νγοοά, 
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ὙῈ! Ὁ ΞΙΤ' τὰς ΟΝ 16 : Σλ. παν ΠῚ ὉΠ ἘΝ "γρὰ 
γἠργσττὰη νέρρορ ἠδὶ ὑγόντνῃ Ὑχρῇρτα Ἰρρεέτθῳ 

(ὔὩῚΠΟ γπῦ3 Ἰϑ δ) "ὁ Β ς ἽΠΌ 57] [712 9 ὋΝ 
ἌΡ εν ΤΉ ΌΣΤΤΙΝ κι“ 4} ἼΘΡΘ ἽΠΙ9. 5ΠῚ ΠΌΘΤΤΤΙΝΣ Ὁ 11 

Π33} ΠΡ 18. 1 ὙΠ ΠΟΡῸ ΠΝ ΠΡΒΘ ΤΡῪ3} ΜΡ 

Ἂ» ᾿συϑν ἜΝ Ἐ ΤΥὰὉ Ὁ πρὸ ΠΧ ΘΝ 
Ἔνι ΓΒ ὈΡ ΡΦῸ Ὁ 75) τι Φ 19. 1 ὑμεῖτ προ ΠΡΟ 
ΣΡ) ἼΠΕ9. ἽΝ 73 ὈΡΘΡ Ὁ3) παρ ἢ ἢ) ἽΠΕ9 

ΓΗ ΠΡΡΘΘΝ 80. : ΤΙ ΒΤ. ὈΒΥτι ὉΔῚ Γ Ἱ 
ΟἿΣΙ Ἢ ὍΠΙΒ ὝΠΕ9) 51. : ΠΎΤΊΒΝ. ΠΡΏΡΒΣ Ὁ δῳ ΟἾ5) 
ΣΡ ὩΣ ΤΠΕ ἽΒΕΣ) ἌΡΑΣ ὈΥΣῚ »δ ΠΕ ἽΠΕ5) ἌΡ» 

ΤΥΘΟ ὈΓΟΡῚ ὈΠΡΣΠΕΘ 88. 1 ΠΡΌ ὈΝΕΎΤΙ ὈΡ̓Ὶ ἐδ δ Πυο 
ΠΡ ΤΈΤΟΥΤΙΣ Θν 48. 1 ἜπΌ ἘΠῚ ΠΠΝ ΠΡΌ ΡΠ 

πησὸς ΠΙΡῚ ἜΠ 50} Ἴ93 84. : ἭΠΌ 35} ὍΝ ὙΝΝ 
Β ἜΣ ΚΣ. 

811 ΤΙΝ ἸΦᾺς Πρ Ὁ’ ἜΝ, ΓΊΘΡΠ ΠΆΙστις ΘῸΝ 9 
ἬΠΟ 31| Ἰπὰ ἩΡῚ 468 1 ὙΓΟῪ Ὑ} 5 ἸΠῸΡ ΘΡΙΘΝῚ 551 
: ΣῚΡ ΠῚ Ἢ Ὁ δ.) ΠΡΊΝ Φ Δ ὙΠ ΣΤ ἸΩΤΤΙΝ 
γὴν ἘΦ ὅν, ὉΡ σπρρ! ἐσγιζη, ἈΠ] Γῦϑθ ἩΦῊ 9 
ῬΌΔ 38. ὁ Ὁγ8 ἘΝ γα ὈΞΣο ὈΡΡ ντνρ ἡ ὃν 
ΤΝ ΘΟῊΝ 49. ἐ 5] ΠΝ Δ ὈῸ ὟΝ ὈΠΞΠ ΓΝ 

ΓΒ ὙΠ ρθα ΓΉΡ ΤᾺ ΟΡ ὑπισθσ ἸῸῸ 
Οὐ ΔΙΌ ἸπῸ9 "2 ὺ 2 Ὁ Ὁ ἢ ΠΡ 

ἩοΙ͂Υ ατὸ ἀοβοεγίδοᾶ, τ δὲ ἐπ ὉΠ] ονηρ γτοροϊαν δηππλογδίίομ, ον θηγ Ὀθοδι8θ 

ΟὨΑΡίοΓ τηθηϊοηβ ἔδο σοπδίταοίίοπ οὗἩ [88 ἰδὸ ᾿ποθῆβ8θ Ὀθοϊοηρθοα ἴο [80 Βογυΐοο οὗ 180 

Οὐουσί δηὰ [8 πὐθ ἢ 115, ΗΟΪΥ, ποὲὶ οὗ ἴδο Οουτί, 

40. Τοΐδ τοῦδ δίοπο ἱπίοιτιρίθ [80 



60ὅ ΕΧΟΡΌΚ ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

ἀπᾷ ογουϊαϊα (μοτὰ ἱ ἢ ρο]ά, ὑο Ῥοαν {π6 ἐ68 016. 16. Απά 
6 τηδάβ {ῃ6 γθ886158 1 ἢ 1σ6γ86 ΡΟ ὑῃ6 [80 ]6, 109 ἀ]ΒΗ68, 
δηα 18 Ῥον]8, δηα 118 σὰ }8 νι ποἢ ὑπ6 Πα Ο 8 ΤῸ. 
τη866, 97 ρυγα ρο]α.---17. Απα ἢδ τηδάβ ὑπ6 οδῃα]θϑίιοϊς οῦ 
Ρυγα ρο]4: 9.|} Ὀθαΐθη- σου ῖκ τηδθ Ὧθ [86 οδηα]οβίιο ; 108 
Ῥα86 8δῃηᾷ [108 βῃαΐν, 109 ΟΑΙΎΧΘΒ, 118 ΔΡΡΙ68, 8Π6 1.8 ὈΪ]ΟΒΒΟΙΏΒ, 
Ὅ6Γ6 Οὗ {Π6 βαηθ: 18. Απά 81Χ Ὀγδηοῆοβ οδιηα ουὖ οὗ 108 
Β1468: [ἢγθα ὈΥΘΏΘΉ6Β οὗ 86 σδηα]θϑέϊοῖς ουὐ οὗὨ {86 ομθ 
8146 ὑπογυθοῦ, δῃά ὑγοα ὈγΆηοἤ 68 οὗ {86 σδηα]δϑίϊοῖς ουΐ οἵ 

{6 οἴ 6" 814186.ἁ. 19. ΤΏΓΕΘ ΟΔΙΥΣΘΒ οὗ δἰτηοπα- ον ογβ, τ ἢ 
ΔΡΡΙ6 δηα Ὀϊοββϑοῖη, Ὁ οὔ ὈΓΒΠΟἢ ; δηα [ὮΤΘ6 ΟΔΙΥ͂ΧΘΟΒ οὗ 
Αἰπλο α-οτνγοῦβ, πιῇ ΔΡΡΪα δηαὰ Ὀ]οββοηι, οὐ 8ῃοί 6 Γ 
ὈγΘΠΟἢ ; 80 Οἡ ἢ Β1Χ ὈΓΔΏΘΙ6Β Θοτηϊηρ' οαὖ οὗἉ (86 ὁοΔη6]6- 
δβύϊοκΚ. 20. Αμπα οἱ {886 οδῃα]θϑίιοῖ 0078 ΟῸΤ ΟΔΙΥΧΘΒ οὗ 
Δἰπχοη- ἤονγοΥβ, νεῖ ἢ ὉΠ6 1} ΔΡΡΙ68 δῃὰ Ὀ]οββοῖηϑ: 2]. Αηὰ 
ΔῊ ἈΡΡΙῈ ὑπο} ὕνχο ὈΓΆΠΟΙ68 οὗὨἨ [Π6 88Π16, δπα δὴ ΔρΡΡ]Ὸ 
ὉΠῸΘΥ ὕνγο Ὀγϑησῇ68 οὗἩἨἉ {Π6 βαηθ, δη δῇ ΔΡΡΙ6 ὑπᾶδὺ ἔνγο 
Ὀγάποθοα οὗ {Π6 βδῖηθ, δοοοσάϊηρ ἴο ὑπ δὶχ ὈΓΆΠΟΠ6Β 
οοπΐηρ ουΐ οὗ 10. 22. ΤΠΘΙΡ ΔΡΡΙ68. δῃηὰ {π6 1} ὈΧΔΏΘΠΘΒ 
Ὑ6ΓῈ ΟὗἨ {π6 Ββδιηθ; 8]1} οὗ 1Ὁ τσα8 ομβ Ὀβαΐθη- τ ΟΚ ΟΡ ρυ Τα 
5ο1]4. 28. Απὰ 6 τη866 118 Βανθὴ ἰδΏρ08, δῃα 108 Βη Π ΓΒ, 
δηά 105 ἤγθ- ϑῆονβὶϑβ, οὗ ρυγὸ ροϊὰ. 24. Οὗ ἃ ἰαϊοῃύ οὗ ρυγα 
δο]ά τη8ά6 Βα ἰῦ δηὰ 41] 118 ν688618.----2ὅ. Απὰ ἢδ τηδ66 188 
ἸΠΟΘΏ86 Δ]ΐαῦ 0 δοδοῖα σοοᾶ: 108 ΙδηρῸ τσα8 ἃ σα, πα 
118 Ὀγοδάτ ἃ οὐδ ιῦ; ἐξ τισαϑ Βαυαῖα; δηα ὕὑνγο οὐδ᾽ 8 τσαϑ 108 
μοῖρ, 118 ὨΟΤΏΒ “ Γ6 οὗ (6 βϑαῖμ8. 26. Απά δα ογου] δια 
1ὺ τι Ρατα ρο]α, δοές 118 ἴορ δῃηά 108 81465 τουπὰ αρουΐ, 
Δα 108 ΠΟΙΏΒ; δηὰ ἢδ τηδάβ ἰο 10 ἃ σόψῃ οὗ ρο]ᾶ τουπα 
δρουΐ. 27. Αμὰ ἢδ τἸιδᾶάβ {νῸ ΥἹΠΡΒ οὗ ρο]Ἱᾶ ἴον 1 Ὁπ 66 Ὁ 
1.8 ΟἸΌΎΤΙ, δὖ 108 ΟΥ7Ὸ ΘΟΓΏΘΙΒ, ΡΟῊ 108 {00 51468, [ὉΓ ΡὈΙδοθβ 
ἴογ ὑῃ6 βίδνϑ ἰο θα 1ὖὑ σι ὑπο. 28. Απὰ ἢδ τωϑᾶβ 
86 βίανβ οὗ δοδοῖα χοοᾶ, δῃα ονου]δι ὑμοπὶ τ ἢ ΡΟ] .---- 
29. Απὰ [6 τηδᾶ6 (π6 ΠΟΙΥῪ δποϊηπίϊηρ' οἷ], δπα (Π6 ρυγα 
ἸΏΘΘΏ86 Οὗ ΡοΟΓΠ165, Δοοογαηρ ἴο {86 ψοτκ οὗἩ {86 οἰηΐ- 
ΤΩ ἢ -Ἰ Δ ΚΟ Ρ. 
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ἴσχε γιὸς Ἕ ΒΦ Ἦν ΠΡ ΠΡ; δ τ πὸ 
ΟῚ ΟΎᾺ ὁ ΠῚ Τφα ΤΥ ΟΛ γΑ5Ὶ ἰωΠ ΓΑΘΝ Τὴ 
ΟΝ 8: μὴν ἱστὸς ἢΧῚ ὙΠΡῪΣ γι ἸχφΟ ΝϑδΡ γΣ μὲ ὑυ, 
τὰς γρτ τιν, ὁπ τ ΤΝ ΓΟ ΈΣΓΤΙΝ ΠΙΣΠΡΣΙ ἐργτίσγττης 

4: ΠΦΤΣ ΠΡῚ ΟΝ ΠΛΆΚΑΙΔῸ ἘΌΤΩΣ 
εὐ γπ ΠΡΘΌΡὉ ἸὩΞῚ3 ΓΙ ΓΦ μὴ ΠΥ 90 

ΒῈΦ ΠΟΤῚ ἼΒΣΣ ΓΊΝΗ ῬΕΝΒ ΓΗΒ ΚΒ ῥῶ δ᾽ 
: ΓΤ ὈΓὰΣ ΣῪ ὈΡΦ ὙΦ ὈΛΊΣΙΓΤΣ δΎ) 6. ὁ ὉΡῚΞΡ 

«-- δ" 

““Ξ 

ἘΣΤΙΝ ἰχὸς ΤΙΝ Ὁ πόγοσι Γϑτν Ὁυ, Γῦϑαϑ ὈνΉφττΤις Ν8ὴ Τ 
πὰς ΟΥΆ 8 Ὁ ες ΘᾺ ΤΠ 3.2) 
ΠΡ Ἰδὰν ἽΝ ΓΡΩΝῚ ΛΝΟΊΟΣ. ΤΡ) ὮΞ ΠΝῚ ΠΗ) ὙλΞ 
Ἔχπετ τ: δὴ 9 Ὁ : δ Ὁ 
ἘΌΝ 9 ΠΝῸ ἪΡ Ὁ ἊΣ ὙΡΡ ΓΘ Ἀ})}ΣΊΜΕΡ 
ὈΤΡΡΙ ἢ ΓΟ ὉΠ ΣΝ πὰ 2 ὈΉΘΣ 10 

ἡ ἢ ὈΤΡΩ ΠΝ. ΠΙΝΌ ΤῈΣ πμερίη 1 : 59 ὉΠ ΤῚ 
ἘΜΟῚ 19. 09 ὉΠ ῬΚΤΙ ὈΣΘΩΜΕΙ Ἢ ΡΠ) ΘΗ ἘΣ Νὴ 
Ἢ ΓΟΡΉ, ὈΓΡΣΊΝῚ ΠΉ ΤΉ ὈΠῸΣ ! ΝΣ ὈΘΏΠ ὉΉ 0 Ὁ 
ὈΥΏΠ ΤΠ} ΠΦΊΡ, ΠΑΡῸ] 18. ὁ ρ 9 ἘΠ ΡΉΘ ΠῚ ὈΡΜΘΣῚ 
ΩΣ πιστοῦ ΤΡ ΤΠ τῦρη ὈῊΡΡ 14 Ἔχ... 

ΟΒΠΑΡΤΕΒΝ ΧΧΧΥΤΠ. 

Θ. ΤΊ6 ἴδτοσ δηὰ ἰδ θα 86 ΤΌΣΟ ᾿ηδ6 

“ Οὗ 186 ΤΑ ΤΤΟΥΘ9 οὗ [6 τγοτηθῃ Μὴ δΒογυδὰ 

δὲ 106 ἀοοῦ οὗ ἰδ6 Τοηὶ οὗ Μοοίηρ ἢ 
ὦπις ΠΡ ἸΜῺΣ σε ΠΕΣΥΠ ΠΙΓΊΩΣ 
ἽΡΙΟ)λ. Τδαῖ (06 γΡτγοροδβίοη 32, ἴῃ 
ΤΙΕΊΏΞ, δἀαϊσ ἐδὲ6 ἱπιογρχοϊδείοη, στὸ" 
4υΐτοθ [0 ὑγοοῖ; ἴἰπ6 δβορίπαρίὶπὶ τοηάοσα 
ἐκ τῶν κατόπτρων; Ἰδίχαπι Φοηδιῆδη, 

8ΌΝ 1Ό, οἱο.; οοἴάρδασο ΓἼ3, στϑσ. 80. 

Ϊς 1ἴ6, (πετοίοσθ, ὑΡογίθοι Κ ἱπδρργορυίδίθ ἴῸ 
πηδαοιοιδηὰ ΠΠΠΒΌΣ πίτ Βδοῦν (δὰ Μὶ- 
οἶδε }ϊ6 Ὀαίΐοτο δίτα), “ πῆ 1ἢ6 ταίγτοτβ, 
εἰσοϊγίης δαὶ [116 ἰδίας 616 δα χϑὰ ου 

1.0 ἴανοῦ τὸ τουιϊηὰ ἐπ:6 Ῥγθϑίβ, Ὀοίοτο 6η- 
ἰοσίης ἴθ0 ΗΟΙΥ ἸΤδθοσζηδοῖα, οἵ [80 ἀπ γ 
οὗ 86] -οχδυνϊπδίοη (8660 Ὁ. 485)», Τμδὲ 
186 ταΐττοῦβ οὗ ἔμ6 δηοίοης ἘΥΡ δ ὙαϊῸ 
οὗ τηθίδὶ, οορθοία! γ οΟΥἮἁὨ ὈΓΔ886, 18 πιηΐγοῦ- 
8811γ7γ Κηονπι; δὲ ἸΏΟΌΟΘΒ δοΐῶθ οὗ {διὸ 
πὐἰθηδὶϊθ παν ὕοοῃ ἀϊθοογτογοὰ, δὶς 

δδγτο δἰυημοδὲ ὈΘΘη τοδίοσοὰ ἰὼ ἰδμαὶν οτὶ- 
Εἶπαὶ ρμοϊδῆ (8οο ἢη λίπθον, ΜδΉποΓΒ 
δ]. 384; οερεϊϊ ἐπὶ, Μοπυτηοηιΐ, 11. 11 
δ28, εἰ 20ᾳ.5.. ΑἸιδουχὴ Ἐσγριίδη ποθ 
γἱδι το 1.6 ἰοΙαρ]68, δοοογάϊῃρ [0 δηοίϑης 
ἐοδιϊπιοηΐοδ, τὶςΐ ΤΟΪΤΤΟΣΒ ἴῃ ἰμοῖς Ἰοδ 
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ὅμαρ. ΧΧΧΥΠΠ. 1. Απὰ [δ πιδᾶβ {δ αἱΐαν οὗ θατηῦ- 
οἴδογσίηρ 97 δοδοῖὶα σοοᾶ : ἔνθ οὐ ῖ8 τσα8 108. Ἰοηρίῃ, δπὰ 
ἄνα οὐδ᾽ 18 ὈγοΔαίῈ; 12 τσαβ βαῦδτα; δπα ἰἤχαα οὐδ 108 
1(8 Βοῖσύ. 2. Απα ἢδ6 τηδάδ 108 ΠΟΤΏΒ ΟἹ 108 ΟῸΡ ΘΟΓΏΘΙΒ ; 
1.5 ΒΟΤΏΒ ΕΓ οΟὗἩ [Π6 5816: δῃὰ δα οὐβιϊδα 10 τοΐέξ, ὈΓΆ88. 
ὃ. Απᾶ Βδ τηϑᾶβ 81} ἔῃ γβ88618 οὗ {868 δἱίδν, {Π6 ροίβ, δπά 
18 ΒΏΟΥΘΪΒ, δηᾶ 18 Ῥαβῖη8, απα 86 βθβῃθοοκβ, δπὰ {86 ἤγο- 
ΡΔΠΒ: 8}1 {186 ν6886}8. ὑμβογθοῦ τηδᾶθ [ οΚ᾽ ὑγσαββ. 4. ἀπά 
1.16 τηδά6 ἴον [86 8|18 ἃ Ὀγδζθῃ σταίθ οὗ μούνου, ἈΠ 6. 108 
Ῥογάδν Ῥομϑδίῃ, ἴο (δ χηϊαβϑὺ οὗ 1. ὅ. Απα 6 σϑϑβί ἴου 
ΤΊΏΡΒ ον [Π6 ΤΟ 668 οὗὁἨ [86 ὈγάΖΘη ργαίθ, Κ07) Ρ͵δοθ8 ἴῸΓ 
186 βίανοβ. 6. Απᾶ δ6 τηδᾶβ {π6 βίανϑ 9} δοδοῖα σψοοα, 
δηα ονϑι δὶ {μοῖὰ τοὐξ ὈΓα88. 7. Απα δα ραΐ ὑΠ6 βίανεϑ 
Ἰηΐο ὑΠ6 στ πρδ οἱ [86 5468 οὗἩἉ {Π6 Δ]ἴᾶν, ἴο ΘΑ} 1 τ] ΓΠοτὰ ; 
ἢ6 τηδα6 {86 Αἰΐδν ΒΟΙ]ον τ ὈοΔΓάΒ.--- 8, Απα Π6 τηδάϑ {88 
Ια Ρ Ο77 ὈΓΆΒ8, δῃα 108 686 077 Ὀγᾶ88, οἵ [6 Ἰοοκιῃρ-ρἼα8868 
οὗ ᾿ἐδδ τοοηιθη το βοσνϑᾶ αὐ [Π6 ἀοοΥ οὗ (86 Τοηΐ οὗ Μοοί- 
1η9.---9. Απα 6 τηδά6 {π6 Οουγί : [0 [Π6 βου 8146 βου - 
ΜΑΙ 106 76 ὨΔΉΡΊΏΡΒ οὗ 6 Οουτί, ὁ ἤπθ ὑπὶηθα θη, 016 
Βυαπάγεοα οὐδ᾽ΐί8. 10. ΤΟΙ ΡΠΠΔΥΒ 1676 ὑυσθηΐγ, δηθὰ ὑπ 6 
Βοοϊκοίβ ὑσθηΐν 077 ὈΥΆ588; 86 ΠοΟΚΒ οὗἉ {16 Ρ]]]γΒ δηα ὑπ 6} 
ΤΟΩΒ 1067 ΟΥ̓ Β͵Ϊγογ. 11. Απά ἴον (86 πογίῃ 8146 ἐΐλδ λαπφ- 
108 τοῦῦ ΟἿ Βυπάγοα οὐδ ϊ8, ὑπ ον ὈῚ]] ΑΓΒ Ἰσέγθ ὑθ νυ, 
8η4 ὑμῖν βοοκοῖβ ἔνθ Υ 9 ὈΓΆΒ8; [886 ΒΟΟΚΒ οὗ {Π6 Ρ11181Β 
δηα {πο ὶν γοᾶβ ΟἹ δῖ νοῦ. 12. Απα ἴον {μ6 νγοϑὺ 8146 τοϑγϑ 
ΠΔΠρΊΠρΡΒ ὁ ΒΕ οὐδ 108, {ΠῚ Ρ1ΠΔ 78 ἴδῃ, δπα {ποῖ} βοοκοίβ 
(θη; {86 ΒοοΚΒ οὗ {86 Ρ1]1]αγΒ δηα {μοὶ} τοὰβ οΥ" βῖ ἴνδὺ. 
18. Απὰ ἴον (86 οαϑὺ 8146 δαβύνασα ΒΥ οὐὐ 8. 14. ΤῊΘ 
Βδηρίηρβ οὗ (π6 οῃβ 8146 οΥΓ ἐδ6 φαΐδ ισόγὸ Αἤζορη οὐ 8; 

᾿ Ἐκποὶ. Ῥέενε.---ΟὗὨἨ [ῃ9 τοπλθη δβϑοτι Ὀἱ ἐπ, τοι δββοπλ θὰ. 

μδπᾶβ, δ 18 ὉΠΗΘΟΘΒΘΒΑΙΎ ἴ0 δΌΡΡΟΘΟ ὙΠῸ 
βϑροποοσ, ἔπδὲ Μοθοϑϑ, πὶ ογὰοσ ἰ0 Ὀγοοϊα ἀθ 
118 Ὀσγδοῖῖοθ δος ἰδ6 Ηοῦτοντβ, ογὰογοὰ 

[06 τοῦδε 0 οΟΥ̓ΘΣ ἐδμοὶρ σαΐϊστοσβ ἴοὸσ 1Π6 

οοηδέετυσοίοη οὗ (86 ἰδυὸσς διὰ 11:2 686. 

Βυὶ ἰὲ ἰδ 6ι1}} 1.88 δάση δῖ ]ο ἴὸ τοδὰ, Ὑ 1} 

Μ|ὶοἢδο]9 διὰ οἴδοτο, 9, ἱπευδαὰ οὗ 

ΠΓΌ2, διὰ τὸ ἐγαπδίδίθ “6 σηδὰθ [16 
Ϊδυθζγ.. .... ἔἶλο τ ταΐσγογα," ἰδὲ ἰδ, δδ 

Ῥο ἰϑῃοὰ δὲ 116 1δίϊοσ.-- - Τὴ “ Τϑοὶ οὗ 

Μοοίίης,᾽" ἴθ Βοσὸ οἰΐμοσς (86 ὑθῃὲ οὗ Μοθϑαοδ 
(χχχὶ, 7), οσ, ὈῪ δωθεϊρδξοι, ἰδ Βοὶγ 
ΤΑΌΘΣΩΔΟΪα. Τὸ ΠΟΥ Π, τὸ παπδὲ ΒΟΡΡΙΥ 
ὉΠ, δὰ ἷθ ουνϊάϑοως ἤοϊα 1 36), ἰΐ, 39: 
διὰ δὲ καὶ εἰ χη ϊῆοα, το ϑεσνὸ ἴῃ [6 δϑῃς- 
ἸΏΔΙΥ, 8Σ8 ΔΡΌΡΟΔΙΒ ἤοτα ΝΌΣΩΡ, ἷν. 38) 
Υἱ, 34, ἜΠιο ἰγδηδιδιίοῃϑ οὔ ἐδο βορίαδ- 
εἰπέ (νηστευσασῶν αἷ ἐνήστευσαν), διὰ 
οὗ Οπκοῖοο (ΝΥ ΓΓΙΕῚ 600), αχ- 
ῬΓΟδδ8 Υἱγίιδ}} Υ 6110 88ῖὴ9 δα. Ϊπιρσὸ- 
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ἍΝ ἤρὴ ΠῚρ ΠΟΦῊῚ ἘΠῚ 1 τ πρδρ ΠΡ πὴ πέδον 
ἘΣΤΕ) Πδο ὉΠΛῊΝ ΠΩΣ ΠῚ ϑΌΠς ΘῊΡ τι 
ΤΟΣ ἢ αὐ ε Ὁ οἰ ΔῺ ἜΧΠΣ ὙΦΙΣῸΣ 16. «Πρ 
ἩΩ3 ὈΣΡΙδΝ. ἼΘῈ) 29 ὈΣΥΡΙΘΤ. ὈΛῬΟΣΤῚ ἢ ΓΙ) γευ᾽ 

ὝΘΡῸ : ἜΡΙΣ ΤῊ υν τρὸ το αξηῷ ἔτ᾽ 
χρυ Ἰρ νὴ ΓΟΣΡ ὈΡῸῚ τυ ὙΠ ὌΝ Ἴδδὶ 18 
τῆϑας ΘῸΠ 53 ΠΟΤῚ ΤᾺ Πρὸς Ὁ. ὝΡ ΟΝ ἢ 

ΠΡ Ξ Ἂς ὈΣΡΣ ΙΝ ΓΞ μς ΤΩ. 19. : ΠΗ κ; γον 

μήτ ΤΟ ΡῈ 80. τὴ ΠΡ ΡΥτῚ ὈΓΡδΝΝ. ἼΘΨ] ἢρὸ ἈΤῚ ΠΡΟ 
ρ ἘΠΡΤΣ ϑ 90 ἜΠΙ ἸΝμο 

ΒΔ016 18 [Π6 ΤΥΒΏΒΙΔΙΟΣ : Κ ἢ6 τηϑᾶο ἴ[Ὧἢ0 (δ Ξε ΠΝ) (Π6 ἀοοΥ οὗ [6 ΤΑΡοσηδοἶθ.» 
ἴδυοσ τ 8 Ὀοδυϊ 1] ἤσαζοδ Ἡδὶοἢ δἀογηοα 9--20. 860 ΧχΤῚΪ, 9---19. 

- - Ὁ 
προ ἘΠῚ 9 ἫΝ ΓΙ ἸΡΘῸ ᾿οχθ ΒΡ ΤῊΝ δ 
ΡΟΣ ὈΝΟΥΞῚ 86. εΠ95 ΠΠΙΣ 3. ἼΘΡ Ὁ ὈῸΠ ἡἼΩΣ 

προστὰς πὴ ΠΡ ΙΓ ΓΝ ΠῚ ΠΡΟ ἢ πραρ ἬΤΊΣ 
ἘΠῚ 3ρτὴ Ἶ.} ΠΡΟ ἼΒΦΠΕΓ 9 3 ὐτας ἸΔῈ) 88 
Ὁ 94 Ὁ ελη) ὙΧΡῚ ΓΙ ΉΓΘΣ δ. μεΩν ΝΕΗΣ 

ΠΡΌΣ 5Π}} ΤῈ} ΦΊΡΗΙ Προΐρρ Ὅ55 Προύο ἩΦΉΠ ἈΠῸ] 
ΕΥ̓ 5 Ὀγ ὈΟΝ ΓΗ͂Ν ΩΨ Ἴ39 δ 1 »ῈῈ 
ΣΙΡῸΠ) Γύδκρ ΡῈ νὴ Ἡριὴ ἊΣ ΠΝ ΠΣ ΤΡ ἩΡΡῚ 26 
ὑεῖ πγπρ ΓΡέρϑ ΡᾺ. 96. : τι ὈρρᾺ Ὀρι τ 
τ δ) ἡχ ΠῚ Ἰὴ5 ἈΜΕΣῊ ἽὍ51 8» ΡΠ Ὀρ 

41. ΤΉο ἰεηὶ 15 ο4]1ο 16 ““ ὙΔΌΘΤΙΤΙΔΟΪΘ 46. ΤΠΘ6 ΠΌΡΟΥ οὗ ἐδ [Ιδγβοὶ ἑῖο8 

οἵ Τεπι ον " (ΠΥ ΚΣ 19 Ὧ) ου δοοοῦῃςς δῦουθ ἘΥΘΏΓΥ γϑᾶσβ (6038,550), 15 [16 βατὴθ 

οὔ (6 Ταῦϊοο οὗ ἐ6 [δνν Ἡ δὶοἢ ἕοσιηθὰ 5 ἴω ἰδμἷθ δῃὰ ἱπ 106 ἸΑοΥ ΟΘΏδτΒ, ΝΌΠΙΡ. 

τοοεὶ ἱπιροτίδηϊ οοπίοσηϊδ (χχχί. 18; 8.66 ἱ. 46; Ὀὰϊ {π0ῖ0 ὙΈγ, Ὀϑδίἀθβ, 32,000 
Ῥ. 493. Ιανϊτοβ (ΝΌΣΙΡ. 1). 89), Ὑγῦο ϑοθτ ποῖ ἴ0 

44. Αδοῦς [δ6 ἰλϊοης δηὰ δοκοὶ βθ ὧο ἱποϊυἀοὰ ἰπ οὐγ ῬΘρΘΘξΟ. 

Βοίδ οὔ χχί. 82. 



009 ΕΧΟΌΌΒ ΧΧΧΥΠΙ. 

{ΠΕΡῚ} Ρ111678 [ἢ ταα, ἃπα {ΠῸῚ} βοοκοῖβ ἤσθο. 15. Απά ([ὉΓ 
{6 οὐ" 8146 οὗ [6 Οουτῦ ραΐθ, οἡ {Π18 παηἀ δπα οἡ {παΐ 
Βιδηά, τ0ογ6 Ὠδησίηρ οὗ βἰθθοη σα 08; ὑπ6 1} Ρ111475 [ΠΤΘΘ, 
8η ἃ {Π6 1} βοοκοίβϑ ὕῃτθθ. 16. Α]1] {86 Παηρίηρβ οὗ {6 
Οοατ τουηὰ αρουΐ 10676 ΟΓΓ ἅπα ὑνιποα ᾿ἴπθη. 17. Απὰ 
{6 Βοοίκοῖβ ἔον {Π6 Ρ1114γ85 1τὉ0676 Οὗ ὍΤΆΒ8; ὑΠ6 Ποοκβ οἵ ἐδ 
Ρ᾿]]ΔΓΒ δηα ὑῃοῖν τοάβ οὐ Β]νϑν; δηὰ {6 ονθυϊαυιηρ' οὗ {6 ῖγν 
ΟΔΡ11418. 07 Β|1ν6Γ; δῃηὰ 4}1} {π6 ρ1}ΠΠγ8 οὗ 0Π6 Οουγί τῦϑγέ 
πηϊΐοα ]Γἢ τοαβ οὗ βῖ]νοσ, 18. Απά ὑπ δδηρίησ ον (ἢ6 
σαῖίο οὗ {π6 Οουτί τσαϑ ΟΓ πὸ πΟΥΚ οὗ [Π6 δια τοι ἄϑγου, οὗῦ 
Ὀ]06, 8δη4 τρᾶ, δῃηα οὐϊπηβοη, δηα ἢἤπθ ὑπνιπρα ἸΠοη: 83η6 
ὈΥΘΏΟΥ Οὐδ 08 τσα8 {Π6 Ἰοησίῃ, δηὰ ἴῃ6 ποῖρηῦ ἢ {1} 6 
Ὀγοδάτῃ τσαβ ἄνα οὐ ἰΐ8, οοΥΤ ϑροπάϊηρ τι ἢ {86 ΠδηρΊΠΡΆ 
οὔ με Οουτῦ. 19. Απα ὑμὶν ρ111878 τσϑνὸ ἴουγ, δηα {Ποῦ 
βοοκοίβ οὔ Ὀγα88 ἴουγ; ὑμοὶν ΠοΟΐΚ8 οὗ βιίνον, δπά 16 ονϑὺ- 
Ἰαγὶηρ᾽ οὗ {Π6ὶΡ οδρ᾿[4]8 δηα {Π6 1} τοῦ 8 ΟΣ 811νορ. 20. Απά 
411 1Π6 ῥὶπ5 οὗ [Π6 ΤᾺΡΘΓΠΔΟΪο, δπα οἵ {Π6 Οουτί τουπα 
ΔΡουΐ, 106786 ΟΥ̓ ὉΤΆΒ58.---21. ΓὮ6Β6 810 ἴη6 δοοουῃίβ οἵ ὕΠ6 
ΤΑΡοΡΠ8ο]6, ουθη οὗ {πΠ6 ΤἈΌΘΓΠΔΟ]6 οὗ ὑῃ6 Του ΟΩΥ, 88 ἰὑ 
γγᾺ8 οοπηΐθα, ΔοοοΙαηρ᾽ ὑο {Π6 ΘοΟΙΤΔΠαπηθηΐ οὗ ΔίοΒα8, ' ὃν 
{Π6 βουνῖοα οὔἵπο [,οντ068, (τοι ρὮ {{Πϑγάδυ, ὑΠπ6 80 οὗ ΑἝγοη 
[6 ῥυἱοϑδύ. 22. Απά Βεοζαϊβοὶ {π6 βοὴ οἵ ὕτἱ, ὑπ βοὴ οὗ 
Ητγ, οὗ [π6 ὑγῖρα οἵ διαδῇ, τηδᾶθ 411 {παὺ {π6 [ογα οοτῃ- 
τοδπαᾶρα Μοβοϑ. 28. Απα σι δΐπὶ τσα5 ΑἢΟ]180, βοη οὗὨ 
ΑἸϑαιγδοῦ, οὗ {πα ἔγῖρα οὔ δη, 8ὴ δι  βοον, δπά ἃ 51] 
ΘΑΡΟΥ, Πα 8 ΘΙΆΓΟΙΔΟΤΟΡ ἴῃ ὈΪπ6, δηά ἴῃ τορὰ, δῃά ἱπ 
ΟΥβοη, δηα ἴῃ ἢπα ]1π6η.---24. Απά 8}} {Π6 ρο]ά ψϑῖο ἢ 
νγᾺ8 ΔΡΡΙοα ἴον {Π6 ψουκ, 1 8411 {Π6 ΠΟΥ ψόσκ, {π6 ρο]ά οὗ 
{Π6 οἴθονιησ, νγὰϑ ὑννθηΐγ -πῖηθ ἰα]οιχ8, Θπα ϑονθὴ ἢυπατγοάᾶ 
δηα {Πἰγῦγ 806 Κα6]8, αἴθον {Π6 βῆκοὶ οὔ {86 βαηῃοίυδγυ..---- 
25. Απά {86 5Β|͵νϑι οὗ ἰὔοβα γῆο οῈ πυμπθογοα οὗ {Π6 
ΘΟΠΡΤΟΡΆΙΟΙ 1068 Οη6 Ὠυπαάγοα ἰδ]οηΐβ, δηα οπα ἐμουβαηᾶ 
β6υθη Βυηατγοα δηα βονοηΐυ- ἔνα βῆ Κα ]8, δον {6 βῆρκοὶ οὗ 
[Π6 βαποίυδεΥ: 26, Α Ὀδκδῆ [Ὁ ΘΥΘΙῪ τηδη, ἐλαΐέ ἐδ, Π41} 
8 8Π6 [6], αἴζου ὑμα β8ῆεκδβὶ οὗ [Π6 βαποίυδαγυ, ἴῸΓ οΥ̓ΘΡῪ ΟΠ 6 
ὙΠῸ ῥαβϑεα ἰο ὕβοβθ ΨΠῸ ὙΟΓΘ ΠΟΤΩΡΟΤΘα, ἔγοτα ὑπθηΐν 
γθαγ8 οἷά δηα ἀριναγά, [ῸΓ 51Χχ ῃυπαάγοα ὑπομβαπά δηα (ἢ τθο 

ι πρὶ. Ῥέεν9.---οτ. 

ΒΚΕ 
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ΠῚ 91 : ὨΘΌΓῚ ΓΝ Ὁ ΦΌΠῚ ὈΈΡΙς Πρ ὮΝ ΤΊ Ἶ» 
μὐῳ ΣΝ πῃ ΟἽ Ἴπ δκ τ ἡρόὸσ Ἂ9. ἦδῷ 

ῬῊ ἘΜ ἢ 58. : Γΐ ὍΣ ὌὭΞΙ ΠΑΡ ὈΣῚΝ ΓΝΌ 
ἐκ ὈΡΘΝἢ ΓΙ) ὈΣΡΟΟΝΙΟ Ὁ) ΠΙΡῊ ὈΥΜΦῚ ΠΙΦΌΤῚ ΤΥ ΝΘ 
ΓΗ ΓΞ Ὁ) ὈἸΒΟῚ ἽΡ ΘΡ ΠΡΌΣΣ ΠΟΤ 29. ἐ ἘΠ 
ΠΣ δ σὴς ΠῸΡ ΠΕΤΝΣ ΠΏ ΘΝ 80. : ἢ 

: ΠΙΒΗΘΣΙ ὑγὶη πῇ τὴς ΓΡΤΣΣ ὭΣ τα) Τρ δ) 
γνῷ ΠῚ ΠῚ Ὥ ὙΠΕΡΝΩ ϑ3 ἜΣ ὙΠ ΓΔ δὶ 

: 2 ἜΠΙ ΤΠ ΟΣ ΤῊ ἸΣΦΝΘ 
ν" τ ν 

85. Αοοογάϊηρ ἴο Ἐοδοῃπιῦ]]οεν, 6 δηὰ πὸ δάάυοοβ ἴῃ δηδίορίεβ οἵ χὶ. ὅ, 
τοῦβ τσέσα ποὲὶ οὗ βοϊ ἃ εἶἶνοῦ, πὲ ΟΠ οοπιραγοὰ πιῆ ΧχΧχ.Ὶ, 83; δηὰ οὗ χχχίχ. 

ογοιίδιδ τι (ἢ τησίδ], δϑ, οἶϑα, ἴ[Π6ΖΞ 39, οοτηραγοὰ πῖιἢ χχνὶϊ. 1, 3. 

1,775 βοκοὶα ποιϊὰ ποὲ δατὸ δυδήοοά:; 40, 3. Τα Ἰάνοῦ δηὰ ἐϊβ Ὁθ886 8ΓῸ 

ΠΡ ΤῊ ΓῺ ὍΝ ὙΠ ἐρν ΒΡ μὴ ΓΩΡΣΓΥ 1. 5 
πτν τὴς ὙῈ ῥπνρ Ὑ ὙΝ θα ποτα ἡδυ) ΘῈ 

(ὉΣπΟ [9 Ὁ ὉΠ) Β : Πρ Τὰς 
: Ὁ δ ἢ τσὴ Ἰ5Σ γὴ) ΤΟΣ Ξ5Ὶ ἼΒΝΤΤΤΙΝ ΟΝ 9 
Ἡρϑρσι τσ τήδηὸ ἐπ τρ ὙῈΡῚ 35 ΠῚ ΠΡ ΨΡῪΣ ὃ 
Ὁ Ρῦτ ΠΙΡῸΡ δῆτ ἬΠ3) ἩΦΤ Πυΐλρν ἬΣ2Ν ἸΘΣΕΠ ὙΠ5Ν 
ὑἧπδὲς ὩΦῚ δ: ἍΠ ἸΠὔΥρ Ὁ ΓΠΏΠ ἰουσῃ, Τδτ9 4 
"χ’ Γι λγὴ ἸΏ ) 8) ΓΌΩΝ 22] ἡ Ώ 9 ΘΠ 90 Ὁ ἫΝ 
ὙῸ 6 Ὁ ὁ ΠΟ Τὶ ΠῚ’ ΓῸΣ 3 ἽΡΘ ὉῈᾺ 

τὰ Ὀπτὶ ΤᾺΡΒ ΠΏΣ 21} ΓΥΣΘΘῸ ΠΡΟ ὈΠΙΚΤΙ ὩΜΑΤΤΙΝ 
Ὕ ὑπὰρ ὁ 

ΟΗΑΡΤΈΒ ΧΧΧΙ͂Χ. 

Ὁ. Ανουῦὶ ΤῊ Ἴ23,666 ποία οἡ χχχὶ θ. ΜΌΣῸ δῆοσνδγάβ, ὈΥ ΤΏ 688 οὗ ἃ ΠΑΠΊΠΊΟΥ 

4--81. 866 Χχγΐ 6---40, δηά δ ἢἶο, σουηἀοά ἰηίο [6 ἔοττω οἵ τῖγοδ. 

ἃ. ῬῚ- ῬΡΊ, το δρεοδὰ οἱ, ἰο ὑϑδὲ Τὴὸ εἰηρπῖαν ΥΥ̓ΡῚ, οἰδηρσθα νλϊἢ [δ6 

ουὲ τηεῖδὶ] ἱπῖο τπΐη μἰαῖοδ. ΤΉ680 οἷδίθα ρίυγαὶ Ἰ})0γ»}, 88 ὙΘΥῪ [ΓΘαΌΘΠΕΪΥ ἴῃ {ἢ 686 

σετα ἔὔσι οοΐ ἰπίο ΠΑΙΓΟῊ δἰΐρ6, ἢ ὄσὨΔρίοΓΒ, δίποο οι ἴπ6 ομ6 δηὰ (Π6 οἴδιοῦ 



61] ΕΧΟΌΌΡ ΧΧΧΥΠΙ. ΧΧΧΙΣ. 

ἐπουβαηα αηἀ ἄνα μυπάτοα απὰ Πέζν ρθη. 27. Απά {Π6 
Πυπαγοα ἰδ]θηΐβ οὗ 58|1ν8 Ὁ ψ6ΓῈ ῸΓ οδϑίϊηρ ὑΠ6 βοοκοίβ 
οὗ {μ6 βαποίμασυ, δῃὰ ἴῃ βοοϊκοίβϑ οὗ {ἐπ σνδὶ]; οὔθ 
Πυπάγοα βοοϊίκοίβ οὗ {π6 πυμπαγοα ἰδ]θηΐβ, ἃ ἰδ]οπὺ [ὉΡ ἃ 
βοοκοί. 28. Αμπὰ οὗ {π6 ἐπουβαηα βουθὴ δυπαγοα δπὰ 
βανθηΐυ- ἄν ϑδλοόζοίβ Ἦ6 τηδᾶβ ἤουῖβ ἴῸῦ ἰδ6 ρ111818, δῃὰ 
ΟΥ̓ΟΥΪΑΙα {Ποῦ οδριΐαϊθ, ἀπ τηδάβ τοὰβ ἔοῦ ὑδθιι. --- 
29, Απᾶ {6 Ὀγ885 οὗ ἐπα οδοτγϊηρ εσαϑ8 βουθηΐυ ἴα]θηΐθ, 
δηα ὕχο ὑπουβδῃηα δηᾶὰ ἴουῦ Ὠυπαγοα 806 Κ6]ὶ8. 80. Απά 
ὉΠογονν ἢ Π6 τηδάθ {π6 βοοίκοϊβ (ο Π6 ἀοον οὗ {6 Τὺ οἵ 
Μεορίΐηρ, δῃηά {6 ὈΓΆΖθη δἰ δ, ἀπὰ ἴΠ6 ὈσαΖθη σταῖθ ἴον ἴύ, 
Δηα 411} (ἢ8 γ688618 οὗ ὑῃ8 αἱΐα᾽ύ. 81. ἀπά {δε βοοϊοίβ οἵ 
[86 Οοαυγί τουπα ἀροαΐ, δηὰ {Ππ6 βοοκοίβ οἵ {π6 Οουγίὶ ρσαΐο, 
δη4 411 {π6 ῥ᾽ η8 οὗ [86 ΤΆΒΘΓΩΔΟΪα, δηὰ 8}} (6 Ρ]η8 οὗ {868 
Οουτί τουπα δροῦΐ. 
ΒΘΣΘ ποῖ δῃυπιογαθα διθοηρῦ [6 ὈΓαΣῦ νι ϊοἢ [Π6 ΜΟΙΏΘῚ οὔδζοὰ ΒαρΡΑγδί οὶ [ῸΣ 
γα 89613, 88 ἸΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ πηδᾶο Οἵ [16 ΤΟΪΓΤΟΤΒ πὶ Ρῦγροϑο. 

Ομαρ. ΧΧΣΙΧ. Απᾶ οὔ (ῃ6 ὈΪπ6, δηα {π6 τϑά, δῃά ἐῃ68 
ΟΥ̓ ΒΟ, ΠΟΥ τηδ6 ραγιηθηΐβ οἵ οβῖοαθ, ἰο ἄο βογνῖίοα ἴῃ 
[88 ΒοΙγ ρίαοο, πὰ τηδά8 {Π6 ΠΟΙΥῪ ραυτηθηΐϑ ὉΓ ΑΘΓΟΉ ; 88 
ἴπ6 Πιογα οομηχηδηαθβα Μοβοβ, 2. Απά ἢδ τηδάβ {πε δρῃοά οἔ[ 
ρο]α, ὈΪὰ6, ἀῃᾶ τϑᾶ, δηα οὐ ηβοη, δπὰ ἤπο ὑνῖποα ᾿ΙΠθη. 
3. Απά πον Ὀραῦ ἴδ ροϊά ᾿ἰηΐο (πη ρῥ]δίθβθ, δῃηὰ ουἱὐ ἐξ 
ζγηΐο ὙΓΓΘΒ, ἴο σοῦ Κ τὲ τη {Π6 ὈΪαο, δηα ἴῃ {Π6 τοϑά, δηά 1 
[π6 οὐ αβοη, δηὰ ἴῃ (6 πο Ἰΐηθη, τσ ἰῃ6 του οὗ {Π6 
8111] σῶν. 4. ΤΏΘΥ τηδάθ βῃου]άδυ- ρίθοοϑ ἔου ἰΐ, 
ΙρΟαρΡΪοα ἰοροίμοῦ: δὖ ὑῃ8 ὕνγο δπαϑ ἰὺ ναθ οουρ]οά 
τοροῖμαῦ. ὅ. Απά {88 Ὀδπά οὗ {Π6 δρῃοά, τῇ ἢ τσα8 Ροη 
10, τοαβ οἵ (6 88π|6 ρῖθοθ, απα οἵ (ἢ Βαπὶ6 ὑψου Κιηϑηβῃ!ρ, 
οΓ ροϊά, ὈΪαθ, ἀπά σβά, δηα ογίτηβοῃ, δπα πὲ ὑπνὶηθᾶ Ἰπθὴ ; 
88. ἴΠ6 [μογὰ οοπτηδπαρα Μοβεβ.---ὅ. Απάᾶ {Ποὺ ντουρμὺ 
[Π6 ΟΠΥΣ 5βἴοῃθϑ, βεὺ ἴῃ βοοκοῖβ οὗ ρο]ά, στασθὴ ἔϊΐζο {π6 
ΘΠΡΤΆΥΙΠΡΒ οὗ ἃ βὶρτιοῦ, πιῖ ὑΠ 6 ΠΔΙη68 οὗ [6 οὨ]άτθη οὗ 

ι Ἑποὶ. Ρεγε.--- Το Θουρ]9 ἰξ ἑοροίδον. 

μβᾶνθ δὴ ἐπιρογβομαὶ βἰρηϊβοδίίοπ ; 18 Θ. ΘΒ ἰΒ τοροαίοᾶ, ἕο ξῆσνν τπδὲ τῆς 
οἰδηρο ἄοο8 ποῦ ΔΙΑ ΘΒ ἰηἀδοαῦο μαι ἀϊ- Ὀγθαβίορ] αἴθ τγαὰδ ὍὯ0 βραῃ Ἰἰοῃρ, αἴεγ (ξ 
[ἀγοϊ ΡΈΓΒΟῺ8 δχοουϊρα ἴδ ἀϊ αγδηξς ρατῖβ τραᾶδ ἀοιιδίεά, 50 ἴῃαὶ 115 δεῖπιαὶ Ἰεπρτἢ τυδβ 
οὔΊΠ ογκ8, ἃ δα δηὰ οἴ ῦβ ̓πίουτοδ, {πῪο Βρδῆβ; ἩΙΟΪΐ τὰ8 ποὶ οχργοββοᾶ 

28 2 
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ΠἼΘΙ ὮΞΝ ἼΒΑΣΙ ΠΒῚ9 Ὅν ὉΔΙΣ ΕΡῚ Ὑ Ὁ ΟΝ 5 Του 

Β Ἐ ΠΡΌ ΤΙΣ Γῆ ΤῊΣ ὙΝ9 ὈΝ ἘΝ 
Πρ δ ΤΙΣΙΝ 28) Ἴδας ΠΕΡΌΩΘ ἘΡΤΙ ΠΙΡΩΡ ἸΡΠΙΤΤΙς ΘΎΝ 8 
ὝΕΣ ὙῚ ΒΞ ΣῊ 3979. : Ἤσρ ) Ὁ ΓΙ 
τυϑμε ἸΔ θὩ8ὴ 10. Σ ὍΘ ἸΩΠῚ ΓΎῚ) ᾿ἸχῊ: ΠῚ, Ἰζτσ 
ἬΒΠΙ 11 ὁ ἽΝ ΩΣ ΠῚ) ΠἼῸΡ ΘῈ δ Ἰπδς "Ἔ 

ἐπρίσημῃ ἐφ᾽ εΐρ Ἡρ υγφῆη ἼἬΘΣΝ. 15. αὔτ ὙΒΟ Ἴ8) ἈΞ 
ΠῚ ΓΘ ΓΘ ΠΡΟ Ὀπ ΘΒ ὙΣΥ ῬΩΠῚ 18 

τ τὸ Κ᾽ τὴ Γδυῦ τυ ἘΠ ΩΝΓῚ 14 ς ὈΠΝΘΩΣ 

Ὕ του Ἰδτν Θὴς ὄρ ΤῊΡΡ Ὀρδρλον ΠῚ 
ὙΠ] ΓΝ ΠΕΡ Τὴ} ΓΗ ΠΡΠν ὙΦΡΡῚ 16. : Ὁ 
Τα 50) 30} ΓΞ ἘΝῚ 5ΠῚ ΓΑ ὑη ὙΟΨῊ 16. : ΣΙ 
ΓϑυΣ πρὶ ὑρὴ 1τι εἸρτηι Τὴ τυ τῦϑθτ Ἐν 
Γὴχρ ἘΦ ΠῚ 18. ὁ ΠῚ ΓΠὴχρ Ὁ». ΤΌΞΩΙ ὮΟν πΗΣ 

νὼ γρησ ΡΠ, τ προσ ῬΦΙΟν ὉΓ) πρᾶν ἘΦ 
Ἢ ραν υ Ὁ ἢ 25] ΓΞ ὙΦ ἸΦΌΝ 19. 1 ))8 ΔῊΝ 

: 50 1 ΣΡ Ἴξανν ρτίας ὙΝ ΠΡΟΣ ἸΡτΣ 
ὥχρο ἡθϑῦο ἼΒΝΙ ΠΒΠΡ Ἐν ὈΣΡῚ 35 ΓΏ3 ἘΦ 
πὰς ὌΡΥ 91 1 ἼΒΝΙ πρτ Οὐ ἸπΣτ ΤΩΝ 090 
-ὖν ἦδτῷ τῦϑῃ ΝΣ Ἰδδῃ γύποτθι ἡ ὙΌΣ ἸΨ ΠΣ 

τα τὴπ᾿ τὴς ΝΕ ἼΒΝΣ ἊΝ Ἰτι τε) Ἰδοσι ἈΦ 
: ΠΙΘ πὸ 1πῦϑ5 9) ον Β 

᾿πουρῆ, ἱπ ΠΥ ΝΠ (δοθι. ἢ, 14), τη 
ἢγβὶ βυ Ὀδίϑδητῖνο ἰδ ἰη ἴδ Βδίαῖι 5 ΔΟδοΪἰι8. 

ἧἰὰ χχνϊ!. 16, σὰ ϑβυβίεϊοηι. αἀἸϑιϊποῖ- 

Ἠ688. 
τι. ἈΓΣΥΠ, πα8 [0 ἀεοῆηϊθ δγίϊοϊο, 

Ῥεοδιιδο (π6 (ὉΠονπίης δηθειδπεῖνο 211} 

ΟΥργθϑϑεβ ἃ ταλίοσίδὶ, δ ἢ88 δἰπιοθὶ [ἢ 6 
πιοδείηρ οἴδη δα ̓ οοῖνο, ΠΩ ΜΠ βοοτηα [0 
δὲ [δ δέδια σοπβιίγυοΐῃβ, δίπου ἔΠ0 ΒΗΔΙΟΔΥ 
οἵ ΩΤ ΠΞ]ΘΠ, 2 Κίηρε χνὶ. 14; «]- 

4:1. Το ϑεσχηδγιίδη ἰοχὶ δα 8: 12)» 

“Ὁ}) Ὁ ΟἸΠΠ ΠῚ ΝΠ Πδὲ; ιπϊν 

18, ΠΟΎΘΥΘΥ, δαρογβαουβ, δἰποο [π6 {τὶ 

δηὰ ὙΠπυχηπιὶὶπὶ τὸ ἰάθηςολὶ τ (ἢ6 

ἔνγοῖνο χοῦ δηστογαίοἃ ἰῃ γετβ. 10---18; 

8606 Ρ.δ4], 



618 ἘΧΟΌΌΡ ΧΧΧΙΣ, 

Ιϑγαθὶ. 7. ἀπά δα ραυὺ πθπὶ οὐ {Π6 βῃουϊάθιβ οὗ {δ6 
ΘΡΠΟά, α8 βύοῃϑ οὗὨ τῃθιη σαὶ ἴον (ἢ6 ΟΠ] άγθη οὗ [ΒΓ86] ; 
848 ὕπ6 Ιμοτα σοιμιηδηαρα Μοβοβ.---ὃ. Απα 6 στηϑαθ ἰδ 
Ὀγϑαϑί- ρ]αίθ ιοὐέϊ 86 νγουῖς οὗ πῃ 58.110] σσϑανοσ, Κα {86 
ψοσΚ οὗ (Π6 ορἰιοα ; ὁ ροϊ]ά, Ὀϊαα, τεά, δῃὰ οὐ βοη, δπα 
ἤπο ὑπίποαά ᾿ἰπθη. 9. 10 ψὰ8 βαῦϑιθ; ὑμεὺ τηδάθ μ6 
Ὀγοαβί- ρ]αίθ ἀου]θ: οὔθ βρδὴ ισαϑ 108 ἰδηρίῃ, δηα οῃ6 
ΒΡ8ἢ ἰΐ5 Ὀγοδαίςῃ, δοίης ἀου]οα. 10. Απά {π6γ βοὶ ἴῃ ἴὖ 
ἴΌΌΙ ΤΟΥΒ οὗ βίοῃβϑ: ἐλθ 33),8ὲ ΤΟῪ ιῦα8 8. ΟΔΥΠ ΘΟ 8, ἃ ἴορΑ2, 
δηα ἃ ΒιηΠΔΙρα: {Π18 τα8 {πΠ6 γβύ τον 11. πὰ {86 
ΒΟΟΟηα ΤΟΥ, ἂ ΟΑΥΡΌΏΟΪΟ, ἃ Βαρρἤϊγα, δῃὰ 8)ὴ θιλ γϑ]α. 
12. Απά {6 (Πϊγα τον, 8 ᾿ΙρΌΓΘ, δὴ ἀραΐθ, δῃηὰ δῃ διλθίιγϑῦ. 
18. Απᾶ {μ6 ἔουγιἢ τον, ἃ οὔγυβο]ῦθ, 8 ΟΠΥ͂Χ, δπὰ 8 
Ἶαβροῦ: {δθῳ τ06076 Θ.ΟΙοβοα ἴῃ βοοκοίβ οὗ ροϊά ἴῃ {ποτ 
βού ϊηρβ. 14. Απα {ἢ βίοι ββ 1σ676 ΔΟΘΟΓΟΙηρ; ἕο [6 Δ Π168 
οὗ [86 ΟΕ] ἄΓοη οὗἉ [5γ86], ὕνγαῖνο, δοοογαϊηρ ἴο ὑπο ὨΔΙΠ68, 
ἤξο (6 ΘηρΤαν ΡΒ οὗ ἃ βιρῃδῖ, ΘΥ̓ΘΥῪ ΟΠ6 ϑΔοοογαϊΐῃρ' ἴο 108 
ὭΔΙη6, [ῸΓ πα ὑνγοῖγα {Ὑ1068. 15. Απά {60 τηδθ ἀροῃ 
1ὉΠ6 Ὀγοαϑί- ἰαίθ ομδῖηβ οὐ υθϑίμθη ΌΡΚ, ὑτβίθα 1 {ἢ 6 
ΤΩΔΏΠΘΙ Οὗ ΤΟΡΘ8, ΟΓ᾽ ρυγ6 σοϊά. 16. Απά {860 τχδα6 ἔννο 
Βοοκοίβ οὶ ρο]ά, δῃηᾶ ὕνγο ρο]ὰ σἱηρβ, δπὰ ραὺ [π6 ἔνγο τη ρδ 
Οοἢ {88 ὕνγο 6η68 οὗ ἰῃ6 Ὀγθαβί-Ϊαΐθ.0 17. Απά {Ποὺ ρυΐ 
{86 ὕτο ψυθδίμθη ολαῖηϑ οἵ ροϊὰ ἴῃ 6 ὕὑνγο στἱῆρϑ οα 1ῃ6 
οηἀϑ οὗἩ [ῃ6 Ὀγοθαϑί- ]αῖθ. 18. ἀπά {86 οὐλθ» 070 6π65 οὗ 
{86 ὕτο ψυϑδίμθη σλαΐηϑ ὑΠ6Ὺ ξαϑίθηθα ἰπ ἴμ6 το βοοίκοίϑ, 
διηα ραΐῦ θὰ οἢ (ἢ6 Βῃου άθ - ρίθοοβ οὗ ἴἢ6 δρῃοά, Ὀδίοσβ 
ἰῖ, 19. Απά {60 τη846 ὕνγο τίηρϑβ οἵ ρΌ] 4, δπά ρυΐ ἐῤόηι 
οη 86 ὕννο 648 οὗἉ ὑπ Ὀγοδϑί- Ϊαΐθ, Ἀροη 108 Ὀογάου, τ Β]οἢ 
ισα8 Οἢ ἴδμ6 8146 οὗ {8 δρῃοὰ ἱπιγατά. 20. Απά {ποὺ 
τη846 ὕψο οὐδ)" σοϊάθῃ σΐηρθ, δῃὰ ραΐ τῃθιὴ οἡ {86 ἔνγο 
ΣΒΒοΙ ἀογ- ἰθο68 οὗ [86 δρῃοάᾶ πηἀογηθαίῃ, ἰουγατα 06 ἔοτο- 
Ραγῦ οὗ ᾿ΐ, οὐ ν ἀρϑίηϑὺ 18 οἰ ηρ, ἀθονο Π6 Ὀαηά οὗ {6 
δρβοᾶά. 21. Απά {δοὺ ἰαβίθηρα ὑπ Ὀγθαβϑί- ]αῦθ ὈΥ 108 Υἱησβ 
ἴο π6 Ὑἱηρβ οὗ ὑπ6 ϑρῃοα σῇ ἃ τἱρθοη οὗ Ὀ]ὰ6, ὑμδὺ ἐξ 
τσ ῃῦ Ὀ6 ἀρονο (μ6 Ὀαπα οὗ Π6 δρδοά, δῃά ὑμαὺ {Π6 Ὀγοδβύ"- 
ὈΪαία πιὶρηὺ ποῦ Ὀ6 Ἰοοβοα ἔγοσῃ ἢ δρῇῃοά ; 88 {μ6 1,ογὰ οοτ- 
Ἰηϑη4οα Μοβα8.--- 22. Απά 8 τηδάβ {8 τῸΡ6 οὗ {Π6 δρβοά 

. κοί. Ῥεγι.---- ὁ Τνϊδιοὰ ἐπ [Π6 ΤΩΔΠΏΟΓ οἵ ΤΟρο8,᾿" ομἱεἰοά. 3 δίά68, 



ΡΒ Ὁ ΠΟ 614 

ὈΥΣΤ ΕῚ 238. ἐ Γρϑ ΡὉ9 λδὲ ΠΙΡῸΡ ἼΒΕ ΟὙΡΤΙΣ δ. 98 
ὰ ΡΛ 94. ὙὙ Ὁ) υἷ 5989 ὙΒ7 ΓΊΡΦ' ΝΠ Ἐ2. ΠΩ 
: Ἡρ Ψ ΓαῦτΑ ἸθΡῊ ΓΡΩΝ ϑογῪ Πήρτι ἴα 
Ὕπ8 ὈΡυΡΤ ΤῊΣ πὴ Ὑπ ΠῚ ὮΒΩΡ ῬΦΉΝ 56 
ἤΡἪ ἸᾺΒ 36. 1 ὈΡΥ9Ὲ ὙΠ 3.30 ΡΣ Ὅν τ ΠΟ 9] 
τὴπ: πῆρ ἭΕ Γύγο Ἄ9 ὑγγσι ἴδω ΤΆΔ ἸΕᾺΒ 
χὰ ΡῈ εἰν ΤΟΓΦΟΓΓῊΣ υλ1 Ὁ ΟΕ ΠΡΣΤΝ 
εἰρ᾽ Γαϑαρι ἸΒΡΊΓΑΙ ΘΟ Προγθσι ἤλὴ 88. «ἸῸΝ ΠΠΝ 
Ὑρρ τ ἘΣΒΡ ΤΩ 89... θρ δ Ὧπ Ῥσ ΤΣ 
τὴν τὴν ὙΡΕΡ ταῖν ΠΡῚΡ Ἂν ΤΌΤ ἸΏΣΜῚ ΓΡΙᾺ 
πο ὙΠ} ΘΊΣΤ Ὦ ΤΈΤΝ ἸῬγλδο.. Ὁ ἐΠΡΌΤΩ, 
Ὁ δὴ ΜΝ) 81. : Ὁ ΟῚ ὈΠῚΠ ὙΒΡΒ ΔΘ ὙΠ ἸΣΠΘῊ 
τὰς Γὴπ ΓΝ ἜΕΣ τι ρος Πρρρρν ΓΤ ΤΓΉϑΣ 
ἢ πὰ ρ τος 9 8. Ὁ ΡΟ 

Ι9 τροστ τη τὴ Ὲ ΞΡ ἌΓ Ὡ5. ὑσῃ" 
ΡΝ Β 2 

γῸ Ἰρ»  Ὀφ τς Ὀσάσντος τιζιῦαι ἐφ ιΣ ας ἸΡΔῊ 85 
ἘΡῚ ΤῊ ΠΡΡΘ ΤΙΝ 84. Ὑ78 ΡΒ. ΠῚ ΡῈ 
: ἌΡ ΓΘ ΓᾺῚ ρτησι ΤῊ πρρϑτκὴ Ἐϑηνδη 
Ἰφτ Τὰς 886. : ΓΠΊΒΞΙ ΠΝῚ ΠΣ ΓΔ ΓΙ ΠΆΓΤΙΝ 86 

τὰς πῆτοῦ ΠΤ Στ ΤΙΣ δὴ. 1 ΟΝ ΒΣΙ ΠῚ» πὴ Ὁ τας 
: Ἔνδσι Ἰο ΓῺ τος τ ϑττλο ΓΊΡΉΡΣΙ ΤΡ ΤΡ Ὁ 
ὈΈΕΣΙ ΓᾺΡ ΠΕῚ ΓΝ ΣΙ Ἰοὺ Πρ ἹΉΠ ΤΠ} ΠΝῚ 88 
ὌΞΟΣ ΓΊΤΙΣΣ ΤΣΟῚ ΤΙΣ 89. 1 ὈΠΙΝῚ ΠῚΡ ἼδΩ Πλὴ 
: Ἀν νῃ Ἄπττας Ἰων τ Γὴ ὙΉΣτα; ἴσα, ΡΣ 
ὙΡ Ἴσοττμη ΤΆΤ ΤΤΟΣΓ: απ ἸΏΡ ΤᾺ 40 

ἢ ΠΝ 0 
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9 ον θη ΜΟΥΚ, 84}1 οὗ ὈΪὰ6. 28. Απά ἐΐογθ τσαϑ δι ορθηϊησ 
ἴῃ {6 τηϊαϑὺ οὗἩ ὑπ6 τοῦσ, |Κ6 {86 οροηΐηρ' οὗ ἃ οοδὺ οἵ πηδὶ!], 
ισἱ ἢ, ἃ. ῬοΓάΟΣ τουπὰ ἀρουΐ {πΠ6 οροπίηρ, ὑπαὺ ἰῦ Βῃου]ά ποί 
6 τοηῦ, 24. Απα {δον τηδάβ Ὁροη {μ6 δ οὗ {Π6 τοῦδ 
Ροιπεστδπδίεβ Οὗ" ΌΪα6, απὰ τϑά, δηά ογίπιβοη, απά ὑνίπϑα 
ἤποη. 258. Απὰ {60 τηδάβθ [6118 οὗΓἱἹ τα ρο]ά, δῃὰ ρυΐ 
16 6118 Ὀούνγθοῃ {πΠ6 ροϊβορυδηδίθθ Ὁροὴ ὑπ Ποιὰ οἵ {86 
ΤΟΌΘ, ΤΟμπα δρουύΐ Ὀούνγθθη ὑΠ6 ροιποργαηδίθβ; 26. Α Ὀ6]]} 
84 ἃ ροιῃηοργδηδίαθ, ἃ Ὀ6]] δηα ἃ ροτμορτδηδίο, τουμα δρουΐ 
{π6 ἤσὴ οὗ τπ6 ΤΌΡ6, ἕο ΤΙ  ἸΒΙΘΙ {π 1; 88 {86 [ογὰ σοχ- 
τηδηἀροα Μοβε8.--- 27. Αμπὰ ἴον τηδάδ {86 [168 07 8Π6 Ἰἴη6η, 
97 ον ΜΟΥΚ, [ῸΓ ΑἝγοη δῃηα ἴῸγ ἢΪ8 Β0ὴ8; 28. Απά {86 
ταἸΐτο ΟΥΓ πο ᾿Ἰηθη, δπα {π6 Ὀαοϑυῦ Ὁ] τ Π8 ὁ} πα 116, 
δηα (ἢ ἸΙΠ6Ὼ ἀγα  Β 07 ἅπο ὑσιποα ᾿ἰπθη; 29, Απά {16 
αῖγάϊε οὗ πε ὑπ πϑὰ 11 πθη, πα Ό].6, ἀηα τοά, δπα οΥἸΏΒΟΗ, 
οΓ (8 ψόοσκ οὗ {86 δι ΤΟΙ ἄθσοῦ ; 88 {πὸ [ογα οοτϊητηδηαοθα 
Μοβεβ8.---80. Απά {Π6Υ τηδάβ ὑῃ6 ρῥ]αῖθ οἵ {6 ον οσονῃ 
ΟΓ Ῥυτθ ροϊά, δῃὰ ψτοῖΐθ ὕροῦ 1ἴὖ ἃ νυν, [16 ἐδδ 
ΘΉΡΤΑΝΙΠΡΒ οὗ ἃ βἰρτιοῖ, ΗΟΠΙΝΕΣΟ ΤῸ ΤῊΕ ΤΟΒ}. 
81. Απὰ {δ6γν {16ἀ ἰο 10 ἃ ΥἹΌΡοη οὗἁὨ Ὀἷαθ, ἰο ρυΐ ἐξ οῃ {86 

ΙΪΤΟ αῦονο; δ8 ἴπα [οτὰ οομηιπδηάοαά Μοβοϑβ.----82. ΤῊμΒ 
Ὑγ88 8}1} (Π6 ψοΥΚ οὗ [88 Βαδιξαίϊοη οὗ {ὑπ6 Τϑηῦ οὗ Μοοίίην 
ΒηΪβηδα : δῃα (π6 οὨ]άγθη οὗ ἴβγδ6] αϊὰ δοοογάϊηρ ἴο 8]] 
πο {86 Τορὰ δὰ οοπιηδηάθα Μόοβοβθ, 80 ὑπο ἀἰα. 
88. Απὰ {μὸν Ὀγουσῃῦ (ῃ6 ΠαρΙϊαίίοη ἰοὸ Μοϑοβ, {π6 
ἰοηΐ, δηά 8]1] 108 γ6886]8, 118 ἐδοῆθϑβ, 118 ὈΟΔΓΒ, 18 ῬΔγΒ, δῃα 
105 ΡΠΠΔΓΒ, δηά 118 ϑοοκοίβ; 84. Απά [86 οονουϊηρ οὗ Γϑπη8᾽ 
Βκῖη8 αἀγβα τϑᾶ, δῃὰ [06 οονθεηρ οὗἨ Ὀδαάρουθ᾽ 8Κ1η8, δηα 
086 να }] ἔου ὑμ6 βαπρίηρ; 858. ΤῊ δυῖζ οὐ {16 (δι! πον, 
Θηα 108 βίαγοϑ δηά [Π6 τηϑυου.βοοῦ; 86. ΤῊΒ 8016, απά 41] 
1.8 ν688618, δῃά {π6 βῃεν-Ὀγοδα; 87. ΤῊ ρᾷγα οδῃαΐθ- 
ΒΌΙΟΚ, εὐὐέλ 118. ἸΑτρ8, ὑῃ6 απ ρ8 ὅο Ὀ6 δυτδαηρθὰ ἴῃ οὐδ, 
Δηα 4}} ἰ[8. ν658618, δηἃ [6 ΟἹ] ἴον {Π6 Ἰρῃῦ; 88. Απά ἐπα 
σοϊάθῃ δἰΐαῦ, δῃα ὑπ δῃοϊ τ] ηρ' οἱ], δηἀ (86 ἴποθηβα οὗ 
ΡΟ πι68, ἀπ 186 Παηρίηρ᾽ ἔον {ἢ ἀοΟΥ οὗ ὑπΠ6 ΤᾺΡΘΓΠ80]6:; 
ὃ9. ΤἼΏΘ ὈγΆΖΘΏ 4108}, δηα 1.8 ρσταΐθ οὗ Ὀ͵Ά88, 108 δβίδυϑϑ, 
δΔηα 4}} [8 νϑβ8615, 1706 ἰανθὺ δηά 1:1(5 Ὀ8ᾶ86;: 40. Τῇ 
δηρίηρβ οὗ {π6 Οουτί, ἰΐ8. Ρ1114 78, ἃπα 108 Βοοϊκοίβ, δπᾶ 1868 
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υτδ! ΤΕΣ, Ὅϑτ 9. ΓῊΩ ΠΡΌΠΠῚ ὙΠ ΓΣ πῃ 
ἜΣΤΕ: ΘἼΡ5 ΓΤ ὌΡΤΙ ΠΏΣ ΤΑΣ 41 : ὴδ πγιδ 
ΤΣ ΡΣ 533 48. 1 2} γ)8 ἼΡΓΤΑΏ ἴπσσ ΠπμῸ ὑπ 
ἈΦ 48. : ΤΊΒΥΙΓῸΘ ΠΝ ἈΠ Ὁ3 ἸΦῈ 19) πιφθστας τὴρ' 
15 ΣὴΠ᾽ πῆς ἼΦΕ9 9 πὴν ὙᾺ ἦν ποτ᾽ ΤΙ πιδὸ 

(ΊΠῸ Ἱπῦϑ Ψ2Ὁ) ἸγῸπ Β : ΠΟΘ ΠΝ ΤΊ" 

ἐριτῚ) ΘΠ ΒΗ 5 : Ὅν προτον ΤΠ ἼἬὭΤ.1 ὃ 
:- 

ΓῊΣ Ὀζ᾿ ΠΟΔΊ 8. τ ἼΟ ὑπὶς ̓ϑσττος ὈΥΡΕ ἐῤπο ἽΠΕΝΣ 
ἘᾺλ- 

ΤΙΣ ΠΝ2Π) 4. :ΘΊΘΤΤΙ ἔατ ΓΞΘῚ ΠΡ Ἂς 
: βλέηθνῶν γντὴ ττϑρττὰς ΘΝ3ΠῚ ἸΣῸΣ ΤᾺΣ ΘΘῚ 
ΒΌΡΊ ΓΈΩΣ ΠΣ Ὁ πῃ δ ΠΒΙΘΤΣ ΓΞ) ὃ 
ΠΡ ἘΡΡ πὴτι παρ πὰ ΠΡ} 6. Ὁ ὑρϑῃ ΠΠΒΩ͂ ἼΡΘ ΤΙΣ 
ΓΒ ΠΏ) ἜΠΟ ὑπέτῦῈ. ὝΞΥΤΑΣ ἘΓΟῚ Το ὁ πρσ στὰς ἸΩΣὉ 
ἪΡ ἼΒΘΤαΣ Ἐ.}) 33 ὌΠΙΤΤΙΣ ΒΟΘῚ 8. : ΟῚ δ’ ΒΠῸ) 
Ἰβ ΤῊΣ ΠΌΝΤΟΝ ΕἸ; ἘΠ) 9. 1 ἜΠΗ 
Εἢ} πῇ ἩΣ ὈΨ ΤΩ πε ΠΡῚΡῚ ἸΒ Ν ἌΞ ΤΣ 
πϑ στ ἐρπρ) Ὑρν στῇ ΤΡ ΠΡΙΓΤΙΣ ἘΡΙΦΘῚ 10 
ΘΓ ὝΓΓΙ ΠΟΘ 11. : ΘΡῚ Ὁ) ΠΡΉΡῚ ΠῚ 

ὑπὶς πηρῸις τ ἔν ΤΑΣ ΒΡΎΣΙ, 16. ΠΝ ΒΡ 

ἘΔ ΤῈ Τσσται ΠΡΟΤῚ 15. 1 ἘΡΩΒ ὈΠΙΣ ΕΜΤῚ ἬΙΟ 
ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ, 

4. Οπ (δ ἤτοι ἀαγ (ΘΟ ἽΠΟ ἽΠΕ2) οἵἠὀ ἐξ Αἰγύπτου. ὮΝ ἴδ, ἐβεγοίοσθ, οῃ ἰδέ 
τὴ ἢται τοπίῖ δοσ ἰ89 ἀοραγίυτε ἴοι ἀδγ, [Ὧ6 ἀδγ κατ᾽ ἐξοχήν, ἰδὲ ἰ8, [π6 ἢτδι 

ἘσΖγΥνῖ, οὐ οη6 γδαῦ [688 ἰουτίθεῃ ἀᾶγθ ἄγ, 
αδοι 18 ογοηῖ, (0 ΤαΌογηδΟΪΘ Ὑ͵ῶ9 8. Τίιο ναὶ] νι ἰο ἢ “ σονοσβ [86 τ, 

γελατεὰ ἃρ. [ἢ συγ. 17, ἴπὸ ϑαπιδγίδη ἴδ ἰἢδὲ τ ΠΟ δοραγαίθδ πὸ ΗοΪγ οἵ Ηο] 68 

τοάεχ δάάθ, ἱπάοοά, Ὁ ΧΘΟ ὈΠΟΥΡ, ἴγοια [μ6 ΗΟΙΚ; οοπιρδγ νϑῦ. 21. ΤΏογο- 
δὰ ἰδ6 δορίυπδρίηϊ, πορευομένων αὑτῶν ἴοτε ΠΩ ἽΒ ἰκ ογο (π6 Θοοτοοὶ τοδαϊης, 
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Πδηρίηρ ἴον ὑΠ6 ραία οὔ (Π6 Οουτγί, 1(8 Θογά 5, ἀπά 105 Ρ]η8, 
δηα 411 ὑῃ6 γ6886}8 οὗ {86 βούνῖοα οὗ {Π6 δδθιδίϊοη ἴον ὑμ6 
Τοηὺ οὗ {86 Μοοΐηρ; 41. Τὴ ραγιημοηίβ οὗ οἵῆοθ ἰο ἀο 
ΒΘΡνΊο6 ἴῃ 06 ΠΟΥ ρίαοθ, ᾿.ἢ6 ΒΟΙΥῪ σαγιαθηΐβ ἴον ΑὍγοη {Π6 
Ὀγϊοϑύ, δηα ἢΪ8 Βοηβ᾽ ραυῦπθηΐβ, 0 Β6ῦνΘ 858 (ὴ6 ῥγιθϑίϑ. 
42. Αοοογαϊηρ ἴο 8]} μα΄ {86 ογὰ 84 σοϊητηδπα θα δίοΒ68, 
80 ὑπ6 οἰ] άγθη οὗ βυϑ6ὶ] τηδάβ 4}1} {π6 ψοσκ. 48. ἀπά 
Μόοβοϑβ βαὺν 41}} 86 σψόσκ, δῃα, Ὀ68ο]4, ΠΥ δα ἀοπ6 1ΐ 88 
{ῃ6 ]ιογὰ δά σοτμτηδηαθά, αν 80 δα ὑπο Ὺ ἀοπθ ἰὑ: δηὰ 
Μοβοϑ ὈΪοββοα μοι. 

ι Ἐπὶ. Ῥεν.--- Αὐτὰ [6 ΠΟΙῪ ξζαγηθηίδ. 

(ηλρ. ΧΙ... 1. Απά {86 [ωογτὰ βϑρόῖβ ἴο Μοβββ, βαυΐῃρ, 
2. Οχ {δε ἢγϑί ἀδὺ οὗ {π6ὸ σϑῦ Ἰηοηΐῃ βῃδ]ὺ μοι τϑᾶσ ὑπ6 
Βαριϊαίίοη οὗ ἴ86 Τοηὺ οὗ Μοούϊηρ. 8. Απά (δοι βῆ) 
Ραὺ ὑπογαΐη 086 δὺῖκ οὗ ὑμ6 ὑδϑεϊημοην, "πα μδηρ {ῃ6 ναὶ] 
Ὀοΐογα ἴπ6 αὐ. 4. Απὰ {μοῦ 8μα]ῦ Ὀγίηρ ἴῃ {86 4016, δπὰ 
βού 1η Οὐγάου {8μ6 {Π]ηρ8 ὙΠΟ ἀγα ἴο Ὀ6 8βοὺ ἴῃ ΟΥΘ᾽ ΡΟη 
0; δῃᾷ μοῦ 5}ια]Ὁ0ῦ Ὀτίηρ' ἴῃ {86 σΑΠα] οβύϊοϊς, δηα ραῦ ὁ 108 
Ἰαηρ8. ὅ. Απά δοιὰ 8}δ]ὺ Ρ]6οθ ὑΠ6 δ] ἴ8 7} οὗἨ ρο]ὰ ἴον" {86 
ἰποθηβα Ὀοίογα ὑπ6 δὐῖκ οἵ {π6 ἐδβϑύϊπηοην, ἀπά ρὰὺ {Π6 
Βδηρίηρ οὗ [ῃ6 ἀοο οχ ὑμ6 περὶ αύϊοη. 6. Απα μου 58Π48}1 
ὈΪδοα {Π6 δἰΐαν οὗἩ 86 ὈῬυγη -οἸἴδυιηρ' θοΐογα ἴΠ6 ἀοοῦ οὗ ἐπ 
Περι αιϊίου οὗ {86 Τοηῦ οὗ Μοοῦμρ. 7. Απά ἰδοὺ 88α]0 
ὈΪδοα 086 ἰανοσ Ὀοίσθο ὑμ6 Τοηὺ οὗ Μεοοίίηρ' δῃὰ {Π6 ἃ] ἔδυ, 
δηα 8}4}Ὁ ραῦ νγαΐδυ ὑμβοσοῖη. 8. Απὰ που 888] δγϑοῖ, {Π6 
Οουχύ τουπα ἀροαῦ, δηα ρυὺ (ῃ6 Βδηρίηρ αὖ ὑμ6 Οουτί 
δαῖθ. 9. Απᾶ μοι βῃδ!ὺ ἰδκα ὑπ δηοϊηύϊησ οἱ], δῃὰ 
δηοϊηῦ πα ΤΑ ΘΡηΔ016, δηα 411 {παὺ 8 ὑμογοίη, δηὰ β8}8]}0 
ΠΑ ]Πονν 1ῦ, ἀηα 81] 108 ν6886]8 ; Δηα 1ῦ 88|4}} θα Βοὶγ. 10. Απά 
ποι 5841} δῃοϊηὺ ὑπ6 δ]Γαῦ οἵ Ὀσγη -οΟἥδυϊηρσ, δηα 411 108 
ψ6586]8, Δα ὨΔ]Π1οΥ (Π6 αἸΐαῦ; δηάᾶ 1ὖ 5181} Ὀ6 δῃ 8108} πχοβί 
μοῖὶγ. 11. Απα ἰδοὺ 84] δποϊηῦ {88 ᾿ανϑὺ δπά 1.8 Ὀ886, 
δηα Βα] ]ον Ὁ. 12. Απὰ μοὺ 5818]}0 Ὀτηρ Αϑγοη δηά }}18 
ΒΟΏ8 ἴο {ῃ6 ἀοοῦ οὗ ὑπ6 Τοηὺ οὗ Μροοίϊηρ, δπᾶ νγαβῇ [ῃ θη 
ἢ παΐου. 18. Απά τποὰ β8}α]ῦ0 οΪοίῃε Αδγοη ἴῃ {πὸ 
ΠΟΙΥῪ σαγιηθηῦβ, πα δποιηῦ ᾿ἷπὶ, δηἀἃ Βα ῃοΥ Ὗ Εἴπα; ἐμαί ἢ6 

3 Ἐποί. Ῥενε.--- Απὰ οονοῦ τ ἀὐκ ἢ 186 ναὶ]. 
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ὍΠΩΣ ὭΨΤΑΝ τὲ : Ὁ πὴ δε ἘΦ ῚΡῚ ὑὸς ΕΠΙΌΝ Θ᾽ 
Ὀτις ἈΠΙ Ὁ ἜΡΕΩ Ὁ ΘΡΙΘΘΝ 16. τῦτν Ὀρΐς ΠρΞρτη 
: ὈΠΥ τὸν ΠΝ τ ὉΠ ΠΣ ΠΡ Ὁ ΠΡ 
11 τ Ὁ ὙΡαΒ Ὀμηρται τὰ σῇ το σαι 

: Ἰβθι τορντ ΘΠ ἼΠ.3 Πυθτι Πχρ9. ΠΝ Ἢ} 97) 13 
ΡᾺ ὑθστςΣ ἐφὴ ὙΣΉΓΤΙς ἸΒῚ ΠΡΥΤΩΣ ΓΙΡῸ ἘΘΙῸῚ 18 ἘΥ “: 

᾿Ροττ 
Ἔν πρν ΤῊΝ ΝΡ ΠρυΡΡ Ὑΐυ, 
ἦκτο ἢ ἈΉΤΓΡΙΝ ἸΡῚ ΠῚ 90 Ὀ 

: πρμσρ ΤΙΤῚ ΓΒ ΞΙΤΤΙ 
ὑχ πρὸ τὰνι ΓΡῚΡ ΤῊ Ὀδφὴ ἸρφτοΝ ἫΝ 

τητος τήσν τὴς ὝΕΣ τττῃ ΡῈ ὌΝ: 

δηττι ΘἼΡΥ 19. ΈΘΙΣ ΤΙ ὉΡῚ ὙΠΎΤΟΝ 
π ΝΣ 

ἦτ 
ΠΡ: ΤΙΝ: ὈΣΡΝ 

: ΠΡΌ 
Ν ἸῺΝ ΠΝ ΤΏ. ὈΠΊΞΤΤΝ: Ὁ 

ἐΓιλΣ 3 21 

ἘΣΘ Ὑ ΡΤ Πρ ᾺΠ ΤΥ Ὁ πῆρ Ὁηὰ3 ἐγ ῦττις 
“τὰς τὺ ΠῚ ὝΝΘ ΤῊ ὯΕ ΠΡ ΤῊ. Ὁ ΝῊ 28 
πὸ ΡΟ ὈΠΒ ἐΡ ΈΣΤΤΙΝ ὈΡΡῚ 94 - : ΠΡΌ 
ὌΝ ΤᾺΝ ΤΩΣ 00) 86 ΤΊ.) Ἰϑϑοσι ΤΥ ὃν τρψ 
Ὁ) 26 Ὁ Ἐ Τὶ ΠῚ) ΤῊΣ 

γῃ ὙΡῚ 57  ΓΘΊΒΙΥ 5 χά ὩΣ μελὴ 

ον : : πυρί Τις Γύρν τὴς ὙΕΘ ὈΡΓῊ 
ἸΣὉ ΠᾺΡ ὉΦ Στ ΠΣ δ) 29. : 3 ον ΠΡ τοῦτα 
ΠΡ Τὴν ΝΞ πήγοττμῇ ἐργγτας νῶν Ὅγὴ). προ ὑχης 
ΓΒᾺ τῷδ ὑπαῦ"} Ἄρτι ἐγ 80... Ὁ : Προ Τὰς 
ἔπῇ ΠΡΌ Ὁ ὙΓῚ 81. : ΠΥΡῚ Ὁ πρὶ ΠῚ ΠΡΠΡῚ 

Ὡὸὲ ΠῚ, πιο (6 ϑατοδσίίδῃ ἰαχὲ 

ςομδίηβ, δῃηὴὰ Ταρῦμλ ΦΦοηδίπ δ 6Χ- 

Ῥτοδδοα. 
1. ὙΌΣ στα δαοοθθεῖγο Ηἰρἢ- 

Ῥετίεδὶ τῶϑ ἴῸ δ δηοϊπιθὰ ἴπ {6 δ88Π0 
ἸΏΔΗΠΟΣ 88 Αδίου δὲ Ὀοθη δηοὶηϊδά, {πὸ 

ΘΟΙΩτΉΟΣ Ῥτθαίδ γοαἰσϑα, ᾿δὲοσ, 0 υποὔος, 
Ὀπΐ ΟὨΪΥ 8 Θοηϑοοσζδίίοη; τ [6 80}8 οὗ 
Αδζὸῃ 811 ἐπ οἷν ἀθϑοθηδπ 8 ΟΣ δποϊηιθα 
ΤΟΥ 411} ἔπρυΣίγ. 
42--28. ΤΉ ΟΟΙΟΙΠΟπΐο8 Ποῖθ ἀ6- 

ϑογιθοῦ, Ῥογὸ ρεσίοτιηοἁ ὈΓῚῪ Μόοβο8 ΟὨΪγ 



619 ΕΧΟΌΌΣΝ ΣΙ. 

ΠΊΔΥῪ ΒΕΙΥΘ Τὴ 88 Ὀγϊοβϑύ. 14. Απὰ ἔδοιι β8:8]0 Ὀτγίηρ ἢ18 
8018, 8η4 οἰοίπο ἰπθῖὰ πὰ} ἑᾳ ποθ; 15. Απα ἔδποιι 84] 
δποϊηῦ ὑμθη, 88 ἔβοὺ ᾿παϑὺ δῃοϊπίθα ὑπο ῖν ζλύμον, ὑμαύ ὑπὸ Ὺ 
ἸΏΔΥ͂ ΒΟΥ͂ΨΘ ΙΠ6 88 ὈΥΪΟΒίβ : [Ὁ {861} ΠΟΙ 1 Ὼρ᾽ 85114}} οαίδ!ΠΪγῪ 
θ6 [ὉΓ 8ὴ ονουϊαβίϊησ' ᾿ΥἹβίΒοοα {ῃσουρδουΐ {ΠΒ1Ὶ ρΌΠΟΓΑ- 
(ἰομβ. 16. Τῇ ἀϊὰ ΜίοΒεΒ; δοοοσαϊπρ' ἴο 8}1 ὑπαύ (6 Ιμοτὰ 
Πα οοἸμμηδηαοα ἴῃ, 8ο 8 αἰά.----17. Απὰ [Ὁ νγὰ8 'ῃ (ἢ 6 
βγϑῦ τπορτἢ οὗ (Π6 Βοοοηα γαϑαγ, οἡ {Π6 Βτϑὺ ἀαν οὗ ὑμ6 πιοηίῃ, 
ἐλαὶ (86 ΤᾺΌΘΥΠ80]6 τ͵ἃ8 σοατθα πρ. 18. Δηὰ Μοβββ τοαγϑὰ 
[6 παρδιϊαΐϊοη, πὰ ρ]θοοα 108 Βοοκοίϑ, δα βαῦ ὉΡ 18 ὈοΔΓαά5, 
δπὰ ἐβϑίθηρα [08 ὈΔΥΒ, δα ΓΟΑΓΘα ἊρΡ 18 Ρ1Παγ8. 19. Απὰ 
[6 ϑργοδα {π6 ἰθηΐ οὐϑῦ ὑπ6 ὨδὈ! δύο, ἀπ ρυΐ {Π6 σον Υ- 
ἱπρ οὗ ὑπ6 ἰοηὐ ἀθονα Ὁροη ἰὑ; 88 {π6 ],οτὰ μδα σοτητηδπαρα 
Μοβοβ. 20. Δπάὰ ἴθ ἴοοϊ. δῃὰ ρ᾽δοθα ὑμ8 ἰθβϑυϊπμοηυ ἴῃ 
[Π6 Δ. Κ, δῃά βοὺ {86 βίαν οἡ {π6 αὐΐκ, δῃά ραΐύ {Π6 τηϑγου- 
βοαῦ αῦονβ ὑμ6 αὐῦξκ: 21. Απά μα Ὀγουρῃὺ [86 ἀτξκ πο 16 
ΤΑΡΘΓΏΔΟ]Ο, δηα βοὺ ὉΡ ὑπ6 νδὶ[!] οὗ ἰδ οονοσϊηρ, δηά 
δυηρ᾽ ἐξ Ὀδΐοτο {Π6 ἂὐῖκ οὗ ἐπ (θυ ]ἸΔΟῊῪ ; 88 16 Τοτὰ ἢβ8ά 
σοϊητηϑη θα Μοβοβ. 22. Απα δα ρ᾽δοθα 186 ἴ80]6 }ὰ {ῃ8 
Τοηὺ οἵ Μοοίηρ, ΡΟΠ {Π6 8146 οὗ {86 ΤΑ ΘΓΏ8016 που ῃ- 
ψΓα, τιπουῦ ([Π6 να]. 28. Απά 6 δγγδηρθα {π6 Ὀτθδά 
Ϊῃ ΟΥΔΘΡ ΡΟ ἰἰ Ῥοΐοτα 6 Ιμογὰ ; 88 6 [γα Βδα οοτὰ- 
ΤηΔη ἀ6α Μοβοβ. 24. Απὰ δ ρυΐ {6 οδῃα]οβίιοκ ἴῃ {116 
Τοηί οὗ Μοούϊηρ' ον ὺ δραϊηβϑὺ ὑδ6 (8016, οῃ 6 5146 οὗἩ {Π6 
ΤΑΌΘΓΠΔΟ0]6 βουϊναγα. 25. Απαὰ δα ρυΐῦ οὐ ἰδμ6 ᾿ἰϑιὴρβ 
Ὀεΐογα {6 ],οτὰ; 88 {6 ]οσταὰ σομηηδηαοα Μοβοϑ. 
26. Απά Βα ραυΐ {π6 ροϊάδθῃ αἰΐαν ἴῃ {86 Τοηὺ οὗ Μοοίϊησ 
Ὀεΐογο {86 γα]}: 27. Απὰ ἢβ Ῥυγῃΐ ἴποθηβα οὗ ρογίαιηθβ 
{ΠΟ ΘΟῚ : 848 6 [ιοτὰ δα οσοημηδηαοα Μοβοβ. 98. Απάᾶ 
ἴθ ρυῦ ἴῃ6 Βαῃρίπρ οὗ 6 ἄοοῦ Ὀοΐογα 186 ΤΑθογηδο]8. 
29. Αῃὰ [8 ρυΐ {86 ΑἸΐαῦ οὗ Ὀυγηΐ-οἴἴθνυϊηρ δέώ,0)6 18 
ἄοοῦ οὗ {π6 Ὠαδιϊδοη οὗ {πΠ6 Τομὺ οὗ Μοοίϊηρ, δῃὰ οεγοα 
ὍΡΟΙ ἰῦ Π6 ὈυΓηΐ-ΟἸυηρ πα ὑμ6 τηθαῦ ΟΠ υηρ; 68 [86 
Τιοτα δά οομητηδπάθα Μοβθβ.Ό 80. Απά 6 βεὶ {ῃ6 ἰανδὺ 
Ὀεύπτθθη {Π6 Τοηὺ οὗ Μοοίϊηρ ἀπά ὑπ6 δ] αν, δῃὰ ραῦ τνναΐθὺ 
{616 [ὉΓ ψαϑῃϊησ. 31. Απα Μοβϑβ δηᾷ Αβδγοῃ δηῃά ἢΐ5 

αἴϊονς (6 ὙδΡογηδοῖο ννὰ8 ογοοίϑαὰ δῃιὰ δοογαίίοῃ; οὐ ἰδθ οἰχδί Αγ (6 γχίοβίϑ 
διοίηἰοά, ἀυτγίης ([ἢ6 δανθ ἀδγβ οὗ οο- ἰδο ϑΟΙγο8 ὑπάοίοοκ ἰμοδο ἔιποίξομβ, 
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δ Ὀπλξτας Ὀμὴ3 85. : ὈΤΟΣΥ ΤΙΝῚ ἘΠῚ ΤΝΣ Ὁ). 
πες τήπὶ ττρ ἼΕΡ ὙΠῚῪ ΠΡγοσ Ἂς ΩΠΒΎΡ 
ἩΡῚ ΠΙΞΙΡ 3 Ὁ ἢ ἜΣΕΤΑ ὉρΡγῚ388 Ὁ ΠΡΌ 

τθΡθ ΒΒ : ΠΡ ΤΙΣ ΠΡ 55} ἼΣΠΙ ἼΣΗ 
ἘΡΡΓΤὰΣ Ν᾽ πῆσν ὔλϑι δ Ὁπστ ΟΠ ὈΡῚ 84 
ΠΣ Υνὰ ἸΡ 9. πῆρ Ὀποκ πόσο γ Ὀϑν δ) 86 
βΊΣ 9 ὮΝ] ΓΤ ΌΧΤΙΣΝ 86. 1 ἸΊΘΤΤΙΝ δον ΠῚΠ' ἭΣ 
ΝῊ Πλγτι ΤΣ, δἰ ΒΝ 87 ὁ ἘΣΡΩΌΘ Ὁ58 ὈΣΣΎΡ 25 Ὁ᾽ 
δ) Ὁ" ἰγριρτον τῆπ' Ων 9 88. 1 ΡῈ ὈΙΓ τ γ᾽ 

ἘΣ ΚΟ ΣΝΝς ΣΙΔΕ ΚΟ ἘΣ ΡΜΩΨ ΙΝ. 
ῚΠ 

ἴτοῦ; τδίοδ Μοδοβ ἐβοὴ ἴο Θυασ δὺ- 
διδϊηςὰ (866 [ονΐξ, νἱ]ἱ, 1Χ). 
214--25, Το βαπο εἷουὰ (12)}) 

ἩΠΙΟΝ Ὅδϑδ ἰὸ ἴὴ6 ᾿ϑγβο 65, δἰποθ (ἰοῦ 

ἐχοάπδ ἔτοπι Ἐργρί, 8 δίψῃ δηὰ ρὶ]ϑάγο 

οἵ Ὠἰνίπα ῥγοιδοείου (ΧΙ. 21; χὶν. 19,20; 

χτυΐ, 9, 10), οονοσγοὰ ποῦν ἴ26 δον Τοηῖ; 
186 σίοτγ οὗ [6 Τοτὰ ἢ]]εἃ ἱξ δὸ οοσὰ- 
Ρλεξεῖγ εὲ Μοϑο8 Ὑῶ8 ὉΠ80]6 ἴ0 ΘΠΓΟΥ 
(οοίρδιο 1 ΕΚίηρβ υΥἱῖϊ. 10,11); 1Π18 τγᾶϑ 

ἴον ἴ86 ῬθΟρὶὸ ἃ συδιαηΐοο (αὶ Οοά 
ἱπεεηἀ δὰ ἰο ἀν γ6}} διοηρ [πο (Χχίχ. 44); 

δὲ ΗἨδ μαὰ δραίη δοοοριοὰ ἔθη Δ8 Ηἰ8 

“ ΡΕΘΏΪΔΓ ἸΓΟΔΘΊΓΟ; ΟΠΪΥ ΜἘθη 180 οἰουά 
δὰ πιιάγανγη ἰο ἴπ6 ΗΟΙΪΥ οὗ ΗοΪί66, 
Μοϑεξ οουἹὰ δρρτοδοῖ οὐ δηὰ σοσησηπηθ 
ψ} Ηϊη. ΤὨῖδ οἰουὰ νγὰ5 δὲ [ἢ6 881|6 

ὉΠῚ 6 8. δίρτιαὶ ἴον [6 Ἰοῦτηϑυβ οὗ [βγδ6}; 

ὙὨσ ἰξ γοδίϑὰ ΟΥΟΡ [110 ΤᾺ ΌΘΓΠδΟΪΟ, (ΠΟΥ 

ἐησοιηροὰ; ἤθη ἰδ ΤΟΒῸ ἔγομῃη ἰδ, (ΠΟΥ 

οοπηποά ΓΠΕΟΙ͂Ρ ΠΙΔΙΌΠΟΒ, 85 158 τπογο [ὨΠῚΥ 
ἀεδεεὰ ἰπ ΝΌΡ. ἰχ. 17--22, ΤῊΪδ 

Ὡοῖίοθ ἰδ ΒΟΓΘ, ἈΥ̓͂ πιο ρδίομ, ἰηϑογίοά 
ἴτοτο Ἐπ6 5ϑίη)θ ῥγίηοϊρίο, ὙὩῖο ἢ} συϊάοὰ 

1:6 βδεγθὰ ἢἰδιοσίδη ἴῃ (Π6 τοϊηδγῖκ οοη- 
ἰαϊηοὰ ἰῇ χυΐ. 85; ἢθ6 ἔγθαι θην οοπ)- 

δίπο8 [86 ἔμοίϊβ Ὀσαγίηρ ΟἹ {Π6 β88πιο 
δ. ]6οὲ [0 Οη6 Θσομηρϊοίθ παιτάϊϊνο; ἢθ 

ὙΓΪ68 ΠῸ ΟΠχοηΐοϊα, Ὀυ} 6 Ῥγαρπιδί1ς 8) 

᾿ἰἰδίογ. Βυὲ ἔτ ποῦ, [δ6 σοῃίθηΐϊθ οὗ 

[Π680 γΟΥΡ6 5 Ῥοϊηῖ, ὁπ ἴῃ οὔθ ἢδῃά, ἰοὸ 

1Π0 1ουσηογὰ ἀοίδ!]6ἀ ᾿π τΠ6 ἰουγί ἢ Βοοῖς, 
ἩἘ11δῖ [ΠΟΥ ἀγθ, οἡ 156 ΟἴΠοΥ ἢδηά, οΟἸ 86}. 
ςφοπηροίοα {1} Γον συ, ν᾿ ἤοτο τὯ6 τυ ῇο]6 

οὐζϑηϊζαίίοη οὗ ἴ6 δαποίυδυυ δηὰ οἵ 

Ρτὶοδύάοιῃ 18 ἀθϑοσί θά : ἴ[πΠ0 ΒΟΟΚΒβ οὗ τ[δ6 
1,(ΔῈῪ 816 ποῦ ΟἿΪΥ ἱπάϊνι 4 }}}γ ἴῃ ἢ8Γ- 

ΤΩΟΗΥ͂ τ ῖ ΓΠ οἷ ῥᾶγίβ, θὰϊ [ΠΟῪ ἴοτσῃ 60]- 
Ἰοοϊγ 8 νοσκ ἱπίογΏ Δ} ρΡογναάθα ὈΥ 
1Π6 δρί τὶν οὗ ΠΏ ΠΥ ἀπ ογάογ. 
Το ὨἰδίοΥγ οὔ τ6 ΤΑΌΘΓΠΑΟΙΘ ΤΏΔΥ [Π 08 

Ὀ6 ταροοὰ,. υτγίηρ [Π6 )ΟΌΓΠΟΥΒ οἵ {10 

1δγα 6 1368, 118 νὩΣΊοῦ8 Ῥαγίϑ δηἀ πὐθηβ}8 

ἜΘΓΟ ΟΔΓΟΙΪΥ Ὑγαρρο τ᾿ 0 πὰ οδγτὶθα ὈῪ 

16 Ι,ονῖο8 (ΝυὉ. ἱν.), ο οτγοοϊθα ἰΐ 
ἀϑδίη ἤθη [86 Ιδγϑοὶἐϊθ8 ὁποδηρθή. [πῃ 

1Π6 εἶπι6 οὗὐἠ Φοθῦσδα 'ὲ νγὰ8 Ὀγοῦρῆῦ (0 
ΘΉΣΟΣ (Φοβα. χνἱ. 1; χίχ. 51), ἤογο ἰΐ 

τοϊηδί πο ἀυτίηρ [πΠ6 τ οΪ6 γῬογοά οὗἁὨ {116 

Φιΐροθ, δηἃ ὙΠ γῸ ΔΉΠΠΔΙΪ [80 στοδῖ 
παίοηδ] ἔδϑιϊν αἷβ γογὸ οἰ γαϊθά; 1ξ νγῶ8 

οοπδίἀογθὰ 88 00 ΟὨΪΥ Ἰορι πδῖθ 58ῃ0- 
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ΒΟΏΒ ὙΑΒη6α {Π6ὶ} ἢ8η48 δηα {Π61} ἔδοί ἐῃποσθαῦ; 32. θη 
ΠΟΥ ψαπί ἰηΐο {π6 Τοηΐ οὗ Μοοίϊηρ, δηα θη {ΠΟΥ ΔΡ- 
Ῥτοδοῆοα {π6 4]ἴ8ν, ὑΠ6 0 τγαβϑῃθα; 88 {6 1 ογὰ ἢαά οοτὰ- 
τηϑηΔοα Δίοβοβ. 33. Απὰ δ τϑαγοα ᾧρ ὑμ6 Οουγὺ τουπά 
δρουύ ὑπ ΤᾺ ΡΟΓΏΔοΪ6 δὴ {Π6 ΔΙᾺ}, 8Δηα βοῦ ἀρ {16 Βδηρ- 
ἱησ οὗ ὑπ6 Οουτί ραΐθ. δὸ Μοβοβ δΒηϊβῃθα (6 στ  Κ.--- 
84. ΤΠοη {Π6 οἱομα οονογοα {Π6 Τοηὺ οὗ Νοοίϊηρ, δῃὰ {Π6 
ΊΟΥΥ οὗ {π6 1οτὰ 8]]6ἀ {π6 Βανι αοη. 85. Απᾶά Μοβοβ 
48 Ὡοῦ 80 ]6 ἰο οηΐθι ᾿ηΐο {μ6 Ταηΐ οὗ Μροίϊηρ, ἔοῦ ὑπμ6 
οΪουά γαοϑίβα οἡ 1ΐ, δηα μο σ]οῦν οὗ ὑπ6 [,οτὰ 4]]6α (ῃ6 ΒΔ ]- 
ἰαἰϊοη. 86. Απὰ σῆθη {Π6 οἷοι ἰᾶοβα ἔγοταῃα ὑπ ΤᾺΌΘΥ- 
8616, {π6 ΟΠ] άγοη οὗ βγδθὶ] ψϑηῦ οηνγαγτὰ ἰῇ 4]1 {ποὶγ 
Ἰουγπογϑ: 87. θα 1 116 οἱουα ἀϊὰ ποῦ 8γῖ86, ἤθη ὑπου 
ἀϊά ποῦ Ἰουγηου {1}} ὑπΠ6 ἀΑΥ ὑπαὺ 10 ᾶἴοβεὲ. 88. Εον {Π6 
οἰουά οὗ {μ6 Ιμοτὰ τσα8 Ροὴ {π6 ΤΑΡΘτηΔΟ01]6 ὈΥ ἄδγ, δἀπὰ 
ἔνα σγὰ8 οὐ ἰὑ ὈΥ πίρξμῦ, τη ἴ86 8!ρῃῦ οὗ 4]}} (ῆ6 ἢουβε οὗ 
ἴβγδοὶ, ὑπγουρβοαυὺ 41} {Π 61} ἸΟΓΠΘΥΒ. 

1 Ἐπησὶ. Ῥεν8.--- 7 8 τακοη πρ. 

[ὈΔΥῪ (Δοβῆ. χχὶϊ,; Φυάρ. χΥ 81; χχί. 

19; 1 ὅ6πὶ. ἱ. 8; 1,3, οἵς.), ΔΙ Που ἢ ΟἿΠΟΓ 

ΠΟΙΥ Ρἰδοοβ οὐὗὁὨἨ ρυ Ὁ} 16 ΔΒΘΘΙΔΟΪ 8ΓΘ τηθῃ- 

εἰοποά ἔγοτὰ τ ᾿ἰοεΐπο οὗ Φοβῆαδ ἀοννῃ 
ἴο ἴδο Ῥογὶοά οὗ Π6 Κίηρβ, 88 βΘΒθομοπ,, 
αἸἰϊραὶ, Μίσρδι, απὰ Βοιῖμοὶ (Φοβ. χχὶν. 
26; Φυάρ, χχ,Ί, 26, οἰς.). Αἴον [86 ρτοϑὶ 

νἱοίοτγ οὗἨ ἴπ6 ῬὨΠ ΙΒ. 608 ἱπ [86 {πιὸ οὗ 
ΕἸ͵Ί, τη6 ΤΑΌΘΥΠδοῖο τα τοπιονοθὰ (ὁ Νοῦ, 

ἸΠκοννῖθο ἴθ (πὸ ἰθυτίοῦυ οὗ Βοηϊδιιΐη 
(1 ϑ6πι. χχὶ.); δπΐ γγδβ, δἴδογ [Π6 ἀδβίγιιο- 

(ἰοη οὗἨ {18 ον (χΧχὶϊ.), Ὀγοῦρ) ἴοὸ 

αἰδοοη, τ ΒοτΘ πὸ τπϑοὶ ἰζ ἱπ [Π6 τἴτη6 οὗ 

Πᾶν δηὰ ϑοϊοπιοῃ (1 ἤτοι. χνὶ. 59; 

χχὶ. 29; 1 Κίηρβ ἰἰϊ, 4; ἰχ. 2, οἷς). Τῆο 

Ἰαιίίος Κίπρ ογἀογοὰ ἰδ ἴὸ 6 Ὀτουρῆϊ ἴο 

Ζογβδί οι, δη4, τ ἢ 411 118 ν6886]8, ὕο ὯΘ 
ἀεροβίτο ἰπ (π6 ἰθτρὶο (1 Είηρδ Υἱῖϊ, 4). 
Ετοιῃ 0Π18 εἶπιθ ἰδ 18 πὸ τῇογο τηοηϊοποά 

πη 1ῃ6 δβδογοὰ τσοοοτγάβ. --- Τὴ ΘΑΌΔΙΪΥ 
σμδηροίμι! δία Οὗ 6 Ατκ οὗ [86 Οονοηδης 
Ὑ} "6 δάνογιοα ἴΟ ἰῇ 108 ῬΓΟΡΘΓ ῥΪδοο. 

80, ([6ῃ, δὰ (86 ἀοβοοπάδηίβ οὗ 800 Ὁ 

δἀναποοὰ ἃ πηοδί Σῃοιηθη(οῦβ δίοθρ; γγῸ 

οιιπά (Πθτη, δὲ {86 Ὀοχίπηϊηρ οὗ (Πἰβ ΒΟοΟΚ, 

88 ἃῃ ἱποιθδβίης τυ ταάο οὗ 111-ἰγοδϊοὰ 
δηὰ ᾿ἸΔο]δίγοιιϑ βίανοβ; γ ἰδᾶγο 16 88 ἃ 

ἔτοο Ὡδύοῃ, 16 συδγὰ 818 οὗ οἰδγηδὶ ἐστι, 

[6 Ἡ]δΏ65868 οὗ ΟΥ̓ΟΥΥ ΠΟΙ περ τΐγ οἷ 68, 
Ἐοϊοδδοὰ ἔγοτα ἴΠ 6 ναΐῃ δηἃ θυ ΐδΥ του] ἀ]}- 
2688 οὗ ῥτουὰ Ερσγρι, ΠΟΥ͂ Θμοδιὰρ 'π [ἢ 6 
δἰἰοηί ἀοδβοσί, ἴῃ ἰδοϊδιϑὰ δηὰ βοϊϑιμῃ 80]}- 
ταᾶο, ΒοΙ ἀρ σΟΏγοΓΒΘ ΟὨΪΥ̓͂ τὺ  π πο ὶν 
ἘΠουρ 8 δὰ ἢ Ποῖ Οοάἅ, Ἐοίοτο 
(πο πὰ βίοοά ογοοίθὰ [86 νἱβ1 8}]6 Πανἱιδίλοη 

οὗ Ηἰἴπι τβοῖ [ΠΟΥ͂ δοϊκηονϊοάρσοα δηὰ 
δαογοὰ 28 (Π6ῚΡ ΤΟΒΟΌΟΣ ἴγοιηα Ἐμγριίδη 

τὨγαϊ ἄομι; [6 τηγδβίογίουβ βιγιοίυγο ἀἰ4- 
οἰοθοᾶ ὕο ἴδθπι ἸΏΔΠΥ͂ ῥσχοίουπαὰ ἰάδδ8 οὗ 
ΓΠΟΙΓ ὩΘῪ τοϊϊρίοη; δῃὰ (ΠΟΥ γοδβροοῦθὰ 
106 Ὀγθδιβ 88 (ποῖσγ σοργοβϑηιαῖῖνοθ δηὴ 
(δοῖγ τηραϊδίοτβ, ΤΟ σοτηπλπίοη Ὀοίνγθοη 

αοὰ δηὰ Ηἰἱ ὑῬϑόρὶθ νψαβ οροῃβθὰ; 186 
Ῥίοπβ τῖρῆς ῥγόϑογνυο, 86 ῬΘηϊΘΩξ Β' ΠΟΥ 
ταῖν γοϑίοτο [6 ΒΔΙΊΟΩΥ οὗ [Π6 τϊπὰ; 
Ἰο πὰ 118 αἷπη, δῃὰ υἱγίαο (8 χιιϊάθ. 
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Τὸ Ρ. χχχὶ. 

ΤΕῈ οτὶρίη δηὰ οἰαγδοίου οἵ ἴπ6 Ολγιδέδαμδ αύὸ ποῖ ἰγοδιθὰ ψ1Ὲ στοαίου σοπϑί ογδιίοη 
ΕΥ̓ Τδείτυθ, ῖο Ὡδετδίθδ (Α πη. ΧΥ. 44), [δὲ Νοτο οἰαγρϑὰ ἢ Παυΐϊὴρ οδυδοᾶ ἐπ 

οοπδεαρταιίοη οἵ Βοπιθ, “40ὸ6 μὲν Πασιὶίἑα ἵπυΐδοα συϊστιθ ΟΠ τ βύύβποθ δρροὶδῦδι. 
Αὐςσῖον ποεηΐηΐδ 6)π8 ΟΠ γίδια 8 ΤΊ Θι10 ἱτπ ρου δηῦδ ΡῸΣ Ῥγοουγαίογομι Ῥοηζατῃ ΡῚ]αϑαπι 

κυρ] οῖο δαὔθοῖαϑ οσαῖ; γοργ θθθα 16 ἴῃ ΡΓΒΟΘΘΉΒ ἐσ ἑαδιἐδ δμρεγοίἴο τυγϑῖι8 ογατηροῦδι, 

ΟῚ τηοὰο μὲ Φαάδοβηι, οὐκ ἤθη φ)μ5 πεαϊἑ, δο ρῈὺ γθδηι οἰΐδση, 400 σπποίδ πηάίαῃθ 

αἰγοτία αμὸ ρμμάεπάα οοπδαθης οοἰοργαπίαγαθα," ὯὍὯὸ ἢπὰ ἤθγα, ἰῃ δὴ πρυβηα}}Υ 
τερΌΪ βῖνα οστη, [6 βδπι6 ἱπυθίσδαίθ δηΪ ΠΟΘΙ δηὰ δ] πι παϊγοα, τ οι (6 Βοδι 65 
[οἰι αραϊπβὶ Α}} τοϑο το ὑγοΐεβϑοα οἴου σοὶ χζίουΒ ΟΡ ΠΟ 8, ΟΥ [Ὁ] οννοὰ ἀὐβσγοηὶ γἴψ68 

δηὰ οογοιηοηΐοα. Το ΟἸ τ δε δη8 πΌσο, ἱπάθοά, Ἰοης μοϊὰ 1π τῆ ΒΆ4π|6 δΌΠΟΥΤΘΠΟΘ 88 

ἴα Ζοννβ, ἔστοται τ ποτα ΠΟΥ͂ δὰ Βργυηρ; δπὰ {[Π6 ρῬογβοσυίοπ ποῖ ΟἸδυά 8 ογἀογοά 

δγαηϊπεὶ τῆς 9678, Ἰπο]ιιά θα, 88 ἃ τηδίίογῦ οὗἩ οοῦτϑο, [Π6 ΟἸ γί βιίδπβ ΠΚοτν 86. 

Το ν". 68, 

Ἐπαὶὰ ((εεοδίοδίο ἀε8 Ὑ Οἶκοδ ἴδγδοὶ, ἰΐ. Ρ. 89) ἰ8 οὔ ορίπίοῃ ἰμδὶ ϑ:πδὶ 18 ."6 ϑασὶ του, 

Ηοτοῦ ἔδο ἰδοῦ παπιο, Βαὶ {{ {Π15 'Θ [πΠ6 οδδ6, ἀϊὰ ὈΟΔ ῥΘδκβ, {πὸ πουίθοση δηὰ ἐπ 6 

δουῖοση οὔ6, θεδῦ ἐλέ δαπιε παπε 3ῷ Απὰ νἢδὲ ἃγὸ 106 γοᾶϑοῃ8 ἩΠΙΟἢ ΕἸ να] ἃ βἀάπσαι 
ἴος τηϊ5 ορίπἰοηῦ ““ οδογαὰ (δυᾷ. ν. 5) 1985 [06 πδπὶ|6 οἵ ϑἰπαὶ, τποῦοαϑ ὑπαὶ οὗ 
Ηογοῦ [5 ποῖ ἰοππὰ θδεϊϊοσ ἔπ δη---Εὐχοά. 1,1; χν!!. 6, οἰ. ἔοῦ τὲ οτἰ εἰς δϑοϑρΒ {Π|680 

Ρονιΐοπδ οὗ Εποάτα ἰο [Π6 “ ΤὈσγ ὨἰδιοΥ π᾿ οὗ τ Ῥοπίδίθθοῃ.--- ΕῸΓ τῆο80 Ὑῖο δ16 
αν αν ὙΔἢ Εν] 8 ἸΠΘΟΤῪ ΟΥ̓ δηδιγσίηρ, ΟΥ̓́ΓΑΙΠΟΥ δηδιίομηϊζίπρ, [ἢ 6 βΒδογϑὰ Ὀόοοΐα, 
τὴΐβ τοπιδεῖκς γθαυΐγοβ πὸ οἰποϊ ἀδέίοῃ.--- ΗΟΎΟΥΟΣ, [Σὲ 6 ονϊάθηϊ ἔγοπι χυΐὶ. 6, οοτηραγοὰ 
ΓΙ} χὶχ. ], 230, δὶ Ἡοσοῦ ἀοδίρπαιοβ (6 ψ 016 τορίοῃ, δίῃοθ δίγοδυ ἀπτίηρ ἰἢ6 
δοσδιηρπιοηΐ οὗ ἰΠ6 Ηοῦτγενβ ἰπ ΠορΡἢΙἀΐπι, Μοδο8 διοοά “ οἵ ἃ σοςκ πη Ηογοῦ," δὲ 

ἐἶδὲ Βίιηαὲ ἰ6 6 πασο οἵ [9 πἰμίνοοῖ τηουπίδίη οὗ ταὶ γορίου, οὐ τίσ [Π6 χονοϊδζίοη 
ἴοοῖκς ρΐδοθ. 

ΤΟΡ. 145. 

ερτπ (π Φυάρεδ χνυΐ. 10) 18 υϑοὰ ἱπβιθδά οὗ τόρ, δηὰ 18 ἰοστηδὰ ἴῸΠ} δ ῃῇ, ΠῚ 
Β3ΌΝΤΙ ἔτοτα Δ ῸΝΠ.-- ὙΜο ἕοττα ἸΡΏΠ ἰπειορὰ οὔ ἴα οοπεταοιίοι "ΘΠ, ἰδ ἃ Οἰαὶ ἀδίεπι 
πε ΠΙοἢ ὀσσατβ ΠΟΙ ἴπ τεσ αἶα δη ἃ ἔγτορτιϊαν γοῦρβ (αβρθαία!! γ "Ἔ); ἴογ ἱπδίαποα, ΓΙΡΥΡΠῸ 
(ἕξεκ. χἰνὶ, 99}; ΣῈ ὉἾΠ᾽ (1 86πι, χνΐϊ. 47); ΠῚ) ΟΥ̓ΘΒ, χί. 17); δηὰ ϑυθπ ἐπ ῬΓΌβεΓ 
πδιηθβ, δ5 ἘΠ) (ΡΒ. Ιχχχί. 6); 8.60 Οἴϑεν., Γῆ γα. Ρ. 828, 386.--- 6 τοοὶ ΘΠ 18 
Κίπάγοα ντι τπ6 Ομδιάθο 59, ἔτοπι νβῖοῖι [Π6 Ἰτϑ απ μεν πϑϑὰ βαδδιαπεῖνο δ ΟΝ, 
ἐχγί κίονι, ἰΒ δοὰ; ΠΟΤ ραῈ 3. Ὁ. Ζκξζαίο οἵ Ιδαϊδὴ χχχ, 10, ἰη Ποδενπε γ᾽ 6 ϑ. Πα ἴῃ 
γει. Τεεῖ. ἰπ σοπιρεπάϊππι Ἐϑάδοεϊα 11. χίχ.--- Αποίδοτ ἰπβίϑηοα οὗ οοπιροηβαείηρ 8 Ἰοης 
τοντεῖ ὮΥ α ἀαρεεὶ ἔοτίο ἰε ἰπ 1 Θδχῃ. ἰἰ, 8: ὈΡΓΙ)", ἰπδίοδα οἵ ὈΦΠΩΝ. 



698 ΑὩΠΙΤΊΟΝΒ. 

Το Ρ. 905. 

ἘΟΥΪ]ο (ἰὰ Κιἰο᾽ Ογοῖορ. οἵ ἘΒΙὉ]. Τάς. ἰΐ, ν. 976) Βο]ονοδ [ἢ γβϑορ οὗ 186 ΒΙΌ]ο ἴο 
0ο ἰἀοπιὶςαὶ τὴ ἢ 116 σαρεν-»ίαπί (ἙΔΡΡασὶβ βρίποβδ), οδ᾽ θὰ ἐπ Ασδρὶς αϑε, ψ ἢ ἰοῆ στον 
ἴῃ 86 ύθγαὶ νϑ]ογ8 δρουὶ Μοῦπηίὶ Βἰηαὶ, “ σγοορίπρ ὩΡ ἴδ6 τηοππίδίῃ δ. ᾿ἶκο ἃ ραγαβιῶς 
Ῥἷδηϊ, 105 Ὀγδηοδ 68 οογογεᾶ ἘΠ 81}2}} ᾿ποσηβ. Βυϊ Δεμουρῆ ΒΟΥ 68 ἀσπηοπειγαιίοη 
8 δἀταΐγϑδ]6 ἴον [18 Ἰορίοδὶ ὑγϑοϊβίσῃ, ἢθ ἀο66 ποὶ δαςοθοὰ ἰο γδὶδθ εἷβ ορίπίοῃ Ὀθογοπὰ 8 
νᾶρσπο Ἡγροιμαβίβ, [Ὧ6 ὑυϊποῖραὶ δαρροτὶ οὗ π} ἢ 18 δὴ δοοίἀθηϊαὶ, Ὀπὲὶ οἴϑῃ 1ΠΠ ΒΟΥ, 

ΤΕΒΟΙ ὉΪΔΠ6Θ Οὗἁ ΠΑΙΏ6Β. 

Το Ρ. 282. 

ΑΟΥΔ ΟΡ ἱπιοτρτγοίδεϊου οὗ οὐ Ῥη ὶ8 “ ἀϊν δὰ ἱπίο ἄνα δοοϊοῃβ," προ ῖγυ 106 ΘΟΉΕῸ, 
0} εἰσὶ διὰ ἰοῦ νη 6, 6 τη, δηὰ [16 ΓΟΑΣ, Ὑ 810} ττὰ8 116 πὺ8] αὐτδηροιηθηὶ οὔ 
ἐθὸ Οτοη 8] διτηΐθδ δ00 Ῥγεψίασ, ΟἨτοδίοσῃ. Ασδῦ. Ὁ. 120; ΣΕ ισαϊά, (ἀοδομίομία 69 
ἌΌΪΚΟοΒ [δζ86] ἰΐ, ᾿. δά, ποῖα. 1 πὸ, ἰπἀθοᾶ, οοηποοὶ Ὁ ΌΠ τι [Π6 πυπιῦοῦ ΦΌΠ, ἷἴε 

τηιιδὶ ϑοοῦ μανὸ ἰοδὶ ἴπαὶ ΟΥ̓ ΧΙΠΑ] τηοδηΐηρ, δηὰ τοοοϊνοα [6 ΌΠΟΓΩΙ εἰ χοϊβοδείου οἵ 
αγπιδά, αγταγεά ἴον Ὀδ1116, 8 8 ΟΙδΑΥ ἔγοσὰ Φοβῇ, ἱ. 14: ἰν. 15, Βεΐ [Πὸ ΟὈνίουδ δη δ ΟΟΥ 
οἵ ΦΊΘΠ δυὰ ΥἼΌΠ, Ζοβὶ. ἵν. 13 δῃὰ 18, βϑδῖβ ἴο 86 ποῦ ἴῃ ἴβνοῦσ οὗ τ86 βϑοορίδιέου 
δὐοριοά ὉΥ τπ|8. 

Το Ρ. 949. 

Ἑπδὶὰ ργόοροβεϑ ἴο τεδὰ ἴῃ νδγ. 20, ἩΙΠ) ἰπβιεδὰ οὐ ἩΦ ΓΙ], ἀπὰ ἐγαπαϊαῦεβ: “ δῃηὰ ἐξ 
ΠΑΠΙΟ ἴο Ρ868 δαὶ {π6 οἱου ὈΟΙδ εδπδοὰ ἀλΥκποδβ ἀπὰ ἱΠπτηΐποα τΠ6 πἰρ ἢν." ΙΓ τη 18 
Βιρροπί(ίοῃ 8 οοπῆηϑά ἴο 8 τίθτο ομδηρο οὗὨ [Π|6 γόονσοὶϑ (Αἰ που [Π0 οΟγτοδροπάθποθ 

αι 6. ΤΟ] ονίηρ ἼῚ που ]ὰ τϑααΐγο ἽΦ 1), ἴν ἰ9 ἱπυροδβϑὶὈ!θ τὸ δάἀπιῖξ δποίμοῦ οοη- 

Ἰβοίατο οὗ π6 βᾶπιο βαρβοίοιβ οὐδ, δἀοροηρ ἴῃ νογ. 35 86 τοϑάϊηρ οὗ [16 ϑαπιδυδη 

οοἄοχ ἽΝ ἰπϑίοδα οἵ 9), δῃὰ Ἔχρί δἰ πῖηρ 2112 ἴπ [6 866η860 οὗ “ ΡῬΑΓΣΑΙΥΖίη εα Κοηϊ πο"; 

ἐπδὲ αἰτογαξίοη 8 ὩΠΠΟΟΘΒΒΒΙΥ, ἩΝ118ὲ {πἷ8 τηοδηΐπρ οὐ 272 ἴ5 χυοθεοπδῦδο; [ῸΓ ἰε ἰ8 δῇ 

ὈΠΒΌΡΡοὔοὰ δϑϑοσίίοσ, [μδὺ ᾿ξ βίη 868 ἴῃ ἘροοΪ. ἰΐ. 8, “τ΄Ο 06 ἸοΙἢ ΟΥ̓ γγθατγ." 

Το Ρ. 281 (ΜΈΝ. 35). 

ΘΠ] ἔαυίδος ομῃ ἔπο τστιτ ἰ8 [06 δοοερέδοι οὗἨ {πο86 ψὴὸ (ακο ὈΡΦΌῚΊ ὉΠ ἰη τ}9 

9086 οὗἩἨὨἁ “ογβοῖο δηὰ ἀοοϊβίοη," 80 ἰδὲ (18 ραδβδρα του ὰ ἱταρὶν, (πδὶ ἃ Ῥοτροῖϊααὶ 

οΥδοΐθ αϑαείϑιεὰ Μοϑοϑ ἱπ σδιτγίπρ ουΐ Πα Ὀ]ΔΏΒ, ΟΥ [πΠ8ὲ ἃ Ῥγορποίίς υοΐοο σιιίἀοά Ιδτϑοὶ 

ἀυτίηρ ἴπ6 ᾿οῦτπογβ. Τὴ σπιρμαϊίοαὶ τοροϊείοη οὗ (ἢ9 δάνογὺ Ὧν): “7 Άεγε ἀοὰ πιδάα 

ἴον ἔἴεὰ ὈΡΦΏΌῚ ὉΠ, δπὰ ἐλεγὸ Ἧς υὐἱεὰ Ἐπ 6π|,᾿" διοννβ οἰθασὶυ ἐΠδὲ οὐγ ἰαχὶ ἀοο8 ποῖ 

ΑἸΪα 46 ὕο ἃ ροιτωδηδηξ ῬΣΟΡΈΘΟΥ, Ὀαϊ [0 026 5ίπρ]ο δάἀτωοπί οι δὶ ἃ οογίδίῃ τοῦθ. Απὰ 

Διμουρὰ ὈΡΦΌ ἴθ πϑοὰ ἰπ (διὸ εἰρη βοβιίου οὗ ἀθοϊθέοη, ἴῃ [πὸ τοῦς ὩΘΦ Ὁ ἱΣΤ (8668 

Ῥ. 541); ὉΠ δίομο ἀοδβ ποῖ δἰ ΣΕΥ οὔδοὶθ, Ὀπὲ ἰανν, διλέιο, οὐ οὰὐΐος (ἤοτα ὉΡΠΗ͂, ἴο 

ΔΡροϊηΐϊ, οὐ ἄθοσϑθ, οὔ σία  ἴ0 ΘΏΡΤΑΥΘ ΟΥ̓ ἴπβοσὶ 6). 

Το Ρ. 586. 

ΤΉ αἰτίναϊοδ οὗ αοά, 8Γ6:--- 

“Ὁ ν, ΤῊΘ ΕΝοΓΏΔΙὶ ἰ8 (86 Εϊοττιαῖ; ἐμαὶ 18, ἃ8 [0 Ταϊπὰ (Βοϑῖι Ηδϑῆ, 17, δ) 

Ἔχρ δῖ πβ ἰδ: “1 δλ “ ὈΘΙΌΓΟ τη 88, δῃἃ 1 πὶ Ἢ ὉΠΟΡ ἢθ ἢδ8 δἰηποα βῃηὰ 

τοροηϊοᾶ,᾽ Ηο ἀοο8 ποῖ οἰιαδιΐθο ἴο τ ὁυογ; Ηΐδβ Ἰονίηρ- Κί πάπο88 σμβηρο8 ποῖ, 

ὑε, Ηδ ἴβ ἰ!-ρονγοτίαὶ, “τὰ οἵδ ὑπίνετθο, τυῖες οἵ πδίατο δῃὰ τηδηκίηα; τοίρῃι 
δηὰ βίοσγ Ὀοϊοης ἰο Ηΐπι δίοῃθ. 

ὈΥΠ, ταογοίδαὶ, ἔα}} οἵἉὨ δοοιομδιθ βυτωρβίῃυ ον [6 δι. Β γί Πρ οὐ πυμηδῃ ἐγ γ : 

Ἰοοκίπα υἱτι ροϊπρ οοπιραϑβίοπ ὁπ 186 ἱπιρογίθοοῃβ, [86 ΔθοιτιοΠ8, δη ὰ 

τὴ τηϊδοσίοδ οὗ τηδηκὶηᾶ. 

17, σταοίουβ, δϑϑὶβιϊηρ δπὰ μοὶ ρίπρ Ὑβογουοῦ δἰὰ 18 πϑοθαβαγγ, Θοῃβο πρ [ἢ 6 

αἴ οιοα δηὰ ταϊδίηρσ ὉΡ [6 ορρτεδδβοά. 



ΑΠὈΘΙΤΊΟΝΞ. 024 

ΘΝ ΤῊΣ, Ἰοηρ- 8 οτίπρ, ποῖ Παδιοπίηρ ἴο Ῥαηϊδηι [Π6 Β'ΠΏΟΓ ἱπηπηθάἰαίοὶν δῇθον 
ἢἷβ ἐγαηβσγθββίοη, δὰϊ Ἰοανὶπρ' Πἷπὶ ἶτηθ, πὰ δβογάϊης Πἷπι Τρροτγειπίε! 68 (0 

ΓΟΙΓΘΟΘ ΗΪ8 ΟΥἹ] Θοῦγθ6. ΜΠ 6 βδοῦῃ ΧΡ ηΒ ἴπῸ6 ἴπτγοθ ᾿δϑὺ δορὶ μοὶβ {Ππε: 

“δ νἴιὸ 18 πιονβὰ ψ|0} ΟΠ ΡΑβδίοη ὙΠ 6 ἢ ἢ 8668 [Π6 ΤΩΪΞΘΙΥ ΟΥ̓ ΟἸΒΟΓΒ, 18 
“δ ]εὰ ὉΠ; δπὰ 1 8 'ἴ8 ἘΠΟΥΘΟΥ ὑγροὰ οὐ ἀἰδβί πιθσγοδίοα !υ ἴοῸ δββϑἰβέ [πὸ 
ΒΌΠγογα, ἢ6 18 12 Π.... αὶ αοἀ αἷοπο ἰβ 112ΠῚ ὉΠ, Ὑν Ἀ118ὲ τη ͵ἰ8. ΟὨΪΥ 

12[,ΠἘ ὉΠ; δπὰ ἴπ {π6 βαπ|6 ΤΊΏΔΠΠΟΓ {ΠῸ ΦΌΓΙΠΘΙ ΟἿΪΥ ἰ8 Ὠ' Βϊὲξ ΤΊ δ, τ1η6 
ἰδίξοτ πιοσοὶν δὲ Ἴ Θ." ΤῊΪΐΒ αἰδιϊ που ἢ 9ΘοΙὴ8 ἴὸ δ Ὠ ΠΥ, (ἰδὲ ἴῃ Οοά 
8Ι΄ὁπ ἴΠ066 488} 1{|68 ΔΙῸ Ῥοττηποηΐ, ᾿πμογθηΐ, ἢ ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ αἰγὶ θα 68; ἩἘΕῚ16 

ἰπ τῇδ ΠΟΥ τη ϑηϊοβὲ [ΒΘΙΊ 861 γ68 ΟἸ]Υ͂ ὑθΠΠ ΡΟΓΆΓΙΥ, ΟἹ οοτίϑί ἢ ὁσοδβίομθ, απὰ 
ποΐ 88 8 ΒΡΟΠΙΆΠΟΟΙΒ ΘΙ οη οὗἉΠΐ5 ὩδίιΓΟ, 

ἽΟΠ 3, δρυπάδηϊ ἴπ γσοοάῃοθβ, σταπιηρ Ηἰβ8 γ᾽ 8 ἀπὰ Ὀἱοβδίησβ θογοηᾶ {Π|6 
ἀεβοσγί οὔ πιδη; ποῖ αἀἰβιυ θα πρὶ δἰ5 Ὀοπ πο 68 τ οο] ἃ δηὰ τίρι ἃ Ἰυδᾷςο, Ὀπὶ 
Ῥτοιηρίοα ὈΥ Κἰηά 6858, αηἃ ΟΥ̓͂ [π6 ἀσδῖτο οὗἔὨ ὈοδΌ γ ηρ Η}8 σΥΘδιΌΓΣΟϑ. 

ΤΙΣ, }} οὗὁἨ ἐγαῦῃ, ποῦ ΟἿ]Ὺ τϑοοιηρθηβίηρ [Π|6 Ρΐουβ ἐ8 Ηθ [88 Ῥζοσηϊδοαᾶ, Ὀπὲὶ 
ΘἸΟΥΠΔΙΙΥ ἔπι ἰο ΗἸτη56] ἢ, ρυγβαΐϊησ ΗΒ 800} }τὴ6 δηὰᾶ ᾿ἰπβογυῖα δ ΒΟ  Π]68 ῸΓ 
[Π6 ΒΑ ̓᾽ γδίϊου οὗ τηϑδηκίπά; ἔα ΠΥ σονογπὶπρ [ἢ6 τον ἴῃ δοοογάδησο ὙΠ 
186 ἔτῖ8 τονοα θα Ὦγ Ηΐπι. 

ΟΣ, ἽΌΠ ἼΥ), ΚοορΙἢΡ ΤΏΘΓΟΥ ἴογ ἐμποτιβδη 8, Γοπλθ θοσίηρ [Π6 σοοὰ ἄδο(6 οἵ 

ἘΠ ΔησΟδίοΥβ (0 ἴπ6 {ΠΟ ΒΔ Π ἢ χοποσγδίοη (ΣΧ. 6); τοδβογυϊηρ τουγαγὰ δηὰ 
τοοοσηρθηβδίίοη ἴο ἴπα τοσηοίοϑὺ ἀθϑοθη δη[8. 

ΠΝΌΠῚ "Ὁ 81 11») δὲ), ρατἀοῃίηρ ΘΥΟΥΥ ᾿γδηβρτοβϑίοπ; Ὀοασὶηρ ὙΠῸ ἸπΔΌ]ρσοΏσα 

186 81π5 οὗ τδῃ, δὰ ὈΥ ἴουρίνθηθϑββ τγοβϑίοτίηρ ἶπὶ ἴ0 76 οΥἱρίηδ! ρῥυτίῦ οἵ 

ἷ8 ϑ0π]. Ὑπὸ ΗδΟθὶηβ (7αίΐπι. “ὁπ. 86 δ) ἀϊδιεϊηρυ δι [) δ 1.6 5β' ἢ σοπι- 

τυϊττοὰ ἔτοτα οΥἱὶ ἀϊδροδιείοα (Π}}Ἐ}}):. "ΖΒ, ἴτοπι πια]οο δὰ βρὶ τς οἵ 

ορροβιείοῃ (Ὁ 1 ἼΏ), δουὰ ΠιΓ,, [ΓΟΤ ΟΥΤΟΓ ΟΥ Β6Θ ]6Ή8Πη688 (Π}}}2}2). ΟΟοά 
18 ΕΥ̓ΟΓ ΤΌΔΑΥ͂ ἴο ρβδγάοῃ 8]] ὑγδηβρτοβϑί ὁ 8, οἰ ΠΟΥ Βρτί πρὶ ἊΡ ἔτοπι 8. οοττυρί 

᾿δδσὶ ΟΥ̓́ΘΆΓΟΪ 58 ὈΠΟΟΠΒΟΙΟἸΙΒΏΘΔ8 ΟΥ̓ [6 Βηδῦοβ δυιτσοιπάϊηρ [ἢ6 Ρϑιἢ οἵ 
Υἱγίθ6. 

Ὁ) κὖ ΠΡ2). Ηοννονοσ, 88 τηϑῇ 18 ἃ ἴγεο δρϑηΐ, 88 Π6 8 Γοθροῃ δι Ὁ]6 ἴοσ ἢϊ5 ἀθθάᾶβ, 
δΔηὰ 88 ἢ6 ΡΟββ65868 8 ΒΡ͵ ΣΙ ΘΘΡΔΌΪΟ οὗἨ ἀἰθεογπῖηρ δαίνγθοη τρῶϊ δηᾶ ττοῦρ, 

αοάὰ Ἤοβηποῖ ἰθᾶνθ ΘὨ ΓΟ πηρπη δηθὰ τορθϑαϊθα τυνἱϊοκοηθ88 δη ἃ οὐβιϊηϑῖθ 

Ῥοεγβίβίθηοο ἴῃ οὐ]; ΗἾ8 ροοάποϑα Ἵβδῃηοί ἀοεΊΓΟΥ Ηἰἱβ Ἰυδίίοςο; Ηδ ἴ8 οἴθη 

σοῖο ]]οἀ το ἰηβίοὶ ομαβεβοτηθης ἴ0 Γοίόγιη [86 δίῃ ΠΟΥ; τηδῃ ἷ8 [0 ρϑίῃ βαῖγδ- 
εἰοη ὈΥ͂ οχοτιίης πἰ5 ἰπηδίθ ἀἰνηθ ΡΟΥΤΟΓΒ; ἨΘ 18 ἴο βίγίγο δῦ [Π6 ΡαγΥ οἵ 

Οοά νίιἢ ροσβουθγϑῆοθο δῃὰ Σϑαὶ; δαὶ ἰῃ [686 ΘΧΘΟΙΪΟΠΒ 86 σδῃ ὃ6 οοΓίδίη οἵ 
Θοά β πτϑείομβ δββίβίβηοο; [Π6 ᾿ΠΟΟΙΙΡΘΙΘΏΟΥ Οὗἁ τηϑῃ ἷἰ8 αἰάθα ὈΥ ἃ Βιρδυοῦ 
Ρονγοσ; δηὰ [πὸ ἡπδίίος οὗ αοα 15 88 τ ποἢ (ΟΠ ρογθα ὉΥ Κἰπά 688, 88 Η]8 Κὶ πά- 

Π688 ἰ8 Κορὲ ἴῃ οοπϑίδηϊς δαιὶροίΐδο ὈΥ ΗΪ8 Ῥδίβσηδὶ βουοῦ γ. ΑΠΟΙΠΟΥ ᾿ηἴοΓ- 

μτείδιίοη οἵ ΠΡ) δὲ ΠΡΟ), ἀπὰ οἵ ἐπθ (υ]ονίης “5) ΠΊΣΣ 1") ἼΡΒ, 866 ου 
Ῥ. 349. 

ΕἸΝΙΊΒ. 

ὧς, ξϑάμτξ -- -- -..ὈὃὨψῳὕ..-ὲς-........-.....-. 

ὙΓΒΈΤΙΕΙΜΚΉ ΑΝ 0Ο., ΓΕΙΝΤΕΠΩ, ΟΒΟΌΒΊΡΙΑΟΚ, ΓΙΝΒΒΌΕΥ. 
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